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 شومان محمد. د بقمم

 واالستبداد الفساد في الريادة بامتياز لو وتؤمن السمعة، وسيئة بائسة كميا أبواب، عدة من المصري التاريخ مبارك حسني دخل
 مسبوقة غير سممية ثورة في الشعب يخمعو رئيس أول أيضا وىو عاما، 03 الحكم في يقضي رئيس أول فيو. السياسي والغباء

 بقتل تتعمق ـ االحتالل تحت ليس ـ وجنائية سياسية بتيم يحاكم وعربي مصري رئيس أول وىو الحديث، مصر تاريخ في
 وينتشر مسبوقة غير بصورة الفساد عصره في ينتشر لمصر رئيس أول وىو. لمخارج وتيريبيا الشعب أموال وسرقة المتظاىرين

 .والمجتمع الدولة أجيزة كافة في

 أمام يحاكم أن والحق العدل من لذلك خاص، أو عام مستوي أي عمي ُتشّرف وال كثيرة مبارك حازىا التي الريادة مجاالت
 لمدولة االنضباط ستعيد العادلة المحاكمة ىذه أن وأعتقد. نوع أي من استثنائية إلجراءات المجوء وبدون الطبيعي قاضيو

 والممارسة القانون تطبيق في العربية الدول بين رياديا موقعا مصر ستمنح كما المواطنين، بين القانون ولمعني المصرية
 العربية المنطقة في ومعنوية مادية قوة كانت التاريخ عبر فمصر. الرمزية وقوتيا مكانتيا استعادة من يمكنيا ما الديمقراطية،

 كانت السياق ىذا في ومؤثرة، فاعمة تظل الناعمة قوتيا عناصر كانت المادية قوتيا عناصر تتراجع كانت وعندما والعالم،
 عمي مصر حافظت يوليو ثورة ومع. الحديث والتعميم المدنية والدولة الديمقراطي والتحول التحرر قاطرة 9696 ثورة مصر

 القومية وقيادة االنحياز، عدم حركة وتأسيس االستعمار، ضد العالمي التحرر حركة قيادة إلييا وأضافت المعنوية قوتيا عناصر
 المستقمة والتنمية الزراعي كاإلصالح مادية أخري عناصر مع جنب إلي جنبا الناعمة مصر قوة عناصر وصارت. العربية

 .والتصنيع

 تقوم مدنية ديمقراطية دولة بناء في بل والتبعية، واالستبداد الفساد نشر في ليس لمصر الريادي الدور استعادة زمن اآلن وحان
 من كثيرا مصر تمتمك الذي النموذج ىذا مثل بناء إلي حاجة في العربية المنطقة أن شك وال. والمحاسبة والمساواة القانون عمي

 الحياة وأفسدت بو أحاطت التي الضيقة والنخبة وأسرتو الرئيس ومحاكمة القديم، ىدم ىي البناء ىذا في البدء ونقطة. مقوماتو
 .اإلنسان لحقوق انتياكات ممنيج بشكل ومارست والسمطة، المال بين المحرم الزواج ودشنت السياسية

 ومباحث الشرطة جياز أعضاء معظم أو كافة، الدولة أجيزة في المسئولين كل مةمحاك البعض يدعي كما القديم ىدم يعني ال
 كل مالحقة القديم النظام إسقاط يعني وال. الشرفاء الوطنيين من كثير شك وال فيناك. الوطني الحزب وأعضاء الدولة أمن

نما. ثرواتيم عن والتفتيش األعمال رجال وكل اإلعالميين  القديمة، والعمل التفكير وأنظمة الفساد آليات ىدم ىو المطموب وا 



 ىنا من. القانون فوق أحد ال أنو عمي والتأكيد السمطات، بين والفصل القانون دولة مفيوم واستعادة العدالة، وتحقيق والمحاسبة
 فاسد كل يطال بحيث تعميمو يمكن والعدل لمحق ونموذج أمثولة فيي وأسرتو، الرئيس لمحاكمة والرمزية المادية األىمية تبدو
 خاضع العمل في وسموكو منيجو أن حالي أو سابق مسئول كل أيضاً  يدرك وبحيث العام، أو الخاص القطاع أو الحكومة في

 .والشعبية القانونية والمساءلة لممراقبة

 األىمية بالغة شعبية انعكاسات ليا التي والدالالت، الرموز من ىائل فيض عمي يحوز مادي فعل وأسرتو الرئيس محاكمة إن
 والعفو التسامح باب من مبارك محاكمة استكمال لعدم البعض دعوة إلي االستماع الخطر ومن بل تماما الخطأ من فإن لذلك
 نوايا بحسن التسميم ومع. مصر خدمة في طويمة لسنوات عممو تقدير وضرورات ومرضو، السن في لتقدمو نظراً  المقدرة عند

 ينتخبو لم فمبارك باطل، بو يراد حق كالم فيو عميو، مردود حديثيم أن إال ـ صعب أمر وىو ـ النبيمة ـ الدعوة ىذه أصحاب
نما ديمقراطي بشكل الشعب  لم الشعب أن أي. العمر ىذا حتى الحكم في يستمر حتى االنتخابات ثم االستفتاءات لتزوير لجأ وا 
 وحتى المقدرة، عند العفو أو التسامح قيم احترام أو االعتداد يوما عنو يعرف لم مبارك إن ثم. الحكم في االستمرار منو يطمب
 تشويو حممة كضحية نفسو ويصور جرائمو، كل ينكر بل االعتذار في الرغبة أو الندم من قدر أي يبد لم مبارك فإن اآلن

  !!مصر ونيب بالسرقة وأسرتو تتيمو!! إعالمي

 ال والعدالة القانون إن ثم ـ عمره في كان بعضيم ـ بالشيوخ وكذلك باألطفال نكمت ممنيج وقمع استبداد دولة مبارك قاد لقد
 وضعتو بريطانية محكمة أن إال العالج لتمقي بريطانيا إلي سافر قد( بينوشيو) تشيمي ديكتاتور وكان وشيخ، صبي بين يميزان
 تشيمي إلي وعاد عاما، 45 وقتيا عمره وكان والفساد، اإلنسان حقوق بانتياكات تتعمق بتيم 2332 عام الجبرية اإلقامة تحت
 عمر في يمد أن اهلل أدعو لذلك بالحكم، النطق قبل 2333 عام مات لكنو لممحاكمة، قدم حيث الجبرية اإلقامة تحت ليعيش
 أمام يمثل لم الذي( سوىارتو) اإلندونيسي الرئيس والفساد االستبداد في أيضا زميمو أو( بينوشيو) مصير يمقي ال حتى مبارك

 .المنية وافتو حتى مرضو بسبب المحكمة

ًً  مبارك بمحاكمة الشعب مع أطالب  مثل بالطبع ليست ـ المعيود لمبطء داعي ال ـ وسريعة عادلة محاكمة وسياسياً  جنائيًا
 كيف تذاع أن يجب التي المحاكمة ىذه خالل وسنعرف. السياسيين خصومو لمحاكمة يشكميا كان التي العسكرية المحاكمات

 ومالحقة وأسرتو مبارك محاكمة في النجاح بمقدار أنو وأعتقد. أدوارىا وتقزيم ونيبيا تخريبيا يتم كان وكيف مصر، يدير كان
 نحمم التي الحديثة، الديمقراطية المدنية الدولة إقامة في سننجح ما بمقدار والقضائية التاريخية لمحقائق والوصول الفساد رموز
 القانون أسس عمي اليدم عممية نجاح فإن آخر جانب من. المصريين لكل والعدالة والنيضة التقدم قاطرة تكون أن ونأمل بيا

 وأصبحت تعافت قد مصر أن الخارجي ولمعالم العربية لمشعوب قوية رسائل سيرسل الدولة مكانة وتعزيز الحقائق وكشف والحق
 المنطقة قيادة في ودورىا الناعمة قوتيا استعادة واألىم اآلمن، االستثمار فرص فيو تتوافر كبمد مكانتيا استعادة عمي قادرة

 .العربية



 المرحمة في العدالة أن يّدعون ـ األمن وقيادات المحافظين وبين شرف وزارة في بعضيم ـ المضادة الثورة ممثمي أن المشكمة لكن
 أبناء تقسم قد محاكمات في والوقت الجيد من كثيراً  نبذل ال حتى الوطنية، والمصالحة التسامح من نوعاً  تتطمب االنتقالية
 الثورة ممثمو ويتفمسف. الجديد النظام وبناء اإلنتاج عجمة استعادة جيود يعرقل مما مكارثية، مطاردات إلي تتحول وقد الوطن،
 نظام سقوط بعد والمصالحة لمحقيقة وطنية لجنة تشكيل في إفريقيا جنوب تجربة عن نية سوء أو جيل عن ويتحدثون المضادة
 منع في نجحت أنيا وكيف ـ 9651 عام لمسالم نوبل عمي حاصل ـ تيتو ديزموند القس برئاسة ،9662 عام العنصرية التفرقة
 رجال بين الجمسات آالف عقدت حيث. االستقالل بعد إفريقيا جنوب في البيضاء واألقمية السوداء األغمبية بين األىمية الحرب
 التميفزيون نقل وقد مفتوحة، جمسات في أسرىم أو ضحاياىم أمام بجرائميم اعترافات قدموا الذين العنصري، الفصل دولة

 المسئولين مع مصالحات عقد المضادة الثورة ممثمي بعض يقترح ـ صحيح غير وىذا ـ التجربة ىذه إلي واستنادا. بعضيا
 يدعونيم كما والفساد، اإلنسان لحقوق ممنيجة انتياكات بارتكاب تيماً  يواجيون ممن مبارك نظام في األعمال رجال وبعض

 لفكرة اعتبار أي بدون!! وأراض أموال من اغتصابو ليم سبق ما رد قاعدة عمي الدولة مع والتصالح لمشعب االعتذار تقديم إلي
 .خاصة شركات ىي العام والقطاع الدولة أموال وكأن لممجتمع، اإلساءة

 العام الموظف يشجع النيج ىذا وأن عقوبات، بدون األموال ورد المصالحة فكرة فساد في المضادة الثورة جيابذة تناقش وعندما
 ديون تسديد من نتمكن حتى الشعب أموال استعادة نريد نحن" جاىزا ردىم يكون الفساد، عمي المستقبل في األعمال ورجل
 أن األغرب. مبارك لعصر الزائف بالخطاب تذكرنا التي الجوفاء العبارات تمك آخر إلي" اإلنتاج عجمة في الحياة وضخ مصر
 العدالة تجارب نجاح عن مصطنع بتعال يتحدث االستقالل تدعي حقوقية منظمات في يعممون وبعضيم المضادة الثورة جيابذة

 .لالقتتال ساحة إلي الوطن يتحول ال حتى المرحمة ىذه في لمصر وأىميتيا االنتقالية،

 أصال معرفتيم عدم ربما أو والتشويو الخمط تعمدىم عن تكشف االنتقالية العدالة وتجارب أدبيات في السريعة القراءة لكن
 أوروبا دول من كثير تحول تجارب ضوء في الماضي القرن من الثمانينيات في االنتقالية العدالة مفيوم برز فقد بالموضوع،

 وواسعة ممنيجة انتياكات فييا تمارس كانت شمولية استبدادية أنظمة من ـ التسعينيات في ـ إفريقيا ثم الالتينية وأمريكا الشرقية
 .ديمقراطية أنظمة إلي المواطنين ضد النطاق

 خصوصيتيا دولة فمكل ونتائجيا، بل عمميا وآليات وحدودىا االنتقالية العدالة مفيوم بشأن عمييا متفق واحدة وصفو توجد وال 
 وتعزيز انتياكات، من الضحايا بمعاناة الواجب االعتراف بتحقيق ومحدد ثابت االنتقالية العدالة جوىر يظل لكن وتجاربيا،
 حقوق انتياكات بشأن التاريخية لمحقيقة والوصول العدالة تحقيق عن فضال والديمقراطية، والمصالحة السالم تحقيق إمكانيات
 بدون لمتسامح الضحايا دفع أو الجنائية التيم إسقاط حال بأي ذلك يعني وال. تكرارىا عدم والمجتمع الدولة تضمن حتى اإلنسان

 والشفافية بالوضوح تتسم محاسبة آليات ىناك المضادة الثورة جيابذة يطرحو ما كل من العكس عمي بل معنوي أو مادي ثمن
 الممنجية االنتياكات عن الحقائق لجمع ومجتمعية حكومية لجان وتشكيل المسئولين، كبار عمي جنائية دعاوي إقامة منيا



صدار اإلنسان، لحقوق صالح لمضحايا، ورمزية مادية تعويضات وتقديم المستقبل، في تكرارىا دون تحول وتوصيات تقارير وا   وا 
خضاعيا األمن أجيزة  .لمرقابة وا 

 حوالي في والتصالح الحقيقة لجان تجارب من بكثير ارتبطت التي السمبيات نتيجة االنتقالية العدالة جيود في التطور جاء وقد
 ديزموند عنو أعمن لما اإلشارة ىنا وتكفي الشديد، لمنقد وتعرضت والنجاح، الفشل جوانب من بكثير تجاربيا وحفمت دولة، 23
 عيد في الجرائم مقترفي محاكمة عمييا كان المجنة وأن المجنة، أمام الكذب تعمدوا البيض القادة إن قال حيث 2332 عام تيتو

 .المناسبة التعويضات عن الضحايا حصول عدم ندمو وأبدي العنصري، التمييز

 زاوج والذي االنتقالية العدالة مفيوم برز ىنا من ورواندا، وأوغندا تشيمي ومن المغرب من شيادات تعززىا تيتو ديزموند شيادة
 الدولة وضعية أن أعتقد أنني إال التطور ىذا كل ورغم مصالحة، ولجان تقميدية أخري أشكال وبين القضائي النظام بين

 العدالة عمييا تقوم التي األسس أغمب حتى أو والمصالحة الحقيقة لجان بآلية أخذت التي الدول كل تختمف مصر في والمجتمع
 درجة إلي تصل ولم الديني، أو الجنسي أو العرقي التمييز قاعدة عمي تجر لم مصر في الممنيجة فاالنتياكات االنتقالية،
 القانونية وأنظمتيا مصر وضع مقارنة يمكن ال انو كما وتشيمي، األرجنتين في حدث كما المدى الواسع القسرى االختفاء
 العدالة تجارب أن نالحظ ىنا من. الالتينية وأمريكا إفريقيا دول أو بالمغرب كبير نسبي باستقالل تتمتع التي القضائية وسمطتيا
 عمي اعتمدت قد السبعينيات في اليونان وفي النازية، بمحاكمات الثانية العالمية الحرب بعد أوربا في بدأت التي االنتقالية
فريقيا الالتينية أمريكا في مختمفة ونسب بدرجات والمحاكمات المجان فكرة عمي تعتمد بدأت بينما العادي القضاء  تعاني حيث وا 

 .المستقمة القضائية واألجيزة القانونية القاعدة وغياب الدولة ضعف عمي عالوة واثنيو سياسية حادة انقسامات من

 يحفل المصري العقوبات فقانون المصري، والقضاء القانون لمنظومة فقط تستند انتقالية بعدالة تسمح مصر حالة أن القصد
 اإلنسان لحقوق الممنيجة واالنتياكات التعذيب ضحايا لكل أيضا المصري القانون ويسمح السياسي، الفساد عمي تعاقب بمواد
 أن كما ـ السبعينيات في ذلك حدث ـ أضرار من بالضحايا لحق عما والمعنوي المادي بالتعويض تطالب قضائية دعاوي برفع
 عن تكشف معمومات المتيم تقديم حاالت إلي إضافة المرض أو السن في التقدم حالة في العقوبة بتخفيض تسمح آليات ىناك

 كل فييا تمثل مستقمة لجان تشكيل الضروري فمن التاريخية الحقائق أما. القضائية لمحقيقة الوصول في وتساعد الحقيقة
 اإلنسانية ضد والجرائم اإلنسان حقوق انتياكات كل حول معمومات وجمع تحقيقات إلجراء المجتمع في والفعاليات االتجاىات

 أن أرجو التي المحاكمة إجراءات مع جنب إلي جنبا تسير كي الجان ىذه بتشكيل نبدأ فيل. مبارك حكم خالل ارتكبت التي
 .وجو خير عمي وانجازىا بشروطيا الوفاء القضائية أجيزتنا بمقدور أن اعتقد صعبة معادلة وىي وعادلة، سريعة تكون
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