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العدلية 529 :إعدامًا خالصة جلستي مح ــا
سابقة في األحكام
ّ

سجلت املحاكم املصرية أمس سابقة قضائية في التاريخ
بحكمها على  529عضوًا من جماعة اإلخوان املسلمني املحظورة
باإلعدامٌ .
قرار ستكون له تداعياته على مصر مع احتدام املواجهة
بني السلطة الحالية والجماعة

قضائية
«بلطجة»
ّ
تشعل غضب «اإلخوان»
القاهرة ــ أحمد سليمان
بالقرار ال��ذي أص��درت��ه محكمة
جنايات املنيا أم��س على 529
م � ��ن أف � � � ��راد ج� �م ��اع ��ة اإلخ� � � ��وان
املسلمني بإحالة أوراقهم على مفتي الديار
املصرية ،وه��و ما يعني بحسب القوانني
امل�ص��ري��ة ال�ح�ك��م عليهم ب ��اإلع ��دام ،دخلت
امل��واج �ه��ة ب�ي�ن س �ل �ط��ات ال ��دول ��ة امل�ص��ري��ة
وج �م��اع��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين وأن �ص��اره��ا
مستوى جديدًا من التصعيد املتبادل بني
الطرفني.
ت �ع��ود وق��ائ��ع ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ي �ع� ّ�د م��رش��د
اإلخ� � ��وان م�ح�م��د ب��دي��ع وس �ع��د ال�ك�ت��ات�ن��ي
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ش� �ع ��ب ال� �س ��اب ��ق أب� ��رز
األس �م��اء ف�ي�ه��ا ،إل ��ى م��ا ج ��رى ي ��وم  14آب
 ،2013في أعمال الشغب والعنف والهجوم
على املقار الشرطية التي جرت في بعض
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات امل� �ص ��ري ��ة اح� �ت� �ج ��اج ��ًا ع� ّل��ى
ع �ن��ف ق� ��وات ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة ف��ي ف��ض
اعتصامي ميدان رابعة العدوية ونهضة
م�ص��ر ،وف��ي ال�ه�ج��وم على م�ب��ان حكومية
واالع�ت��داء على منشآت عامة بينها مركز
ش��رط��ة م�ط��اي ،وق�ت��ل ن��ائ��ب م��أم��ور امل��رك��ز،
والشروع في قتل شرطيني ،وحرق القسم،
وإتالف محتوياته.
وم ��ن ب�ي�ن  529م�ح�ك��وم��ًا ه �ن��اك  153فقط
م ��وق ��وف ��ون ،أم� ��ا ال �ب��اق��ي ف �ه��م ف� � ��ارون م��ن
العدالة .وكانت املحاكمة بدأت السبت أمام
محكمة جنايات املنيا وتمت تبرئة  17من
املتهمني خالل الجلسة الثانية التي عقدت
أمس.
اإلج��راءات األمنية املشددة التي صاحبت
ج�ل�س��ة ال�ق�ض�ي��ة ،وال �ت��ي وص �ل��ت إل ��ى ح� ّ�د
ط�ل��ب أج �ه��زة األم ��ن م��ن امل �ح��ال وامل�ط��اع��م
واملقاهي في محيط املحكمة اإلغ�لاق ملدة
أس �ب��وع ق �ب��ل ال �ح �ك��م ،ل��م ت�م�ن��ع ّ
رد ال�ف�ع��ل
ال� �س ��ري ��ع ب ��إغ �ل�اق أج � �ه ��زة األم� � ��ن ل �ش��ارع
الكورنيش الرئيسي في املحافظة ومنطقة
مجمع املحاكم ،وص��رف املوظفني وطالب
املدارس باكرًا ،وحملة اعتقاالت عشوائية،
ردًا على التظاهرات العفوية التي خرجت
من بعض املساجد.
جماعة «اإلخ ��وان» املسلمني ،وف��ي تعليق
على ال �ق��رار ،رأت أن الحكم «عملية إب��ادة
ً
جماعية جديدة» ،مشيرة إلى أن مثل هذه
األح�ك��ام ال�ه��دف منها «إخ ��راج ال�ث��ورة عن
س�ل�م�ي�ت�ه��ا» .وف ��ي ب �ي��ان ل�ه��ا م �س��اء أم��س،
ق��ال��ت ال �ج �م��اع��ة ت�ع�ق�ي�ب��ًا ع �ل��ى ال �ح �ك��م ،إن
«االن �ق�لاب العسكري استخدم مؤسسات
ال� ��دول� ��ة ض ��د م ��ا أن �ش �ئ��ت ل � ��ه ،ف��اس �ت �خ��دم
اإلع � �ل� ��ام ل �ت �ض �ل �ي��ل ال� � �ن � ��اس ،واس� �ت� �خ ��دم
ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة ف��ي ق�ت��ل ال�ش�ع��ب ،وه��ا
ه ��و ي �س �ت �خ��دم ال �ق �ض ��اء ل �ي��رت �ك��ب ع�م�ل�ي��ة
إبادة جماعية جديدة فاقت في بشاعتها
وجرمها مذبحة دنشواي التي كانت سببًا
في فضيحته على مستوى العالم».
ب��دوره ،التحالف الداعم للشرعية دعا في
ّ
رد فعل سريع إل��ى التظاهر غ�دًا األربعاء
ف��ي م �ي��ادي��ن ال�ن�ه�ض��ة وال �ت �ح��ري��ر وراب �ع��ة
العدوية للتنديد بالحكم.
املحامي الحقوقي محمد عبد املنعم رأى
ف��ي ح��دي��ث إل��ى «األخ �ب��ار» أن ه��ذا الحكم
بمثابة س��اب�ق��ة قضائية ل�ي��س ف��ي ت��اري��خ
ال �ق �ض��اء امل �ص��ري ف�ح�س��ب ،ب��ل ف��ي ت��اري��خ
القضاء عمومًا ،ال سيما أن الحكم صدر
ع �ق��ب ج�ل�س��ة واح � ��دة ف �ق��ط م��ن ال �ن �ظ��ر في

ال��دع��وى ،وخ�لال يومني فحسب .وتساءل
ع�ب��د امل�ن�ع��م «ك �ي��ف اس�ت�م��ع إل ��ى م��راف�ع��ات
ال�ن�ي��اب��ة ل �ع��رض أدل ��ة ال �ث �ب��وت ،وم�ن��اق�ش��ة
شهود اإلث�ب��ات والنفي ث��م االس�ت�م��اع إلى
م��راف�ع��ات ال��دف��اع ب��اع�ت�ب��ار أن امل�ت�ه��م آخ��ر
م��ن يتكلم ،ث��م إق�ف��ال ب��اب املرافعة تمهيدًا
إلصدار الحكم؟» .وأضاف عبد املنعم ،وهو
عضو سابق في لجنة الحريات في نقابة
املحامني املصرية« ،نحن إزاء فرضيتني،
إما أن تكون املحكمة التي أصدرت الحكم
لديها اق�ت�ن��اع ب��أن حكمها سينقض وأن
ال�ح�ك��م م�ص�ي��ره اإلل �غ��اء ،بمعرفة محكمة
ال�ن�ق��ض ،ف�ن�ك��ون ب �ص��دد ه��زل ف��ي موضع
ال� �ج ��د ،وإم � ��ا أن ت �ك��ون امل �ح �ك �م��ة مقتنعة
بالفعل بضرورة إزه��اق أرواح  529نفسًا
أسندت إليهم اتهامات مرسلة ،ولم تتوافر
لديهم ضمانات املحاكمة نصف العادلة،
وهنا نكون بصدد إشكالية أكبر تتجاوز
وصف الخطأ املهني للمحكمة إلى درجة
تنال من سمعة مرفق العدالة بأكمله».
جامعة
أم��ا أس�ت��اذ العلوم السياسية ف��ي
ّ
القاهرة سيف عبد الفتاح فرأى أن «عض
األص��اب��ع ب�ين «اإلخ ��وان» وال��دول��ة مستمر
وال �ح�ك��م ال �ص��ادر أح ��دث ج��والت �ه��ا» .عبد
ال �ف �ت ��اح أب � ��دى ت �ع �ج �ب��ه م ��ن ق � ��رار ب ��إع ��دام
أن��اس رف�ض��وا موقفًا سياسيًا م��ن قضية
م �ع �ي �ن��ة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن� ��ه «ل� ��و م� � ّ�ر ح�ك��م
اإلع� ��دام ب��ال�س�ه��ل ف�س�ي�ك��ون ال�ح�ك��م ال�ق��ادم
ب��اإلع��دام ألل�ف�ين م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن» ،داع�ي��ًا

سادت حالة
من البكاء
وانهيارات
وسط أهالي
املحكومني
(أ ف ب)

إلى التصعيد وإدراك اللحظة الفارقة.
ب��دوره ،الدكتور كمال حبيب ،الخبير في
شؤون الحركات اإلسالمية ،شدد على أن
ال �ق��راءة األول �ي��ة ل�ع�ن��وان ال�ح�ك��م «ال �ص��ادم
ج� � � � �دًا» و«ال� � �ط � ��ائ � ��ش وغ � �ي� ��ر امل � � �س� � ��ؤول»،
«س � �ي� ��ؤدي إل� ��ى ن �ت��ائ��ج س �ي �ئ��ة ج � �دًا ع�ل��ى
امل�س�ت��وى اإلع�ل�ام��ي وال�ش�ع�ب��ي ،م��ا يغذي
ان�ط�ب��اع��ًا ل ��دى ش��ري�ح��ة م��ن امل�ج�ت�م��ع أننا
إزاء دولة بلطجة ،وأن املؤسسة القضائية
غير محايدة ،ما يغذي شعور اإلسالميني
وي��ؤك��ده أن ال��دول��ة ت �ح��ارب اإلس�لام �ي�ين،
وأن� �ه ��ا دول � ��ة ال ي �م �ك��ن ال ��وث ��وق ب��أن �ه��ا ال
ت �ح ��اول اس �ت �ئ �ص��ال اإلس �ل��ام ن �ف �س��ه ،وأن
تحالف الدولة «العسكرية ،العلمانية» هو
باألساس ضد اإلسالم».

وأض� � ��اف ح �ب �ي��ب ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» أن ال�ح�ك��م
تجاوز غير مسبوق لكل مستويات «عنف
الدولة» في مصر ،وأن أقصى أحكام إعدام
ك��ان��ت ل �ـ 5أف� ��راد ف��ي ع��ام��ي  1954و،1965
في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر ،مشيرًا إلى أن القضاء املصري لم
يوغل ف��ي أح�ك��ام اإلع ��دام أب �دًا ،خاصة في
ً
القضايا ذات الشق السياسي ،ومكمال أن
ال�ح�ك��م ج��اء ل�ي��ؤك��د أن «ال�ق�ض��اء مؤسسة
غ �ي��ر م��ؤت�م�ن��ة وأف� ��راده� ��ا ي �ح �ت��اج��ون إل��ى
ت��دري��ب ،وأن ال�ب�ع��د األم �ن��ي وال�ق�م�ع��ي ما
ب�ع��د  30ي��ون�ي��و ه��و أه��م ع�ن��اوي��ن ال�ن�ظ��ام
ال � �ج � ��دي � ��د» .ص� ��دم� ��ة ال � �ق � ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
املصرية حتى من املختلفني مع «اإلخوان»
ّ
م��ن ق �س��وة ال�ح�ك��م ت�ج��ل��ت ف��ي تصريحات

العديد م��ن السياسيني والناشطني على
م��واق��ع التواصل االجتماعي ،مثل رئيس
حزب الغد أيمن نور الذي رأى أن «الحكم
ي � �ص ��ادم ح ��ق ال� �ح� �ي ��اة ب �م��واث �ي��ق ح �ق��وق
اﻻن� �س ��ان وق ��د أل �غ �ت��ه م�ع�ظ��م ال � ��دول ،وم��ن
أبقى عليه هجره ولم يتوسع فيه ...ال أذكر
ف��ي ال�ت��اري��خ أن ق��اض�ي��ًا ح�ك��م ب��إع��دام 528
شخصًا في يوم واحد» .ووصفت الناشطة
الحقوقية املعروفة منى سيف الحكم بأنه
«مذبحة بحكم قضائي» ،متهكمة على من
وصفتهم بـ«الكائنات اللي شايفة الحكم
باإلعدام على  500بني آدم في أيام من غير
دفاع املحامني انتصارًا للعدل».
وذه��ب ال�ن��اش��ط السياسي امل �ع��روف لؤي
ن�ج��ات��ي إل ��ى أن «ح �ك��م اإلع � ��دام ال�ج�م��اع��ي

تهديدات التصفية تالحق القضاة وأقاربهم
اختار الكثير من
قضاة مصر تجنب القضايا
املتعلقة بجماعة اإلخوان
املسلمني.يقولون إنهم
يخشون على حياتهم مع
تردي األوضاع األمنية في
البالد ،حيث تالحقهم
وأقاربهم التهديدات
بالتصفية

مرشد «اإلخوان» محمد بديع (أرشيف)

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
ك � �ث� ��رت ف � ��ي ال � �ف � �ت� ��رة األخ � �ي� ��رة
ق � � � � � � ��رارات ل � �ق � �ض� ��اة م� �ص ��ري�ي�ن
مكلفني دراس��ة وإص��دار أحكام
ف� ��ي ق �ض��اي��ا ت �ت �ع �ل��ق ب �ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان
املسلمني املحظورة ،بالتنحي عن النظر
في تلك القضايا دون ذكر األسباب.
ت�ه� ّ�رب القضاة م��ن إع�لان سبب قراراتهم
أث� ��ار امل �ت��اب �ع�ين ل �ل �ش��ؤون األم �ن �ي��ة ال��ذي��ن
ي �ع �ي��دون األم� ��ر إل ��ى ال� �ص ��راع ال �ق��ائ��م بني
ال �س �ل �ط ��ة م� ��ن ج� �ه ��ة وج� �م ��اع ��ة اإلخ � � ��وان
امل�س�ل�م�ين امل �ح �ظ��ورة م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ما
أدى إل� ��ى ت �ص �ن �ي��ف «اإلخ� � � � ��وان» ج�م��اع��ة
إرهابية.
ت �ن �ح��ي ال �ق �ض��اة ب� ��دأ م ��ع ت �ن �ح��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ف ��ي م�ح�ك�م��ة ج �ن��اي��ات ش�م��ال
ال� � �ق � ��اه � ��رة ،ب� ��رئ� ��اس� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ه �ش��ام
س��راي��ا ع��ن النظر ف��ي محاكمة القياديني
اإلخ��وان �ي�ي�ن م�ح�م��د ال�ب�ل�ت��اج��ي وص�ف��وت
ح �ج��ازي ،ومحمد محمود علي الزناتي
وع �ب��د ال �ع �ظ �ي��م إب ��راه� �ي ��م ،ال �ط �ب �ي �ب�ين في
امل �س �ت �ش �ف��ى امل� �ي ��دان ��ي الع� �ت� �ص ��ام راب �ع ��ة
ال �ع��دوي��ة .ت �ق��ول ال�ه�ي�ئ��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة إن�ه��ا
ات� �خ ��ذت ق� ��راره� ��ا ه� ��ذا اس �ت �ش �ع ��ارًا م�ن�ه��ا
ل � �ل � �ح� ��رج ع� � ��ن اس � �ت � �ك � �م� ��ال ن � �ظ� ��ر ق �ض �ي��ة
اتهامهم باختطاف ضابط وأم�ين شرطة
واح �ت �ج��ازه �م��ا ق �س �رًا وت�ع��ذي�ب�ه�م��ا داخ��ل
م�ق��ر االع�ت�ص��ام امل�س�ل��ح لتنظيم اإلخ ��وان
ف��ي منطقة راب�ع��ة ال�ع��دوي��ة .ورغ��م أن أدل��ة
ال �ث �ب��وت ت��وض��ح «خ �ط��أ وج ��رم امل�ق�ب��وض

عليهم» ،إال أن املحكمة ق��ررت إع��ادة ملف
القضية إل��ى محكمة استئناف القاهرة،
كي تتولى بدورها تحديد دائ��رة مغايرة
من دوائ��ر محكمة جنايات القاهرة تقوم
بمباشرة محاكمة املتهمني في القضية.
كذلك ّ
تنحت أيضًا هيئة محكمة جنايات
ال � �ق � ��اه � ��رة ب� ��رئ� ��اس� ��ة امل � �س � �ت � �ش ��ار م �ح �م��د
ف �ه �م��ي ال �ق ��رم ��وط ��ي ،ف ��ي ث��ان �ي��ة ج�ل�س��ات
محاكمة امل��رش��د ال �ع��ام لجماعة اإلخ ��وان
امل�س�ل�م�ين م�ح�م��د ب��دي��ع ون��ائ �ب �ي��ه خ�ي��رت
الشاطر ورش��اد البيومي ،في واقعة قتل
املتظاهرين السلميني أمام مكتب اإلرشاد،
وذلك الستشعارها الحرج.
ك��ذل��ك تنحى املستشار أح�م��د الشهيدي،
قاضي املعارضات ورئيس محكمة جنح
مستأنف مدينة نصر ،عن نظر االستئناف
املقدم من الداعية السلفي أحمد عبد الله
امللقب بـ«أبو إس�لام» ونجله الستشعاره
الحرج مع تعرض حارس التأمني الخاص
ب �ق��اض��ي ال �ي �م�ين م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
املسؤولة عن نظر قضية الرئيس املعزول
محمد مرسي .وجاء قرار رئيس محكمة
ج�ن��ح م�س�ت��أن��ف م��دي�ن��ة ن �ص��ر ،امل�س�ت�ش��ار
محمد نافع ،الخميس املاضي بالتنحي
ع��ن نظر االستئناف امل�ق��دم م��ن  13طالبًا
وط��ال �ب��ة ف��ي ج��ام�ع��ة األزه� ��ر ع�ل��ى الحكم
ال�ص��ادر ضدهم بالحبس مل��دة  5سنوات
الس�ت�ش�ع��اره ال �ح��رج ،ليفجر األزم ��ة التي
ي �ع��ان �ي �ه��ا ق �ض��اة م �ص��ر وذووه � � ��م ال��ذي��ن
يعتقدون أن تحركاتهم ب��ات��ت م��رص��ودة
م� ��ن ق �ب ��ل ج� �م ��اع ��ات اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ين

وأن �ص��اره��م امل �س �ل �ح�ين .م �ص��در ق�ض��ائ��ي
أوض ��ح ل �ـ«األخ �ب ��ار» أن «ت�ن�ح��ي ال�ق�ض��اة
امل �ن��وط�ي�ن ب��ال �ن �ظ��ر ف ��ي ق �ض��اي��ا اإلخ � ��وان
املسلمني ،سببه الحالة األمنية املتردية
ال�ت��ي تشهدها ال�ب�لاد ،وخ��اص��ة أن عيون
املراقبني لهذه القضايا ال تمهل القاضي
ف��رص��ة ألن ي �ح �م��ي ن �ف �س��ه ف ��ي ح� ��ال ع��دم
تعرضه لألذى املباشر».
ف ��ي ال �س �ي��اق ،أش � ��ار ق��ائ��د ق � ��وات ح��راس��ة
إح � ��دى م �ح��اك��م ال� �ق ��اه ��رة إل � ��ى أن «ع � ��داء
اإلخ��وان وصل إلى تهديدات مباشرة من
امل��دن �ي�ين ال �ح��اض��ري��ن ل �ح �ض��ور ج�ل�س��ات
الجناة من الجماعة وأنصارهم ،ذلك أثناء
س �ي��ر امل �ح��اك �م��ة ،أو ع �ق��ب ط �ل��ب ال�ق��اض��ي
الس�ت��راح��ة ل�لاط�لاع على األوراق املقدمة
من املحامني الحاضرين عنهم» .وأوضح
أن «ال� �ت� �ه ��دي ��دات ت ��رس ��ل ع �ب��ر ال �ه �ت��اف��ات
املعادية للهيئة القضائية ،مع تحذيرات
ب��االن �ت �ق��ام وال ��وع �ي ��د ف ��ي ح� ��ال اس �ت �م��رار
القضاة في نظر قضايا ذويهم املقبوض
عليهم».
ب��دوره ،الباحث في جامعة «عني شمس»
ف��ي ش��ؤون ت��أم�ين امل��واك��ب والشخصيات
العامة ،محمد إبراهيم ،رأى أن «تهديدات
ال �ت �ص �ف �ي��ة ت�ل�اح ��ق ال � �ق � �ض� ��اة» ،وه � ��و م��ا
يدفعهم إل��ى ات�خ��اذ موقف بالتنحي عن
النظر في أي قضية تتعلق ب�ـ«اإلخ��وان».
وأوضح أن القضاة يتلقون تهديدات عبر
رس��ائ��ل ن�ص�ي��ة ع �ب��ر ال �ه��ات��ف ،ب��اإلض��اف��ة
إل� ��ى ت� ��رك م �ل �ص �ق��ات ورق� �ي ��ة ع �ل��ى زج ��اج
سياراتهم وذويهم املقربني وإرسال طرود

