اسم البرنامج :حديث الثورة.
عنوان الحلقة :التعامل األمي مصر..
مقدم الحلقة :محصود م.اد.
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محمود مراد :أهال مكم ف حديث الثورة ،لم يكن الخامس والعش.ين من يياي 3188 .ف
س حكم البالد ثالثين عاما مل كان ف جوه.ه ثورة
مر .مج.د ٍ
يوم للثورة على رئي ٍ
على مصارسات أجهزته األميية القصعية ف يوم تعتب.ه عيداً لها ،تغي .الصشهد معد الثالثين
من يونيو هذا العام وقيل يوم ذاك أن الش.طة الصر.ية فتحت صفحة جديدة مع
الصر.يين الذين تظ اه.وا ضد ال.ئيس الصعزول محصد م.س  ،لكن ميظصات حقوقية
مر.ية ودولية انتقدت استخدام الش.طة الصف.ط للقوة ضد مؤيدي ال.ئيس الصعزول
م.س  ،وأع.مت عن مخاوف من اشتداد القبضة األميية ف البالد.
[تقرير مسجل]
محمد الكبير الكتبي :مشهد من الرعب أن تجده ف أي تح.ك شعب  ،جصوع الشعب
تحصل رجال الش.طة على األعياق وهو رمصا كان أحد أم.ز اختالفات التح.ك الشعب
ف الثالثين من يونيو ف مر .عن ثورة الخامس والعش.ين من يياي ،.لكن ميظصات
حقوقية دولية رأت أن هذا التضامن الشعب مع رجال الش.طة س.عان ما مددته عودة
اشتداد القبضة األميية وه ما قامت ثورة الخامس والعش.ين من يياي .ماألساس
لصحارمته إضافة إلى تحقيق العدالة االجتصاعية ،تحدثت هذه الصيظصات عن استخدام
مف.ط للقوة ف قصع التظاه.ات الصؤيدة لل.ئيس الصعزول محصد م.س واعتقال مئات من
مؤيديه وإساءة معاملتهم خاصة معد مقتل عش.ات أمام مق .دار الح.س الجصهوري
مالقاه.ة ف الثامن من هذا الشه ،.هذا الواقع أثار حفيظة كثي.ين حتى معض معارض
م.س الذين شاركوا ف تظاه.ات الثالثين من يونيو ومغض اليظ .عن اليتائج العامة
معيدة الصدى الت يصكن أن تحدثها مثل هذه االنتقادات وما يليها من تح.كات دولية فإنها
تلق مظاللها على مجصل الصشهد السياس الصر.ي وشعارات واقع االنتقال ال.اهن
القائصة على الصرالحة الوطيية وعدم اضطهاد أو إقراء أي ط.ف ،وف األذهان حديث
رئيس الوزراء الجديد حازم الببالوي الذي أكد فيه أنه من أولويات حكومته التهدئة وعدم
إقراء أحد مع إنهاء الفوضى وعودة األمن والثقة مين الجصيع ،فهل تق.ن الحكومة
الجديدة الوعود ماألفعال أم أن القبضة األميية تشتد تدريجيا لتعود إلى أوضاع تشبه ما
قبل الخامس والعش.ين من يياي .عام 3188؟
[نهاية التقرير]
محمود مراد :لصياقشة هذا الصوضوع ييضم إلييا من القاه.ة الدكتور أحصد مه.ان مدي.
م.كز القاه.ة للدراسات السياسية والقانونية واللواء محصود زاه .الخبي .ف الشؤون
العسك.ية واإلست.اتيجية ،ومعيا هيا ف األستوديو الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم
السياسية ف جامعة القاه.ة واألستاذة نيفين ملك الصحامية والقيادية ف جبهة الضصي،.
م.حبا مكم جصيعا و السؤال للواء محصود زاه .سيادة اللواء اإلشارات الرادرة عن
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السلطة الجديدة الت أعقبت عزل ال.ئيس محصد م.س ف نظ .كثي.ين حتى ف الخارج
ماليسبة لتقاري .ميظصة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش تقاري .تدين كلها الصصارسات
الت حدثت معدما سص ف معض األوساط مثورة الثالثين من يونيو ثم اإلطاحة مال.ئيس
الصيتخب محصد م.س ف ح.كة أطلقت عليها كثي .من الجهات ف الخارج انقالما
عسك.يا متكامل األركان ،هذه اإلشارات ليست مشجعة لتكوين مرالحة مجتصعية ت.دم
هوة الشقاق واالستقطاب الحاصل ف الصجتصع الصر.ي ،كيف تعلق على هذا؟
معوقات تحول دون إتمام المصالحة الوطنية
محمود زاهر :أوال مسم هللا ال.حصن ال.حيم وتحياتيا لحض.تك وللسادة الضيوف جصيعا،
سصعت حض.تك وتقول إسقاط على ثورة الخامس والعش.ين من يياي .أنها قامت لصج.د
مصارسات ش.طية ،ال الحقيقة ثورة الخامس والعش.ين من يياي .قامت نعم لجزء ميها
الصصارسات الش.طية ماإلضافة إلى إهدار الك.امة الصر.ية واإلقراء ف عدم الصصارسة
السياسية ماإلضافة إلى التبعية الت ال يجب أن تكون لصر .لدولة أجيبية نضيف إلى هذا
التوريث وأشياء أخ.ى ،نأت إلى ثورة  21يياي .ونسصيها ثورة ألنها مالحقيقة ثورة مالكم
والكيفية واليوعي ة ،حض.تك تسقط مأن هياك معض الحقوقيين على مستوى دول أو
معضهم ي.ى مأن الصصارسات الش.طية تعدت الحدود ،أعتقد أن الواقع والص.اد الشعب
اليوم يلوم القوات األميية سواء الش.طية أو القوات الصسلحة على أن صدرها واسع قوي
وصب.ها طويل قوي وتأخذ األم .م ِحيية زائدة والشعب مدأ يتض.ر مصا هو واقع ف
الشارع متعبي .مسيط ملطجة عرامية ال دخل لها مصقاييس السياسة وال مقاييس
الديصق.اطية وال حتى مقاييس حقوق اإلنسان ،اليقطة األخي.ة الل حض.تك ذك.تها..
محمود مراد :سيد اللواء عفوا ،عفوا أن لم أفهم أريد استيضاح فقط لهذه الكلصات األخي.ة
تقرد أن الصقتلة الكبي.ة الت حدثت عيد دار الح.س الجصهوري ف روايات أو ف
تقدي.ات وزارة الرحة الصر.ية التقدي.ات ال.سصية تشي .إلى أكث .من  01قتيل
والتقدي.ات لجصاعة اإلخوان الصسلصين تشي .إلى أكث .من  811قتيل تقرد أن هذه ِحيية
وطبطبة ودلع زائد؟
محمود زاهر :ال يا أستاذ محصود أوال..
محمود مراد :يبدو أن هياك مشكلة ف التواصل مع اللواء محصود زاه .وأتحول
مالسؤال إلى ضيفيا هيا ف األستوديو الدكتور حسن نافعة ،دكتور حسن أوال تعليق س.يع
على مجصل ما جاء ف مداخلة اللواء محصود زاه .هل تعتقد من وجهة نظ .سياسية
تحليلية أن األم .مقبل على استخدام أكث .للقوة استخدام حزم أكث .ف التعامل مع
الصتظاه.ين أو الصعترصين ف مختلف الصيادين؟
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حسن نافعة :أتصيى أن ال يحدث هذا لكن أنا مس عايز ألفت اليظ .إلى انه ميذ يعي
اندالع الثورة ف  30يياي .وطوال  81يوما كانت فيها الحشود هائلة ف الشارع لم تقع
تق.يبا حادثة واحدة ماستثياء االنتهاكات الت قامت مها الش.طة قبل أن تيهار ،لكن ميذ
مداية الص.احل االنتقالية الصتعاقبة سواء الص.حلة األولى الت أدارها الصجلس األعلى
للقوات الصسلحة أو الص.حلة الثانية الت أدارها الدكتور م.س أو الص.حلة الثالثة الت
مدأت معد  21يونيو سقط قتلى وج.حى مالصئات يعي أنا مش متذك .األرقام لكن انظ.
إلى األرقام ال.سصية ستجد أن هياك عدد كبي .جدا من القتلى ومن الج.حى ف الص.حلة
االنتقالية األولى وف الص.حلة االنتقالية الثانية وف الص.حلة االنتقالية الثالثة لو أن
الصوضوع مسألة أميية ووجدت مشكل جيد وسليم وكانت هياك لجان تحقيق حقيقية
وأخذت يعي تقاري.ها كانت سليصة ووفقا للصعايي .الحقوقية والدولية وع.فيا من هو
الط.ف الثالث لكيا قد استطعيا أن نرل إلى نتيجة جيدة جدا إنصا اآلن..
محمود مراد :أنت تتحدث عن أرقام وأنا سأزودك مبعض األرقام ،خالل عام من حكم
م.س تتحدث الصيظصات الحقوقية الصر.ية عن مقتل أكث .من  801شخرا ف أعصال
عيف متف.قة هيا وهياك وف أقل من شه .قتل نفس العدد تق.يبا معد يعي من عياص.
اإلخوان الصسلصين معد االنقالب أو معد اإلطاحة مال.ئيس م.س .
حسن نافعة :مر.ف اليظ .عن طبعا لم يقتل عدد كبي .ف فت.ة قري.ة يعي مصكن
تبقى ه دي الذروة مصكن ف حالة احتقان سياس شديدة ومالغة وخروصا أن هياك
ط.ف ي.ى أن السلطة انتزعت ميه وهو يتحدى الدولة ويتحدى األجهزة األميية ويتحدى
الجيش إلى آخ.ه ،وي.ى أن حق انتزع ميه وأنه يجب أن يستعيد هذا الحق يصكن أن
يؤ دي هذا لالحتقان لكن القضية ه ف جوه.ها واحدة إن شاء هللا قتيل واحد سقط إذا لم
تكشف عن من الذي قتل ولصاذا وإذا لم تقدم القاتل للصحاكصة فأنت إذن أمام عصلية انتهاك
حقوق اإلنسان ،هيا ف ط.ف غامض ومدون هذا يعي ومدون أن يحدث تحقيق مستقل
ونع.ف مالضبط من الذي يقوم مإطالق ال.صاص هل قتلوا مال.صاص أم قتلوا مأشياء
أخ.ى؟ ومن الذي يستخدم العيف؟ هل هو من جهاز البوليس؟ هل هو اآلن الجيش؟ هل
هو مجصوعة البلطجية ،ومن الذي يصول هؤالء البلطجية؟ وكيف يصكن ترور مثال أن
يكون الدكتور محصد م.س وهو ف السلطة قد استعان ميفس البلطجية وميفس األجهزة
األميية لقتل هؤالء؟ ومن الذي قتل ف الص.حلة األولى ومن الذي قتل الص.حلة الثانية؟ إذا
لم تكشف اليقاب عن هذا الصوضوع فلن تستطيع إطالقا اآلن يعي يصكن يعي سيبقى مقى
ف قضية إيديولوجية كل واحد ف مر .له خيدق معين سيوجه االتهام للط.ف اآلخ..
الطرف الثالث في أحداث مصر
محمود مراد :سيدة نيفين ف ضوء يعي عجز السلطات الت حكصت الص.حلة االنتقالية
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األولى ثم الثانية ما إمكانات عجزها عن تشكيل لجية تحقيق محايدة مستقلة تكشف
الط.ف الثالث حتى اللحظة ال.اهية لم يدن احد فيصا ج.ى فيصا ع.ف إعالميا ماسم
موقعة الجصل وفيصا ج.ى ف يوم جصعة الغضب ف  31من يياي .أيضا لق عدد كبي.
من األشخاص مقتلهم أو مر.عهم ف هذه األيام ثم تال ذلك مذمحة ماسبي.و ومذمحة
مورسعيد مذمحة محصد محصود مجلس الوزراء يعي الط.ف الثالث دائصا غائب ما مدى
إمكانيات تشكيل لجية تحقيق محايدة مستقلة ف الصياخ ال.اهن وقد عجز عيها أصحاب
الفت.ة االنتقالية األولى مثال ف عز الصد الثوري الذي تال إسقاط مبارك؟
نيفين ملك :هذه ه اإلشكالية ف مياء مؤسسات الدولة يعي كان األجدر ميا خالل الفت.ة
الل فاتت انه إحيا نهتم مبياء مؤسسات ،مؤسسات  ،ميها الصؤسسة التيفيذية وعلى رأسها
جهاز الش.طة وقدميا اقت.احات كبي.ة جدا وكثي.ة جدا لصحاولة أنه إحيا نساعد جهاز
الش.طة تحديدا على التعاف وأنه يست.د عافيته ويست.د آليات عصله تكون نامعة من إعادة
هيكلة حقيقية وإعادة مياء للش.ط الصر.ي مياءا على مبادئ الح.يات العالصية
واإلنسانية كان ال مد أن يتم إصالح حقيق لهذه الصؤسسة ف خطوط متوازية خطوط
إلعادة هيكلة هذه الصؤسسة وهذا لم يحدث مالطبع وخطوط مياء اإلنسان الش.ط
الصر.ي مصوائصات ومعايي .دولية..
محمود مراد :نفس اإلنسان الش.ط الصر.ي الذي اعتاد على انتهاك حقوق اإلنسان
الذي اعتاد على التيكيل مالصعتقلين ف قضايا سياسية وغي.ها هو ذات الش.ط يصكن أن
يعاد تأهيله محيث يخ.ج م.ة أخ.ى للصجتصع وهو معتيق لقيم حقوق اإلنسان واألفكار
الحديثة..
نيفين ملك :سيدي لصا نكون ف سياق إصالح لصيظومة ووجود رؤية كاملة إلصالح هذه
الصيظومة تتضصن إصالح على كافة الصستويات مالتوازي وإيجاد آلية عصل حقيقية
إصالحية ،اعتقد انه كان سيتم تغيي .كبي .جدا ف قياعات الش.ط الصر.ي وأنا تقاملت
مع كثي .ميهم محكم عصل وتحادثيا وتجاذميا الحديث كثي.ا وكيا دائصا ن.كز على حيادية
هذه الصؤسسات أنتم لستم جزء من الر.اع السياس الصوجود انتم ت.عون مرالح
الشعب وت.عون حقوق الشعب انتم يعي ال مد من تغيي .نظ.تكم للصواطن الصر.ي،
الصواطن الصر.ي م.يء طول الوقت م.يء المد أن يكون م.يئا ف نظ.كم حتى يتم
إدانته محكم قضائ ..
محمود مراد :هذا ييطبق على الصتهم مش الصواطن ،الصواطن الصف.وض أن حقوقه اكب.
مكثي .من هذا..
نيفين ملك :الصواطن الصر.ي ماليسبة لضامط الش.طة الذي لم يعاد تأهيله نفسيا ومهييا
هو متهم ومج.م ف كثي .من األحيان أعتقد أنه إحيا يعي خس.نا كثي.ا جدا وفعال أخفقيا
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ف إعادة مياء الصؤسسة الش.طية والصيظومة األميية والوع األمي للصجتصع ،كان عيدنا
إخفاقات شديدة جدا وأعتقد انه إحيا است.جعيا اليظام ،اليظام ألصبارك مامتياز ف الفت.ة
دي يعي رجع ثان امن الدولة رجع ثان البلطجية رجع ثان تحالف رجال ش.طة مع
البلطجية ف مشاهد كثي.ة جدا موجودة على الساحة أعتقد.
محمود مراد :دعيي أط.ح السؤال على الدكتور أحصد مه.ان دكتور أحصد أوال هل
تسصعي ؟
أحمد مهران :نعم أسصعك أهال مك..
محمود مراد :طيب دكتور احصد مصا فهصته من كالم الدكتور حسن نافعة أن اإلخوان
يقفون ف هذه الص.حلة ف مواجهة مع السلطة الحاكصة سصيها كيف شئت حكومة انتقالية
رئيس انتقال مجلس عسك.ي وزي .الدفاع ،لكن يقفون مصف.دهم أمام هذه السلطة
الحاكصة الصتغلبة مقوة الواقع مش.عية من خ.جوا ف  21من يونيو مسبب هذا الوضع
رمصا يفهم لصاذا هذا العدد الكبي .من الذين قتلوا وان لم يكن هذا األم .مب.را ف نظ.
الدكتور حسن نافعة هل تعتقد أن الوضع كذلك هذا الوصيف صحيح ،اإلخوان يقفون
مصف.دهم ف هذه الص.حلة أم السلطة الحاكصة؟
أحمد مهران :نعم ،مسم هللا ال.حصن ال.حيم ،نعم رمصا هذا هو حقيقة الصشهد اآلن أن
اإلخوان والتيار اإلسالم ليسوا اإلخوان ميف.دين رمصا وإنصا اآلن قد يجتصع معهم العديد
من التيارات اإلسالمية الصحسومة على التيار اإلسالم السياس رمصا الت تبيت ما يدور
اآلن على اعتبار أن الصسألة ليست فقط تتعلق مصسألة االفتاءات على الش.عية الدستورية
والخ.وج عليها واالنقالب عليها وإنصا أيضا رمصا مأن البعض ميهم لديه قياعة مأن
الصسألة تتعلق مالش.يعة اإلسالمية وه ح.ما ف حقيقتها على اإلسالم كصا يظيون،
وحقيقة أن هياك مواجهة مباش.ة ليست فقط أيضا مع الصؤسسة العسك.ية وإنصا أيضا
هياك مؤسسات أخ.ى تضاميت وتضاف.ت كل جهودها لتكون جبهة قوية جدا ضد هذا
التيار ه الصؤسسة العسك.ية والصؤسسة الش.طية واإلعالم والقضاء وأيضا الصعارضة
وأيضا جبهة اإلنقاذ ،هياك كيانات ومؤسسات كثي.ة اآلن تعصل ف موتقة واحدة لصواجهة
هذا التيار اإلسالم الذي يشصل العديد من التيارات السيصا جصاعة اإلخوان الصسلصين،
حقيقة الصشهد أن اآلن اإلخوان أو التيار اإلسالم السياس أن جاز التعبي .حتى يتم جصع
كل الفرائل الت تشارك ف االعترامات الصؤيدة للش.عية والت ف غالبها ه تعصل
دفاعا عن الش.يعة ودفاعا عن الش.عية فعال األم .هكذا ورمصا أيضا هياك اعتبارات
أخ.ى لدى البعض الذي يشع .مأن ما يدور اآلن ف الشارع الصر.ي هو عودة م.ة
أخ.ى إلى نظام مبارك وأن الكثي.ين ال ي.يدون لهذا اليظام أن يعود م.ة أخ.ى.
محمود مراد :هل تتوقع أن يؤدي استص.ار االحتقان ال.اهن إلى سقوط الصزيد من
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الضحايا ف هذه الصواجهات؟
أحمد مهران :نعم ،لألسف ولألسف الشديد رمصا لدييا ف م.كز القاه.ة للدراسات
السياسية والقانونية معض اإلحرائيات ومعض التقاري .الت تكشف على أن هياك
احتصاالت كبي.ة جدا مأن تكون هياك ضحايا كث .خالل الساعات ال أقول األيام خالل
الساعات القليلة القادمة ،هياك رمصا يعي لدييا معض الصعلومات عن تس.يبات مأن هياك
معض الصؤام.ات الت تدم .وتحاك لالعتداء على الصعترصين ف رامعة والصعترصين ف
اليهضة ف الجيزة وميع هذه الصسي.ات أو هذه االعترامات من أن تخ.ج ف مسي.ات
إلى األماكن الت أعلن عيها أنها ستذهب إليها مثل امن الدولة وإلى الط.يق الدائ.ي
وإلى الح.س الجصهوري وإلى قر .االتحادية ،هياك محاوالت وهياك استعدادات
لصواجهة هذه الصسي.ات مأمور تخ.ج عن كل األع.اف والدساتي .والقوانين وتدخل
ضصن الج.ائم الت ال تسقط أمدا مالتقادم والت رأييا العديد ميها خالل األيام الصاضية
الت ارتكبت على أيدي معض رجال القوات الصسلحة ومعض رجال الش.طة ومعض ما
يسصونه مالط.ف الثالث الذين يتم استخدامهم ف هذه األزمات ،هذا الط.ف ال يظه .أمدا
ف مر .إال ف مثل هذه األوق ات حييصا تكون هياك مواجهات مباش.ة مين الش.طة
والشعب أو مين الشعب والقوات الصسلحة أو مين الصعارضة ومين التيار اإلسالم يظه.
الط.ف الثالث ليقتل هيا ويقتل هيا ويتهم هؤالء مأنهم هم القتلى ويتهم الط.ف اآلخ.
مأنهم قتلى فتزداد الفتية أعتقد مالفعل أن هياك ج.ائم رمصا يعي تحدث خالل الساعات
القادمة ونتصيى من هللا أن ال يحدث ذلك..
محمود مراد :طيب دكتور حسن إذا حاوليا تقييم أو ق.اءة الصشهد مشهد الح.يات
والحقوق ف اللحظة ال.اهية ف مر .إعالميا هل تعتقد أن الصشهد معافية ف هذه
اللحظة؟
حسن نافعة :مالتأكيد يعي هياك أزمة سياسية عصيقة وهذه األزمة السياسية تيعكس على
الصشهد مأكصله هياك سلطة..
محمود مراد :أنا قردت عافية يعي مشهد سليم يعي مشهد..
حسن نافعة :عافية ال مالعكس ،العكس هو يعي هياك مشكلة ف الجوه .مشكلة سياسية،
هياك ط.ف يعي يدع أنه اضط .للتدخل إلنقاذ الوطن مأكصله الذي كان يعي الدولة
مأكصلها يتهددها االنهيار ومؤسسات تتهددها االنهيار وهياك جصاهي .هائلة خ.جت
لتطالب مسحب الش.عية وإلى آخ.ه والجيش استشع .خط .الصواجهات إلى آخ.ه فتدخل،
هياك من يشكك ف كل هذا ويقول أن الش.عية اغتربت وأنه سيقاوم هذا االغتراب
للش.عية مكل الوس ائل الصصكية مصا فيها العيف إذا أمكن ،طبعا هم يقولون أنهم
سيستخدمون الوسائل السلصية فقط ال غي .لكن هياك تح.يض واضح ف لغة الخطاب
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السياس هياك مسي.ات تتم يعي إذا أنت خ.جت للتظاه .ووقفت ف الصيادين ف.ص
االحتكاك ولو أن حدث أنه يعي أمام الح.س الجصهوري سقط عدد كبي .جدا من
الضحايا على ال.غم من انه ما كيش هياك مسي.ات لكن ف رمسيس مثال عيدما ج.ت
الصسي.ة سقط عدد كبي .من الضحايا فصا أريد أن أقوله أنه طالصا أن األزمة السياسية
موجودة مهذه الحدة وليس هياك عالج سياس لها وهياك ط.فين على يعي على ط.ف
اليقيض فيتجلى هذا ع لى كل أركان الصشهد ،إذن على الجصيع أنهم يبحثوا عن تسوية
سياسية حقيقية ويكون فعالً يعي رغبة ف إعالء الصرلحة الوطيية على الصرالح
الضيقة ألن ال أحد سيخ.ج ميتر.اً مالض.مة القاضية على اإلطالق.
تقييد الحريات اإلعالمية
محمود مراد :سيادة اللواء محصود زاه .أعتقد أنك عدت معيا اآلن ،ف ثيايا الصشهد
اإلعالم ي.ى كثي.ون أن هياك تح.يضا ً على فريل معييه ،أن الصشهد يتجه م.مته
وجهةً واحدة ،هياك إغالق لعدد من القيوات أو لكل القيوات الت كانت محسومة على
ال.ئيس الصعزول محصد م.س  ،هياك قيوات أخ.ى حتى خارج هذا السياق مثل قياة
ا لجزي.ة وقياة الجزي.ة مباش .مر .اتبعت مإيذائها إج.اءات خشية للغاية لعل الدكتور
حسن نافعة ضيفيا هيا ف األستوديو كان شاهداً على إحدى هذه أو أحد هذه اإلج.اءات،
ف تقييصك أو ف توقعاتك هل يستص .هذا الصشهد طويالً مهذه الصكونات أو هذه الرفات؟
محمود زاهر :أوالً أ ستاذ محصود استص.ار الصشهد دا م.هون مأشياء كثي.ة ولكن أنا عايز
أرجع خطوة الدكتور أحصد قال كلصة يصكن قال أن يستيد إليها وه حق ال أعتقد أنه كان
يقردها هو يقول اليهاردة ف مر .الصؤسسة العسك.ية مع الصؤسسة الش.طية مع
الصؤسسة اإلعالمية مع مؤسسة ال.ئاسة مع الصؤسسة الشعبية ف موتقة واحدة ضد
اإلخوان الصسلصين لو إحيا اليهاردة نسأل سؤاال مسيطا :أين الش.عية ف هذه الحالة؟
أعتقد مديهيا ً وش ء مسلم أن كون الش.عية مع هذا الـ  Bulkالشعب مصؤسساته الل لها
مهام أساسية ترب ف األمن القوم  ،نأت لسؤال حض.تك أن جزءا من هذا..
محمود مراد :أنت تتحدث عن مؤسسات دولة يفت.ض أنها تقف دائصا ً على الحياد ال أن
تيحاز لط.ف دون ط.ف ،الش.عية م.دها أو مردرها هو الشعب الصر.ي الذي له
الحق أن يأت مال.ؤساء ويطيح مهم وله الحق ف أن ييتخب قيادات هذه الجهات إذا كانت
ميتخبة أو يؤدي إلى وضع أط .معيية تحكم تعيين قيادات هذه الجهات الت أعددتها،
الصؤسسة الش.طية والقيادات الصسلحة والقيادات اإلعالمية كل هذه يفت.ض مؤسسات
تقف على الحياد؟
محمود زاهر :حض.تك أكدت وأجبت يا أستاذ محصود حض.تك قلت كلصة الحياد وه
كلصة غي .موجودة وغي .ميطقية مع احت.ام الشديد ،حض.تك قلت أن هذه الصؤسسات
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والش.عية مع الشعب هو يشيل رئيس ويجيب رئيس ألن ده موجته الطبيعية وهذه ليست
حيادية ه فاعلية حقيقية وتأدية وظيفة حياتية وقانون وش.عية ،إذن أنا ما عيديش
حيادية ما فيش مالدنيا خالص كلصة الحيادية ده هذه كلصة الل تقال غي .موجودة ،أنا
عيدي مس الصقياس إن أكون فاعل محق ومقانون وف إطار حقوق إنسان وف إطار
ديصق.اط وإطار عصلية سياسية ،أما داخل اإلعالم ف هذه الص.حلة وحض.تك إعالم
نجد أن اإلعالم يصارس حقه كإعالم ولكن هو ميفسه اإلعالم ميفسه ي.ى أحيانا ً أن هياك
م.حلة استثيائية رمصا تستوجب مدوافع األمن القوم أن يحيد معض القيوات الت خ.جت
على أدميات اإلعالم مأجيدتها مأن نحت.مها وما فيش إعالم من غي .أجيدة وما فيش إعالم
من غي .توجه ،ولكن لكل دولة حدودها ف إطار األمن القوم ولها إج.اءات استثيائية
ال مد أن تأخذها ،ونذك .هيا حض.تك عيدنا موسطن وعيدنا وول ست.يت وعيدنا
م.يطانيا وكالم رئيس وزراء م.يطانيا لصا قالوا له حقوق إنسان قال لهم حييصا يكون
األم .أمن قوم ما تكلصونيش عن حقوق إنسان ،مر .اليهاردة حض.تك تتعامل مكل
قوة ف إطار األط .الدولية واإلقليصية والصر.ية كأمن قوم وأع.اف سياسية وأدميات
سياسية ،أما إن هذا يكون ما هوش على مزاج البعض هذا طبيع وما فيش فيه مشكلة
إنصا ف اليهاية أنا مقيس األم .مالكم وماليوعية ومالكيفية ،عيد الكصية الل موجودة على
األقل البادرة تعتها ثالثة وثالثين مليون نزلوا الشارع يبقى ده مش سأقيس قدامها كصية
ثانية ،اليوعية عيدي نوعية سلصية ونوعية اإلخوان الصسلصين إذا..
محمود مراد :عفواً ،عفواً سيادة اللواء ليست لدييا وسيلة أو آلية لعد الياس ف الشوارع
ف الصظاه.ات وليس هياك أي مردر يستطاع التعويل عليه ف مسألة الثالثة وثالثين
مليون ،تقرد ثالثة وثالثين مليون يعي تق.يبا ً أكث .من ثلث الشعب الصر.ي ف
الشارع ،هذا األم .يعي نت.كه للقياس التقدي.ي أو اليقاشات السياسية كل جهة يصكن أن
تُضخم ف األعداد الت تؤيد وجهة نظ.ها ،أستاذة نيفين سيادة اللواء محصود..
نيفين ملك :أنا عايزة أرد يعي الزم أرد اسصح ل يعي مديهيات مياء الدول الديصق.اطية
الحاجات البدائية جداً جداً الل كل طلبة العلوم السياسية أو كل العاملين ف الحقل
السياس وحتى الصواطيين العاديين متخيلين ومترورين أزاي نبي دولة ديصق.اطية
حقيقية ،تقوم الدولة دي على مياء مؤسسات محايدة تصاماً ،موظف عام من شأنه أن يكون
ف خدمة الصواطن مواطن دولته أيا ً كان انتصاؤه سياس  ،هذا الصوظف العام يترف
مالحيادية والصؤسسة ال مد أن تكون مؤسسة وطيية خالرة ال يتم الزج فيها ف الصعت.ك
السياس ال تكون مع فريل ضد فريل ،هذا يهدد كيان الدولة الوطيية ذاتها ،ألن
السياسة متغي.ة والصواقف السياسية يا سيدي الفاضل ه مح .هائج طول الوقت يعي
متالطم عيدما..
محمود مراد :طيب الحجة الت ساقها سيادة اللواء محصود زاه .الخاصة مكلصات ديفد
9

كامي.ون عيدما قال" :عيدما تكون مرلحة الدولة وأمن الدولة العليا ،مرالحها العليا
وأميها واستق.ارها مع.ضة للخط .فال أحد يحدثي عن حقوق اإلنسان".
نيفين ملك :يا سيدي هذا قول يعي حق ي.اد مه ماطل نحن نتحدث عن مياء مؤسسات
دولة ،الخط .والخ.وج عن السلصية هذا يواجه مالقانون ف حدوده ،أي متظاه .يخ.ج
عن سلصيته ويستخدم العيف ويكون مردد الج.يصة يتعدى على موظف ،يتعدى على
ضامط ،يتعدى على عسك.ي هذا يحاكم ،ولكن الصتظاه .السلص الذي يخ.ج رافع
صوته مصطالب سياسية محددة هذا من حقه وال نستطيع أن نرادر هذا الحق عليه ،دي
ف الدول الديصق.اطية الل ه متع.ف الحقوق دي وترونها ،ده مالعكس ده على
الصؤسسات دي إنها تحص هذا الصتظاه .السلص  ،عليها أنها توف .له األماكن الل يقدر
الل يتكلم فيها والصيام .الل يقدر يعب .فيها عن آرائه ال أن تكن ه السبب ف انسداد
العصلية السياسية واالحتقان وأنها تأس .عليه طول الوقت وتحط له الصتاريس فبالتال معد
ما يكون هو ي.فع صوته عشان يقول وجعه ويقول رأيه يضط .أنه لصا الدنيا تُقفل عليه
يبتدئ يتجه للعيف يحصل ا لسالح وهذا هو خطورة ما نحن فيه ،فأنا أرجوهم ما تقفلوا
على الياس سيبوا الياس تعب .عن آرائها ال تزيدوا من احتقان الياس فيتصادى ذلك ف
تيارات من العيف ال نستطيع أن نتحصل ما قد تأت مه علييا ،أنا عايزة أقول أن الدول
االستبدادية مس ودي الل ع.فياها محياتيا وما ع.فياش غي.ها ه الدول الل تكون فيها
مؤسسات الدولة جزء من هذا اليظام موالءاتها ،موالءاتها األدمية لهذا اليظام ألنها تضصن
طول الوقت وجود هذا اليظام ووالءاتها مش تكون للدولة تكون لهذا اليظام الذي تع.فه
وال تستطيع أن تخالفه أو تتخيل أنه يصكن أن يتم تحول ديصق.اط أو يتم وجود مراريف
ديصق.اطية.
انتهاكات المظاهرات السلمية
محمود مراد :دعيي أط.ح السؤال على الدكتور أحصد مه.ان ،دكتور أحصد مصا فهصياه
من كالم األستاذة نيفين ومن تقاري .ميظصات حقوق اإلنسان الصختلفة أن هياك انتهاكات
معيية وقعت عقب اإلطاحة مال.ئيس الصيتخب محصد م.س حتى اللحظة ال.اهية ،هل
تعتقد أن مثل أو التوسع ف مثل هذه االنتهاكات وتك.ارها مرورة يومية يدفع إلى توسيع
القاعدة الصياهضة أو الصياوئة للتح.ك الذي قامت مه القوات الصسلحة ف الثالث من
يوليو؟
أحمد مهران :نعم يعي تعلصيا أن الصقدمات تب.ر اليتائج طالصا أنها مييت على أسباب
معقولة ومالفعل كانت هياك مقدمات واسعة خالل األشه .الصاضية الت كانت تستخدم
فيها معض االنتهاكات رمصا الغي .واضحة لل.أي العام ورمصا الت لم يكن هياك لها تغطية
إعالمية واضحة تكشف عن هذه االنتهاكات ،اآلن هذه االنتهاكات متراعد مستص.
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ووصلت إلى استخدام القتل والعيف مرورة واضحة ومباش.ة جه.اً وأمام وسائل
اإلعالم دون أن يكون هياك رقامة على ذلك أعتقد أن مدأت رمصا من وجهة نظ.ي ألن
لدييا البعض يعي الصعلومات على أن هياك الكثي .من الصيتصين إلى الصعارضة ومعض
الشباب من ح.كة تص.د الذين أعليوا عن انسحامهم من ذلك على اعتبار أنهم اكتشفوا أن
هياك مصارسات تخ.ج عن كل القوانين واألع.اف تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان ورمصا
قد تهدد كيان الدولة وتهدد مؤسساتها مرورة حقيقية ،ورمصا قد تكون ه البداية لئن
تعود الدولة البوليسية م.ة أخ.ى لئن تزيد هذه االنتهاكات لئن تعم هذه االنتهاكات
الصعارضة كصا عصت اليوم التيار اإلسالم أعتقد أن هذه الصسألة ماتت واضحة أعتقد أن
هذا نصوذج ورمصا م.وفة لصا قد يستخدمه الصؤسسة الش.طية والصؤسسة العسك.ية ف
التعامل مع الشعب الصر.ي خالل الص.حلة الصقبلة ،اآلن على الجصيع أن يع ذلك موع
وفهم وموضوح إن لم يكن هيالك وقفة ليس فقط للدفاع عن الش.عية نعم..
محمود مراد :ف الحقيقة هياك تر.يحات صدرت عن ال.ئيس الصؤقت الصستشار عدل
ميرور رمصا تفهم ف هذا االتجاه الذي ذهبت إليه يقول أو قال ال.جل :سيخوض مع.كة
األمن حتى اليهاية ،البعض ي.يد ج .البالد إلى الفوضى وعدم االستق.ار والبعض اختار
ط.يقا دمويا وتعهد الصستشار عدل ميرور رئيس ال.ئيس الصؤقت ماستعادة االستق.ار
واألمن ماذا تفهم من هذه التر.يحات؟
أحمد مهران :نعم ،قال ف كلصته من ي.يدون ط.يق الدماء يحصلون رايات خ ّداعة
وشعارات كاذمة وكان عليه أن يوضح من الذي يقرد وما ه هذه الشعارات؟ هل هذه
الشعارات الت تخ.ج ف اإلعالم الخاص واإلعالم الصر.ي الذي يعصل على تشويه
الصعترصين والصتظاه.ين وإظهارهم مأنهم قتلى وأنهم يقتلون أنفسهم هل يقرد ذلك أم
يقرد من يح.ضون تح.يضا واضحا على استخدام القوة والعيف أم أن هذه إشارة تدل
على أن هي اك استعدادات الستخدام القوة والعيف مع الصتظاه.ين ف الشارع؟ كان عليه
أن يوضح ذلك وكان عليه أن يوضح من الذي يقرد مذلك ،أعتقد أن الشعارات الخ ّداعة
والكاذمة ه الشعارات الت أيدت هذا االنقالب العسك.ي والت دعصته والت تحاول أن
تزيف الحقيقة وتوصل لل.أي العام أن هذه ثورة ،الثورات لها معايي .مع احت.ام لسيادة
اللواء محصود لها معايي .واضحة ،من أهم هذه الصعايي .معيار الدستور الثورات تسقط
الدساتي .ال تعطلها الثورات لها رأس تقود وتحكم هذه مؤش.ات مديهية كان ال مد أن
تكون موجودة ،التح.كات والصبادرة األولى لم تكن من الشارع الصبادرة كانت من القوات
الصسلحة حييصا خ.جت مبيان قبل  21يونيو مأسبوع ثم ميان آخ .مإمهال الصعارضة
والصؤيدين ومؤسسة ال.ئاسة  81ساعة كل هذه األمور كانت توضح أن هياك مؤام.ة
وأن هياك رمصا تخطيط لدى الصؤسسة العسك.ية إذ أنها ت.ى أن ال.ئاسة والسلطة
الحاكصة ف مر .غي .قادرة على إدارة هذه الص.حلة هذه وجهة نظ ،.لكن الخ.وج لكن
القيادة لكن اإلج.اءات الت تصت ال يصكن وصفها مأنها ثورة ه شكال وموضوعا انقالما
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عسك.يا أيده الكثي.ون من الصعارضة هذا األم .حق لهم..
محمود مراد :م.ة أخ.ى الدكتور حسن ترطدم التر.يحات والكلصات مالواقع الصتبع
على األرض يعي عيدما يقول ال.ئيس أي رئيس سيخوض مع.كة األمن حتى اليهاية
وسيستعيد االستق.ار والبعض ي.يدها دموية كل هذا كالم ليس عليه أي غبار لكن عيد
التطبيق العصل واختبار هذه الصقوالت على أرض الواقع يتبين الص.اقبون مدى أو مقدار
صدقيه هذه التر.يحات ،هل تعتقد أن لهذه التر.يحات نريب على أرض الواقع من
الردق؟
حسن نافعة :مالتأكيد هو مس ف مشكلة إحيا مش قادرين أن نحط أيدييا عليها أما الياس
معض القوى السياسية أو معض الصسؤولين يتحدثون عن انهيار الدولة فهذه الصسألة ليست
مج.د مقوالت نظ.ية وال مج.د شعارات نحن نيسى أن جصاعة اإلخوان الصسلصين ليست
تيظيصا عاديا ه جصاعة ت.مى مط.يقة معيية جصاعة ت.مى على السصع والطاعة فيها
فك.ة الصبايعة ،الدين م.تبط تصاما مالصصارسة داخل هذه الجصاعة ومعدين عصلت حزمها
السياس  ،والتياقض يعي ميذ وصول الدكتور يعي كان يصكن للثورة الصر.ية أن
تتح.ك إلى األمام وتقيم نظام سياس مديل لليظام القائم وتعيد هيكلة أجهزة األمن وتعيد
حتى يعي معالجة الفساد ف كل أجهزة الدولة مصا فيها أجهزة القضاء لو أن كل القوى
الت ساهصت ف صيع هذه الثورة تعاونت لتضع ترورا لكيفية إعادة مياء هذه األجهزة
والوصول إلى نظام سياس جديد يحقق ف الصشاركة ويتسع لصشاركة الجصيع ،الصشكلة
أنه من أول ما الدكتور محصد م.س ما جاء مدأ يرطدم مع كل أجهزة الدولة اصطدم مع
مؤسسة القضاء ،أول حاجة الصحكصة الدستورية عيدما اتخذ ق.ارا ف.ديا مإعادة مجلس
الشعب الذي قد كان حل وترور مقى إن الحل هذا ماطل وهو نفسه ف ذهيه كونه رئيس
الدولة يحط نفسه مديال للصؤسسة القضائية ،ومقول أن الصؤسسة القضائية اتخذت ق.ارا
ماطال وأنه إيه عصل على ترحيحه فبدأ الر.اع ،فك.ة أخونة األجهزة يعي هيا الصشكلة
أنك أنت األجهزة اإلدارية واألجهزة الخدمية إلى أخ.ه المد أن تكون محايدة ما لهاش
عالقة يعي من الذي يحكم سواء اليسار أو اليصين إلى آخ.ه ،هذه األجهزة يجب أن تكون
ف خدمة الصواطيين عصوما مر.ف اليظ .عن انتصاءاتهم السياسية مهذه الط.يقة تستطيع
أن يعي تقيم دولة ،إنصا لصا تبج فك.ة مقى وتتغلغل فك.ة أنك وأن الحزب الحاكم ه
جصاعة لها ت.مية عقائدية معيية وت.يد أخونة الدولة عايزة أخونة القضاء وأخونة الجيش
وأخونة الش.طة أو هذا هو االنطباع العام هذا..
محمود مراد :فقط حتى نكون متامعين لكالمك ف سياقه لست أفهم ما العالقة مين كل
هذه الصقدمة ومين الصصارسات الخاطئة الت قد تكون السلطة الحاكصة ف اللحظة ال.اهية
قد أقدمت عليها إذا كانت جصاعة اإلخوان الصسلصين سيئة فهذا رمصا ال يب.ر العيف
تجاهها؟
حسن نافعة :ال مش موضوع س ء أو غي .س ء الصوضوع أن كل سلطة ف م.حلة
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انتقالية جاءت ،أرادت أن توظف أجهزة األمن أو أجهزة الدولة لخدمة اليظام وليس
لخ دمة الصواطن وليس لخدمة الدولة الصر.ية وليس إلقامة نظام جديد حقيق يشارك فيه
الجصيع..
محمود مراد :مصا ف ذلك السلطة القائصة..
حسن نافعة :مصا ف ذلك السلطة القائصة الكل حتى هذه اللحظة يعي نحن الط.ح
الصط.وح يعي ما زال الوقت مبك.ا لك نحكم ،لكن الط.ح الصط.وح يحاول أن يعيد
يعي كان الوضع مقلوما فهو اآلن يحاول أن يعتدل أنك تبدأ مدستور يتوافق عليه الجصيع
ومعد ذلك تخش مالب.لصان..
محمود مراد :الصصارسات يعي ..
حسن نافعة :إن الصصارسات أنت تتحدث عن جزء من الصصارسات..
محمود مراد :الوسيلة ف الدولة الت تحتك .العيف والقوة ه  :الجيش والش.طة..
حسن نافعة :مالضبط.
محمود مراد :وزي .الدفاع لم يتغي .وزي .الداخلية لم يتغي..
حسن نافعة :عيدما كان الدكتور محصد م.س هو الذي يقود الدولة كان هياك وزي.
الداخلية الياس اعتب.ته إخوانيا والياس اعتب.ته أنه يجي .جهاز الش.طة نفسه لخدمة..
وكصا قلت لك أن ف قتلى سقطوا..
محمود مراد :دليل ح.ق سبعين مثال مق .من مق.ات جصاعة اإلخوان الصسلصين..
حسن نافعة :ال الل ح.قوا السبعين مق .من جصاعة اإلخوان الصسلصين ناس وكان
الصف.وض أن الدكتور محصد م.س يعصل لجية تحقيق ويقول ليا من الذي ح.ق ما هو أنا
عشان هيك كلصتك يا أستاذ محصود عن الط.ف ،ال ط.ف الثالث ع.فياه أيام الصجلس
العسك.ي وال ع.فياه أيام الدكتور م.س وكل وظف يعي هل من الصعقول أن نترور
أن كل سلطة تأت ت.تكب فيها انتهاكات لحقوق اإلنسان وال يع.ف الشعب من الذي
ي.تكب هذه االنتهاكات! يعي الكل يحاول توظيف أجهزة الدولة القائصة لصرلحة سلطته
لتدعيم ش.عيته لكن ليس لصرلحة الصواطن وال لحقوق الصواطن ما ت.يده مر .وهذا هو
الذي قد يؤدي إلى انهيار الدولة مالفعل إنيا ي.يد أن نقيم دولة مؤسساتية مالصعيى الحقيق
أن كل الصؤسسات تع.ف حدودها وفق األحكام.
محمود مراد :سيادة اللواء الدكتور محصود زاه .أمدأ من حيث أنته الدكتور حسن نافعة
ن.يد مياء دولة مؤسساتية مالفعل كل مؤسسة تقوم مدورها على الوجه الص.سوم لها ف
حياد تام معيدا عن تقلبات السياسة ،اإلطاحة م.ئيس ميتخب من قبل وزي .دفاع عييّه هل
تعتقد أن هذا ال.ئيس الصيتخب هل يسهم ف مياء دولة مؤسساتية ف الفت.ة القادمة أم أن
ال.ئيس القادم أيا كان انتصائه سيكون والئه للذي يطيح مال.ؤساء ويأت مهم وهو وزي.
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الدفاع؟
محمود زاهر :من أطاح مال.ئيس الدكتور محصد م.س هو الشعب يا أستاذ محصود لم
يطيح مالدكتور محصد م.س الصؤسسة العسك.ية أو وزي .الدفاع أو مؤسسة ش.طية
الواقع عيدنا إذا معدنا عيه يبقى نتحدث ف ف.اغ يعي يصش على هواء من يتحدث مه
نحن عيدنا واقع علييا أن نلتزم مه ،حض.تك تتكلم على مؤسسات وما فيش دولة تتبيى إال
على مؤسسات وهذه الصؤسسات ما فيش حاجة تبقى اسصها حيادية ،هذه الصؤسسات
ملتز مة مالقانون والدستور وهذه ليست حيادية ألن هياك دائصا ط.ف ما مقول أن هذا
الدستور وهذا القانون خطأ ،نحن معت.فون والدول معت.فة مأن الشعوب ه مردر
السلطات وم.ضاتها هو التش.يع ،الشعب الصر.ي قام وشال محصد م.س  ،القوات
الصسلحة قامت لشعبها ألن هذا واجبها..
محمود مراد :طيب ماذا تقول ف الشعب الصر.ي الل هو جالس ف الصيادين ف
اللحظة ال.اهية ويطالب معودة محصد م.س أليسوا مر.يين؟
محمود زاهر :حض.تك ،حض.تك ذك.ت وقلت ل ّصا أنا قلت عيدنا ثالثة وثالثين مليون
قلت أنا ما عيدي مكان لإلحراء وال آلية لإلحراء ،وهذا مع احت.ام يا أستاذ محصود
خطأ ده أنا محسوب عيدي الصت .يأخذ كم ف.د ف حالة السكون والصت .يأخذ كم ف.د ف
حالة الح.كة والل أعلن الثالثة وثالثين مليون هذه  CNNمياء على Google Earth
إذن ميظصة دولية الل أعليت هذا يا أستاذ محصود..
محمود مراد :هذه اليقطة غي .دقيقة ولك أن تعود مجدداً إلى هذه القياة األمي.كية ولن
تجد هذا الكالم ميسوما إليها..
محمود زاهر :عظيم نعود إليها أنا عيدي واقع عيدي واقع يا أستاذ محصود الل قام
مالثورة الشعب الصر.ي والل ما زال متصسك مثورته الشعب الصر.ي والصؤسسات
الصجتصعة اآلن ومتكاملية صارت ه ميزة من ميزات الثورة جيتها مر .ه إجصال
موتقة مياداة الشعب الصر.ي ليس هياك جهة محددة ه الت قامت مإقراء أو عزل أو
تيحية الدكتور م.س الذي سيواجه مصحكصة تب.ئه أو تدييه إذن نحن عيدنا مواصفات
شعب مقيم على أرض مر .هذا واقع..
قانونية احتجاز مرسي
محمود مراد :طيب مسألة احتجاز الدكتور م.س ال الصؤسسات القانونية والحقوقية الت
تب.ر احتجاز ال.جل ف مكان ال يعلم أحد هو أين تحديداً حتى اللحظة ال.اهية مدون
توجيه أي اتهامات لهذا ال.جل الذي كان رئيسا ً ميتخبا ً لدولة جصهورية مر .الع.مية؟
محمود زاهر :أوالً يا أستاذ محصود حض.تك تعلم ونعلم جصيعا ً ّ
أن اآلن القضاء ف مر.
يحكم مالييامة ث ّم مالقضاء ليس هياك قانون عسك.ي وليس هياك أم .عسك.ي وكل من ت ّم
التحفظ عليهم تم التحفظ عليهم مياء على أم .من الييامة العامة ،ومن هو محتجز خصسة
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عش.ة يوما ً وتجدد أو خالفه م.أي الييامة العامة هذا هو القانون ،الدكتور م.س محتجز
ف هذا اإلطار الييامة العامة الل محتجزاه ،مديع الييامة العامة الل محتجزاه كل ما هو
محتجز على ذمة القضية القضاء هو لصرلحة..
محمود مراد :اسصح ل أؤخذ ميك هذه التر.يحات ال.سصية أنت تعلم علم اليقين ّ
أن
الييامة العامة ه الت تحتجز الدكتور محصد م.س ألنه هو لم يقل أحد حتى الصتحدثين
الذين يخ.جون الص.ة تلو األخ.ى ال أحد يتحدث أمداً عن الييامة العامة تحتجز م.س .
محمود زاهر :هذا ليس رأي شخر يا أستاذ محصود هذا الكالم الل خ.ج من وزي.
الدفاع حييصا كان هو الوحيد وليس هياك رئيس دولة ،هذا هو الكالم الل خ.ج من
السلطة القضائية حتى أول أمس حييصا تم وحتى اليوم حييصا تم التجديد إلى الدكتور مديع
والصجصوعة الل معه ،القانون نيامة ث ّم قضاء ليس عيدنا حل لهذه األشياء استثيائية وف
إشارة يجب حض.تك تعلصها مالوقت هياك معض القضايا تم رفعها ضد الدكتور م.س
ويتم التحقيق فيها إذاً وجود الييامة والقضاء أم .واقع ليس رأيا شخريا.
محمود مراد :طيب دعيا نستصع إلى وجهة اليظ .الحقوقية ف هذا الكالم ما مدى ش.عية
احتجاز ال.ئيس مهذه الرورة حتى ّ
إن زوجته غي .مع.وف مكانها تق.يباً؟
نيفين ملك :أعتقد ّ
أن العالم كله ميظصات حقوق اإلنسان ناشدت السلطات الصر.ية
وقالت عايزين نع.ف الصوقف القانون ومدى قانونية احتجاز ال.جل مدون توجيه
اتهامات وإن وجدت هذه االتهامات فال مد من إعالنها على الصجتصع مصيتهى الشفافية وال
مد من إعصال الحقوق العامة والح.يات لهذا ال.ئيس الصوجود تحت الخطف القس.ي
وتح ت االحتجاز القس.ي ،يعي أي شفافية نتحدث عيها وأي اتهامات نتحدث عيها ف
هذا الغصوض الذي يكتيف الصوقف كامالً يعي أنا أعتقد ّ
أن علييا أن نتلصس مواطئ
أقداميا المد أن ندرك هذه اللحظة الحالية واآلنية والصستقبلية وتأثي.ها على مستقبل هذه
البالد ،نحن نعرف مالح.يات ومن وقف يهلل لتلك االنقالمات وي.حب مكل االنتهاكات
أعتقد أنه سوف يؤكل حين يؤكل الثور األميض يعي ..
محمود مراد :هل تعتقدين أن هياك ازدواجية ف خطاب اليخبة الليب.الية أو العلصانية ف
مر.؟
نيفين ملك :طبعا ً مال شك.
محمود مراد :يعي الدكتور الب.ادع لو نذك .أنه قال عيد اشتباكات االتحادية معد
اإلعالن الدستوري ف  33نوفصب .قال ّ
إن ش.عية ال.ئيس م.س انتهت أو سقطت مع
سقوط أول قتيل على أسوار االتحادية ،اآلن سقط عش.ات مل رمصا سقط أكث .من 811
قتيل حتى اللحظة هل الش.عية حسب الطلب أحيانا ً تكون تسقط مقتيل واحد وال تسقط
مصئة قتيل؟
نيفين ملك :نحن نعان من ازدواجية معايي .شديدة جداً جداً ويعي قد أصاميا هللا ف
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نخبتيا السياسية ونخبتيا الصجتصعية أصاميا هللا فيهم إصامة جصة وشديدة جداً ّ
ألن هؤالء
يعي فريل ميهم الل م.حبين جداً جداً موجود وزي .داخلية هذا الوقت ه ّم كانوا
رافضيه وتظاه.وا مصالمسهم الداخلية أمام ميزله ماألمس الق.يب واآلن ال يفتح أحدهم فاه
مأي تعليق على وجود هذا الشخص هو ذاته يعي أنا عايزة أقول أنه لصا م.ر انتهاكات
اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان مهذا الوقت ألن الفريل الصوجود كله يعي تكاتف
إلسقاط هذا ال.ئيس ويعي الكل تقاملت مرالحه على إسقاط هذا ال.ئيس وإفشال الدولة
الت كانت تحبوا إلى تأسيس ديصق.اطية وتحول ديصق.اط يعي هو الر.اع كان
ص.اع يعي ..
محمود مراد :طيب.
نيفين ملك :مس أنا عايز أنبه وأقول.
محمود مراد :أنا لألسف ف عجالة سأسأل الدكتور أحصد مه.ان عن تروره ف الفت.ة
القادمة ف ضوء معطيات الوضع ال.اهن؟
أحمد مهران :أعتقد ّ
أن الص.حلة الصقبلة خالل الساعات واأليام الصقبلة ستكون هياك
محاوالت مستصيتة من القوات الصسلحة ومن الش.طة لخلق نوع من التفاوض مع التيار
اإلسالم السياس ومع جصاعة اإلخوان الصسلصين رمصا يعي على حد معلومات أنهم
مازالوا رافضين لذلك رغم وجود معض التس.يبات ّ
مأن هياك تفاوض يتم اآلن أو
أن الصعترصين لن يغادروا أماكيهم ّ
محاوالت إلتصام عصليات التفاوض أعتقد ّ
وأن الصسألة
ستزداد ف الترعيد والخ.وج ف مسي.ات لتعطيل معض الهيئات والصرالح الحكومية
أو تعطيل معض الط.ق تيديداً وتعبي.اً عن ال.أي ّ
ألن يعي أكدت السلطة الحاكصة ف
مر .أنها ال تسصع وال ت.ى الصوجودين على األرض وهم يحاولون أن يوصلوا
أصواتهم إلى القوات الصسلحة وإلى اإلعالم الذي يتغاضى عن أن ييش .أو يع.ض أي ما
يكون من وجودهم على األرض ،أعتقد أيضا ً ّ
أن هياك محاوالت أخ.ى من الجانب
اآلخ .الذي يسعى إلى إفساد هذه االعترامات وإلى االعتداء عليها وإلى قصع هؤالء
الصعترصين وانتهاك حقوقهم الصدنية والعسك.ية..
محمود مراد :شك.اً جزيالً لك أشك.ك أعتذر ميك على الصقاطعة النقضاء الوقت
الصخرص لهذا الب.نامج ،أشك.ك شك.اً جزيالً دكتور أحصد مه.ان مدي .م.كز القاه.ة
للدراسات السياسية والقانونية ،أشك .كذلك من القاه.ة اللواء محصود زاه .الخبي .ف
الشؤون العسك.ية واإلست.اتيجية وأشك .ضيفيا ف األستوديو الدكتور حسن نافعة أستاذ
العلوم السياسية ف جامعة القاه.ة وأشك .أيضا ً ضيفتيا ف األستوديو نيفين ملك
الصحامية والقيادية ف جبهة الضصي ،.ولكم ميا التحية مشاهدييا األعزاء وإلى اللقاء ف
حديث آخ .من أحاديث الثورات الع.مية دمتم ف رعاية هللا والسالم عليكم.
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