اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :أحكام اإلعدام بمصر ..مسؤولية فرد أم منظومة؟
مقدمة الحلقة :خديجة بن قنة
ضيوف الحلقة:
 عبد السالم سيد أحمد/مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مجدي حمدان/عضو جبهة اإلنقاذ خالد محمد/أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب المصري المنحلتاريخ الحلقة5102/3/52 :
المحاور:
 تداعيات الحكم باإلعدام في الداخل والخارج استثمار اإلخوان لحكم اإلعدام بالون اختبار للرأي العام استقالل ونزاهة القضاءخديجة بن قنة :مشاهدينا أهال وسهال بكم إلى برنامج ما وراء الخبر ،استنكرت إذن
األمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودولية ودول أوروبية والواليات المتحدة األميركية
استنكرت حكم اإلعدام الصادر عن محكمة مصرية بحق المئات من مناهضي االنقالب.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :أثر االستنكار الدولي الواسع على سلطات
االنقالب ومصداقية القضاء المصري ومدى استقالليته عن السلطة فعال.
حك ٌم لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث ،ومحاكمةٌ مليئة بالمخالفات اإلجرائية ،وحك ٌم
ينتهك القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،هذا الكالم لخصت به مفوضية حقوق اإلنسان
لألمم المتحدة لخصت به موقفها من حكم اإلعدام الصادر بحق  255متهما من مناهضي
االنقالب في مصر ،األمم المتحدة لم تكن وحدها في دائرة اإلدانة واالستنكار للحكم بل
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انضمت إليها أيضا أبرز منظمات حقوق اإلنسان الدولية وعواصم غربية عدة من بينها
واشنطن وباريس.
سجل]
[تقرير م ّ
أمجد المالكي :ليست صدمة وحسب ما خلفته األحكام باإلعدام في مصر بل تسونامي
تنديدات وانتقادات شملت العالم بأسره وعلى األخص المنظمات الحقوقية ،فتلك كانت
المرة األولى التي تقضي فيها محكمة بإعدام هذا العدد الضخم من المتهمين ودفعة واحدة
وفي يوم واحد ،وتلك أيضا المرة األولى التي ال يستغرق فيها نظر المحكمة في القضية
وإصدار األحكام فيها إال ثالثة أيام فقط ،واألهم أن األحكام شابتها مخالفات إجرائية على
ما قال منتقدوها وهو ما غلّب السياسي على القضائي فيها ،ذلك ما يتنافى والقانون
الدولي كما قال مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة مشددا على أن الحكم الجماعي
باإلعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات اإلجرائية يعد خرقا للقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،ووفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإن الحق في محاكمة عادلة ليس ترفا
كما يعتقد بل مقترن بالحق في الحياة ،وفي المادة العاشرة منه أن لكل إنسان الحق على
قدم المساواة في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة بشكل عادل وعلني ،النزاهة
إذن شرط الزم كما استقاللية المحكمة وهو ما يقول معارضو القرار إنه لم يتوفر فيها،
إنها أحكام مسيسة تنطوي على االنتقام ال تحقيق العدالة وهي حكم بإعدام العدالة نفسها
في هذه الحقبة كما قال كثير من رافضي القرار ومنهم منظمة العفو الدولية فقد رأت أن
ثمة ازدواجية في معايير تطبيق العدالة فبينما كانت المحكمة سريعة في معاقبة أنصار
مرسي فإنها تتجاهل -كما قالت -االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها
القوات األمنية ومنها فض اعتصام رابعة وما خلفه من مئات القتلى لم يعاقب القاتل بل
كوفئ ولم تنل الضحية حقها بل لوحقت كما يقول أنصار مرسي.
[نهاية التقرير]
تداعيات الحكم باإلعدام في الداخل والخارج
خديجة بن قنة :موضوع حلقتنا هذا نناقشه مع ضيفنا من بيروت عبد السالم سيد أحمد
الممثل اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمالي
أفريقيا ،هنا معنا في األستوديو كل من الدكتور خالد محمد أستاذ القانون وعضو مجلس
الشعب المصري المنحل وأيضا مجدي حمدان عضو جبهة اإلنقاذ المصرية نرحب
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بضيوفنا جميعا في هذه الحلقة ،وأبدأ معك من بيروت عبد السالم سيد أحمد أنت الممثل
اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
المنظمة كيف استقبلتم هذا الحكم؟
عبد السالم سيد أحمد :بالطبع الخبر كان مثار صدمة للجميع العقوبة يعني بالنسبة لنا
هنالك مسألتين في هذه القضية :مسألة عقوبة اإلعدام نفسها التي بالطبع نحن نرى فيها
يعني الحد األقصى للعقوبة القاسية والال إنسانية واألمم المتحدة تسعى لتجميد على األقل
عقوبة اإلعدام أو حتى بالنسبة للدول التي ال تزال تنفذ عقوبة اإلعدام أن تتقيد بمعايير
المحاكمة العادلة ،وهذا يصل بي إلى النقطة الثانية من بواعث القلق بالنسبة لنا أن شابت
هذه المحاكمة خروقات ال ترقى بأي شكل من األشكال معايير المحاكمة العادلة سواء
اللي كان منصوص عليها في القانون المصري أو المنصوص عليها في قانون حقوق
اإلنسان الدولي خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تكفل المادة الرابعة
عشرة فيه معايير المحاكمة العادلة التي تستند على قرينة البراءة ،الحق في الدفاع،
والمحاكمة الوجاهية ،وهذه العناصر الثالث كلها لم تتوفر في هذه المحاكمة.
خديجة بن قنة :وهذا ما يبرر إذن ما ُوصف بفزع األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون قيل أنه أصيب بالفزع عندما سمع خبر هذا الحكم على  255متهما ،هذا الفزع هذا
االستنكار هذه اإلدانة مجرد استنكار أم أنه موقف قد يعني يتطور إلى فعل حقيقي؟
عبد السالم سيد أحمد :يعني مصر جمهورية مصر العربية عضو في األمم المتحدة من
األعضاء ومن أوائل األعضاء ،وطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وصادقت على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لديها دستور وقوانين مرعية ولديها
قضاء يعني كل هذه مسائل ال بد أن تؤخذ بعين االعتبار في هذه القضية ألن العدالة ال
تتجزأ ويعني خاصة في قضايا خطيرة يكون هنالك تطبيق ألحكام أو احتمال أن يكون
هنالك إصدار لعقوبة مثل عقوبة اإلعدام ال بد أن يتوخى القضاء يعني كافة الحذر ويكفل
للمتهمين كافة الضمانات ،هذه المحاكمة كما نعلم يعني تمت في جلستين :الجلسة األولى
كانت يوم  55مارس تمت فيها تالوة يعني الحضور ولم يتأكد حتى القاضي من وجود
الجميع في قاعة المحكمة ثم بعد ذلك تم إعالن أنه ستكون هناك جلسة للحكم للنظر في
القضية يوم  52وتم النظر في القضية يوم  52وتمت إحالة األوراق للمفتي كما نعلم ،هذه
حقيقة  211أو أكثر يعني  255شخص.
خديجة بن قنة :ولكن سيد أحمد في حال ما إذا استمرت عملية المحاكمة نتحدث عن
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 255متهم صدر في حقهم حكم اإلعدام وباقي أيضا  353متهما آخرين ،ماذا يمكن أن
يكون موقف المؤسسات الدولية تجاه استمرار المحاكمة والسيما األمم المتحدة.
عبد السالم سيد أحمد :كما قلت بأن مصر كدولة طرف يعني في اتفاقيات حقوق
اإلنسان لديها التزامات ال بد من التقيد بها وبالطبع نحن نراقب ما يحدث من محاكمات
وستصدر المفوضية السامية لحقوق اإلنسان رأيها في هذا الخصوص ونتابع وحتى إذا
توفرت
خديجة بن قنة :يعني غير دور الرقابة ماذا يمكن لألمم المتحدة أن تفعل غير دور
الرقابة؟
عبد السالم سيد أحمد :بالنسبة لنا في المحاكمات هذا أيضا مطلوب المهم في القضية أن
تكون تكفل كافة الضمانات بما في ذلك حق الدفاع والوجاهية وغير ذلك بالنسبة
للمحاكمات ،نحن نراقب الوضع ونحن على استعداد لتقديم النصح والمساعدة للسلطات
المصرية في هذا المجال لكن طبعا..
خديجة بن قنة :يعني هذا هو دور األمم المتحدة أن تقدم النصح؟
عبد السالم سيد أحمد :واستقاللية القضاء وتمكن القضاء من إحقاق العدالة في هذه
القضايا خاصة مثل هذه األحكام الخطيرة.
خديجة بن قنة :نعم شكرا جزيال لك إذن عبد السالم سيد أحمد الممثل اإلقليمي لمفوضية
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا على مشاركتك معنا في
هذا الجزء األول من البرنامج ،نتحول إلى األستاذ مجدي حمدان يعني استمعت؛ األمم
المتحدة استمعت إلى الضيف األمم المتحدة أصيبت بفزع ردود األفعال لدى كل
المنظمات الحقوقية لدى اإلتحاد األوروبي عواصم العالم تقريبا كلها استنكرت هذا
الحكم.
مجدي حمدان :طيب بسم هللا الرحمن الرحيم أوال ال بد أن نحدد طبيعة هل هو حكم وال
هو قرار؟ هو قرار إحالة إلى فضيلة المفتي والجميع القانونيون في مصر يعلمون أن
قرار اإلحالة أو رأي المفتي غير ملزم للمحكمة ،إذن هناك طرق أخرى ما زالت
مفتوحة للتقاضي وال ننسى أن القضاء المصري اللي حكم قبل كدا باإلفراج عن فتيات
السابعة صباحا والذي أفرج عن معتصمي مسجد الفتح والذي ساعد في نجاح مرسي
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ووصوله إلى كرسي الحكم ومجموعة اإلخوان تمكنت من مجلس الشعب من 5112
ت ،يعني هو نفسه القضاء الذي خرج هذا القاضي ،خليني برضه أشير إلى
لغاية دي الوق ِ
نقطة أخرى أن كل المنظمات في مصر واألحزاب السياسية ومنظمة حقوق اإلنسان
نفسها والمنظمات المعنية بشأن التقاضي في مصر كلها استنكرت هذا الحكم إذن الشأن
في مصر هو معافى سياسيا وقضائيا ويجب أن نبتعد بهذا القاضي عن الشأن..
خديجة بن قنة :يعني القضاء نزيه ومستقل؟
مجدي حمدان :أنا ما زلت أصر أن القضاء المصري معاف تماما وأننا ال يجب أن نأخذ
الفرد أو ال نأخذ الكل بذنب فرد واحد ،هذا القاضي هو شخص يجب أن يتم البحث في
خلفيته ألنه بهذه الطريقة هو ال يساعد السياسة المصرية بل بالعكس هو يضر السياسة
المصرية ويساعد جماعة اإلخوان أن تأخذ هذا الحكم كمدلول لكي تسعى من خالله
للحصول على إدانة دولية لمؤسسة القضاء المصري.
استثمار اإلخوان لحكم اإلعدام
خديجة بن قنة :هل يمكن لإلخوان أن يستثمروا هذا الحكم كما يقول األستاذ مجدي
لصالحهم؟
خالد محمد :بسم هللا الرحمن الرحيم يعني أن نظرتي لهذا الحكم قد تكون أعمق في
اإلطار العام من أن يكون هذا قاضي مختل أو قاضي يحكم بأحكام سابقة لها أنا عايز
أتكلم في المشهد العام عموما في هذه األحكام هذا القاضي من الذي أختاره لهذه الدائرة
خصيصا؟ اختاره وزير العدل وأنشئوا محاكم مختصة بالجرائم اإلرهابية واختاروا لهم
هذا القاضي ما الهدف من صدور أحكام باإلعدام بهذا الشكل بهذا التوقيت ثم بعد ذلك
يتبرءوا من هذا القاضي ويقولوا أنه أخل بالقضاء وأن منظومة القضاء نزيهة ويضفوا
بالقدسية على القضاء ،أوال أن يصدر حكم على  255واحد من اإلعدام تهيئة الرأي العام
بأن أحكام اإلعدام بدأت تصدر وتصدر بشكل كبير جدا زي مكان بالضبط اإلنسان يسمع
عن واحد مات كان في األول يصاب بصدمة ويروع ثم يحدث بعد ذلك أن أخذ على
القتل واحد واثنين وعشرة.
بالون اختبار للرأي العام
خديجة بن قنة :بالون اختبار للرأي العام.
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خالد محمد :سأكمل لحضرتك هو بالون اختبار مش بالون اختبار هو تمهيد العتياد
السماع يعني حينما نسمع بأن بان كي مون صدم بهذا الحكم وحينما نسمع أن المصريين
كلهم صدموا بهذا الحكم و القنوات االنقالبية كلها تتكلم عن قاضي مخطئ إحنا آه ضد
اإلرهاب ماذا يحدث بقى؟
خديجة بن قنة :تقصد أنه حتى ال يصدم الرأي العام إذا ما حكم على مرسي..
خالد محمد :أنا سأقول لحضرتك بالضبط اللي يحصل إيه؟ اللي يحصل أن هذا الحكم من
الناحية القانونية لو ناقشناه ليس حكما وليس له أي قيمة وليس له أي أهمية وفقا ألحكام
النقض وغيرها من األحكام وفقا لكل النصوص القانونية ألنه لم يلتزم بأي معيار أو
قاعدة قانونية ،إذن لما يحال إلى محكمة أخرى وهو سيحال إلى محكمة أخرى يقينا
وتأتي المحكمة األخرى تحكم على أبرياء لم يثبت ضدهم أي شيء بالحكم بعشرة يعدموا
سيخرج الجماهير يحيا العدل ،ألن أنا كان عندي حكم  255وتخرج وكاالت األنباء
العالمية واألمم المتحدة وغيرها وتقول أن أصبح هناك معيار عادل وأصبح هناك قضاء
نزيه هذا كان محكوم على  255أصبح هناك عشرة ،إذن المسألة كلها في منظومة
متكاملة تستخ دمها الحكومة االنقالبية والسلطة االنقالبية بهذا الشكل وتحركها كيفما تشاء
وتخلع من تشاء وقتما شاءت.
خديجة بن قنة :طيب نفس هذه الفكرة انقلها إليك أستاذ مجدي حمدان ،هل هي برأيك
مقدمة لتصفية قيادات اإلخوان ربما يعني رفع السقف اآلن من أجل تهيئة الرأي العام
ومن ثم ستكون عملية يعني الحكم على قيادات اإلخوان وعلى الرئيس المعزول محمد
مرسي مسألة غير صادمة للرأي العام؟
مجدي حمدان :طبعا األصل في التقاضي أنه ليس هناك حكم بدون بينة ،وما فيش حد
سيحكم عليه بدون ما يكون هناك أدلة ثبوت على أن أدى أو أجرم بهذا الجرم يعني لو
الحكومة المصرية كما..
خديجة بن قنة :يعني  255شخص متهمين بقتل شرطي؟
مجدي حمدان :متهمين وأنا قلت لك أن هذا القاضي..
خديجة بن قنة :شرطي واحد؟
مجدي حمدان :هذا القاضي ال بد النظر في خلفيته القضائية ألنه نفسه..
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خديجة بن قنة :لكن المنطق ،نريد أن نبحث في القضية من ناحية المنطق هل يعقل أن
نصفي  255شخص بتهمة قتل شرطي.
مجدي حمدان :ما أنا قلت أنا أستنكر هذا الحكم تماما وأنا شايف أن القاضي ال بد البحث
في خلفيته ألن نفس الرجل هذا أصدر حكم على واحد سارق عباية حريمي بثالثين سنة
سجن.
خديجة بن قنة :إذن الرجل مشكوك فيه لماذا تسند له قضية بهذه األهمية؟
مجدي حمدان :المفروض هذا شأن قضائي ال بد أن يتم النظر في هذا الشخص أو هذا
المستشار ،وال بد من إحالته للصالحية أو التقاعد ألن كدا تجاوز كل الخطوط لكن في
النهاية إذا أرادت الحكومة أن تصفي جماعة اإلخوان كما تقولون فلن تسعى للحصول
على حكم قضائي هذا أبسط ما يمكن يعني شيء بسيط جدا أن يقوموا بتصفية الجماعة،
لكن الحصول على حكم قضائي وتصفيته هذا أجل طويل خلينا ننتظر هذا األجل الطويل.
خديجة بن قنة :لهذا سنسأل عن مصداقية القضاء المصري ومدى استقالليته بعد هذا
الفاصل القصير سنعود بعده لمواصلة برنامجنا بعد الفاصل مشاهدينا ال تذهبوا بعيدا
سنعود.
[فاصل إعالني]
خديجة بن قنة :مشاهدينا أهال وسهال بكم من جديد إلى برنامج ما وراء الخبر نرحب
أيضا بضيفينا من جديد خالد محمد ومجدي حمدان ،أستاذ خالد وزارة الخارجية
المصرية بررت هذا الحكم بأنه حكم صدر من محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية
وبعدين متهمين يمكن أن يطعنوا في هذا الحكم وفي النهاية المفتي مفتي الجمهورية لم
يصدق بعد على حكم اإلعدام؟
خالد محمد :يعني أنا قلت لحضرتك أن وزير العدل االنقالبي هو الذي عين هذا
القاضي ،ما يعطيه وزير الخارجية اليوم يؤك د أن هذه السلطة مصرة على االستمرار
بهذا النهج على سبيل المثال القضية اآلن المنظور فيها  311ماذا فعل القاضي؟ القاضي
ضرب بكل القوانين عرض الحائط لم يسمع المتهمين يعني خالف المادة  0213من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي لحقوق اإلنسان خالف القوانين األساسية
في كل الدساتير المصرية وفي كل قوانين اإلجراءات الجنائية لم يستمع إلى أحد واستمر
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في النظر بالدعوى اليوم ،ولوال أن الحكم كان سريعا كان ممكنا أن يحجز الدعوى للحكم
غدا أو بعد غد هو أجلها إلى  55إذن المسألة مش مسألة استقالل قضائي ،مسألة
االستقالل الق ضائي لما يكون عندي أنا حتى أنا في دائرة أخرى حينما يموت أو يقتل
سبعة وثالثين واحد في سيارة واحدة والمتهم األساسي فيها الذي شهد عليه حتى الحارس
الشخصي للسيارة قال أنه ضرب القنابل بهم وهو تعمد القتل ثم بعد ذلك يأخذ في الحكم
سنة مع إيقاف التنفيذ في حين أن شرطي واحد قُتل يحكم على  255واحد بال أي دليل
وبال أي ما يثبت ذلك إذن نحن أمام منظومة هي تتحرك وتتكون بنفس نهج السلطة
االنقالبية ،القضاء على الخصم السياسي عن طريق هذا الذراع اللي هو القضاء يعني ما
فيش أي استقاللية وال أي أحكام تصدر باستقاللية في الوقت الحالي.
خديجة بن قنة :ربما الغريب أن زوجة العقيد مصطفى العطار..
خالد محمد :برأت اإلخوان.
مجدي حمدان :ال لم تبرأ اإلخوان..
خديجة بن قنة :قالت أن من قتل زوجها.
مجدي حمدان :ما زال هاربا..
خديجة بن قنة :ليس من بين المحكوم عليهم باإلعدام..
مجدي حمدان :قالت ما زال من ضمن الهاربين الذين لم يتواجدوا داخل قفص االتهام،
أنا سمعت المداخلة بتاعتها في إحدى القنوات وقالت أنه مش من المجموعة المقبوض
عليها ،هو من المجموعة الهاربة ،ألن زمالئه في القسم أكدوا أن الذي قتله من
المجموعة الهاربة مش من المجموعة المقبوض عليها.
استقالل ونزاهة القضاء
خديجة بن قنة :طيب أستاذ مجدي يعني مفارقة عجيبة وهي أنه هذه السرعة في الحكم
في جلستين على  255شخص بهذه األحكام القاسية جدا في نفس الوقت قضية متهم فيها
قوات األمن بقتل المئات باعتراف تقرير رسمي المئات ال حكم حتى اآلن ،سنعود دائما
إلى نفس..
مجدي حمدان :ما هو نفس القاضي يا جماعة برضه ال بد أنا ما زلت مصر أنه نفسه
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الذي أفرج عن قتلة متظاهري يناير في المنيا هو نفسه الذي حبس واحد خمسة وثمانين
سنة عشان خاطر..
خديجة بن قنة :معلش في هذه الحالة لماذا لم يخصص..
مجدي حمدان :يعني اختيار القاضي برضه في نقطة مهمة جدا اختيار القاضي يرجع
لمنظومة المجلس األعلى القضاء وليس من قبل وزير العدل فقط ،ألن توزيع الدوائر كما
يعلم األستاذ خالد أن توزيع الدوائر وأخذ القضاة مجلس القضاء األعلى..
خديجة بن قنة :يعني مجلس القضاء ال يعرف أنه الرجل مشكوك في أمره وأنه حكم
حكما ق اسيا على سارق عباية بثالثين سنة المجلس القضائي األعلى ال يعرف هذه
األمور..
مجدي حمدان :المشكلة أن هناك ما يدعى المكتب الفني في المحكمة ،في القضاء العالي
في مصر ،هذا المكتب مهمته أن يراجع أحكام القضاة ،وأحكام القضاة كما تعلمين في
مصر تتجاوز اآلالف وبالتالي ربما لم يتم دراسة هذا القاضي من قبل أو دراسة أحكامه
لكن لن نأخذ  03ألف قاضي موجودين في مصر بخطأ قاض واحد القضاء المصري
معافى بدليل كل المنظمات وكل األحزاب..
خديجة بن قنة :كيف تتوقع أن يتعامل مجلس القضاء مع ما سمي بالفضيحة؟
مجدي حمدان :ال مجلس القضاء لم يتعامل معه ولم يخرج بأي تصريح ،هو ما خرج
من تصريح هو خرج اليوم من وزارة الخارجية ،وأنا مستغرب جدا من تصريح وزارة
الخارجية هو قال أنه شأن قضائي خالص لكن كان البد أن يدلل أن القضاء المصري له
خطوات أخرى كان البد أن يشير إلى ذلك ،وأن قرار المفتي غير ملزم للمحكمة يعني
هناك درجات التقاضي مش عايزين نوقف قدام.
خديجة بن قنة :يعني المفتي ممكن أن يرفض.
مجدي حمدان :بالطبع طالما ليس ..خلي بالك سأقول لك على حاجة يعني أنا أحد
أصدقائي قاضي قال لي أنا ال أنام الليل عندما يكون لدي حكم باإلعدام وأصلي أكثر من
عشرين ركعة قبل أن أصدر حكم ألن أنا سوف أنهي حياة إنسان من على وجه األرض.
خديجة بن قنة :ال هذا يحيلنا إلى نفس السؤال الذي طرحته يعني كيف نفهم إذن المفارقة
9

أن الناس قتلوا بالمئات حينما فض ميدان رابعة والنهضة ومازال يعني لم نشهد حتى
اآلن أي حكم ضد أي من المتهمين فيما أنه اآلن  255شخص حكم عليهم باإلعدام؟
خالد محمد :إذا كان القضاء نزيه بهذه النزاهة لماذا القضاء يحكم على بنات لم ترتكب
إال ألنها نزلت في الشارع رفعت بعض الشعارات حكم عليهن بـ  01سنة ،جميع أنصار
نظام مبارك السابق جميعا خرجوا براءة في كل الدعاوي التي رفعت عليهم بعد فساد
ثالثين سنة ،جميع القضايا التي تنظر طلبة األزهر حكم عليهم  11سنة أكثر من عشرين
ألف واحد اآلن يحكم عليهم بغرامات رغم أنهم معتقلين سياسيين يعتبر بال أي أدلة بال
أي شيء يحكم عليهم بالحبس أو بالغرامات بخمس سنوات وبعشر سنوات وبأحكام
وأيمن العزم الذي حكم ع ليه باإلعدام إذن هل هذه المنظومة معافاة؟ أنا ال أظن أنها
معافاة بميزان العدالة جائر بشكل كبير جدا في ظل هذا االنقالب.
خديجة بن قنة :لكن يبقى أستاذ خالد يبقى في النهاية أن هذا قرار كما قال األستاذ مجدي
في البداية قرار لن ينفذ على األغلب وخبراء قانونيون كثيرون يقول أنه سيتم إلغاء هذا
الحكم فور الطعن عليه أمام محكمة النقض؟
خالد محمد :في فرق كبير هو حكم ،ما فيش حاجة اسمها قرار ،القرار هذا هو قرارات
إدارية في قلب الجلسة لكن كل ما يصدر حتى اإلحالة للخبراء يسمى حكم تمهيدي
باإلحالة إلى الخبراء..
خديجة بن قنة :لكن هو غالبا ال ينفذ إذا طعن فيه.
خالد محمد :ال مش مسألة ينفذ أو ال ينفذ هو حكم صدر هو حكم صدر ،طيب أنا رح
أفترض أن األهالي لم يطعنوا ينفذ وال لم ينفذ ،أصبح له الصيغة التنفيذية وينفذ فورا
طالما فات موعد الطعن دون أن أنفذ ،إذن أنا أمام حكم يحوز الحجية إذا لم يتم الطعن
عليه في المواعيد المناسبة ،إذن أنا أمام حكم جنائي حقيقي آه أنا لو طعنت بالفعل ألنه لم
يؤسس على أي نوع من أنواع القانون مجرد الطعن عليه في محكمة أعلى تنظر إليه
ت ال أتكلم في
بهذا العوار أكيد ستلغيه ،أكيد ستلغيه ،لكن مش مشكلتي أنا دي الوق ِ
منظومة ال قضاء أنا مش رح أستنا الطعن أو عدم الطعن لكن هو في حد ذاته هو حكم
جنائي..
خديجة بن قنة :حكم جنائي حتى لو ألغي أستاذ مجدي حمدان حتى لو تم الطعن فيه
وألغي أال يبقى لطخة يعني وصمة عار في جبين القضاء المصري؟
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مجدي حمدان :بالطبع أكيد طبعا سيبقى وصمة عار ألن يبقى شخص واحد تسبب في
تشويه الثوب األبيض ،أنا بس لي تساؤل عند األستاذ خالد حضرتك عندك مكتب محاماة
صح؟
خديجة بن قنة :لديك مكتب محاماة؟
خالد محمد :اآلن..
مجدي حمدان :لديك مكتب محاماة؟
خديجة بن قنة :سؤال شخصي يمكن أن تسأله خارج البرنامج معلش.
مجدي حمدان :حضرتك كان لك قضايا في المحاكم وال ال؟
خالد محمد :في المحاكم ودكتور في الجامعة.
مجدي حمدان :كسبت معظمها وال خسرتها كلها؟
خديجة بن قنة :لتجلس هنا إذن أستاذ مجدي..
خالد محمد :ال كسبتها كلها.
مجدي حمدان :كسبها كلها ما دام كسبها كلها أخذ حقه أمام القضاء أنا بس عايز أبرهن
على نقطة أن ليس القضاء المصري كله فاسد بدليل أن ضيفك الكريم كسب معظم
قضاياه.
خديجة بن قنة :طيب هذا يعني دليل جميل على استقاللية القضاء ،كيف ترد؟
خالد محمد :ال حضرتك حينما نتكلم عن القضاء فيما قبل الثورة كان قضاء إلى حد كبير
وقف الشعب معه ووقفنا معه أصال في  5112ودافعنا عنه الستقالل القضاء وحكم على
السيد الرئيس محمد مرسي بالحبس ستة أشهر بسبب الوقوف مع القضاء في ذلك الوقت،
بعد الثورة وحينما شعر القضاء أنه يأخذ منه الصالحيات التي أعطاها له حسني مبارك
بدأ هذا التحول ضد الثورة وبدأ هذا االنقالب ضد الثورة.
خديجة بن قنة :في أقل من نصف دقيقة قال أستاذ مجدي في البداية أنتم في جماعة
اإلخوان تحاولون أن تستثمروا هذا الحكم لتستعطفوا العالم؟
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خالد محمد :كيف نستثمر حكما لنستعطف به العالم يحكم على  255نفس باإلعدام
وستمائة اليوم سيحكم عليهم اليوم باإلعدام يعني  0511عشان نستعطف بهم العالم إحنا
أصدرنا الحكم عشان نستعطف العالم ،يعني هو أقتل وبعدين يقولوا عشان أستعطف
العالم ،تجيء السلطة االنقالبية تقتل ألفين أو ثالثة آالف في رابعة عشان أستعطف العالم
أيضا يحكم علي كأني أنا الفاعل كأني أنا الذي أحكم على نفسي عشان أستعطف العالم
يعني السؤال ليس له منطق يعني.
خديجة بن قنة :شكرا لك خالد محمد أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب المصري
المنحل ،وشكرا أيضا لمجدي حمدان عضو جبهة اإلنقاذ المصرية شكرا لكما ،وبهذا
نأتي مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن هللا في قراءة
جديدة لما وراء خبر جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
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