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مقدمة
يتناول مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان )املركز( ي مذكرته بالتحليل القانوني مشرو)ي قانون ملكافحة ٕالارهاب،
اللذان وافق عل;:ما مجلس الوزراء ي  ٣أبريل  ٢٠١٤وأحالهما لرئيس الجمهورية املؤقت؛ من أجل املوافقة عل;:ما
وإصدارهما ونشرهما بالجريدة الرسمية ليصبحا نافذين .املشروع ٔالاول هو قانون "تعديل بعض أحكام قانون
العقوبات" ،والثاني هو "ٔالاحكام ٕالاجرائية ملكافحة جرائم ٕالارهاب والتعاون القضائي الدو^ي".
ً
يعت bcاملركز أن هذان املشروعgن بمثابة انقالب ثاني عiى الدستور –الذي لم يجف املداد الذي كتب به بعد– وان:qاكا
ً
فظا ألحكام املحكمة الدستورية العليا ،بما ي ذلك تلك ال uxصدرت بمشاركة القا uvwعد^ي منصور ،قبل أن يصبح
ً
رئيسا للجمهورية .جدير بالذكر أن الانقالب ٔالاول عiى الدستور ،قد جرى من خالل إصدار القانون الذي صادر الحق
ي التجمع السلم ،uبالتعارض الصارخ مع النص املعتمد ي لجنة "الحقوق والحريات بلجنة الخمسgن املكلفة بوضع
دستور  ٢٠١٤املعدل" ،و ً
أيضا مع ٕالاعالن الدستوري الصادر ي  ٣يوليو  ،٢٠١٣الذي كان ً
ساريا ذلك الوقت .كما
يشكل مشرو)ي القانون أخطر هجوم تشريي أم uعiى الحريات العامة وحقوق ٕالانسان منذ عام .١٩٧٧
ينطوي مشروعا القانونgن عiى مخالفات صريحة ومتعمدة لنصوص الدستور وألحكام املحكمة الدستورية العليا ال
تخط:ا العgن ،فقد اعتمد مشروع القانون "بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات" عiى تعريف واسع وفضفاض
ً
مخالفا أبسط قواعد الشرعية الجنائية ،ال uxأقر:ا املحكمة الدستورية العليا ،عن ضرورة وضوح النص
لإلرهاب،
ً
العقابي وتحديد مقاصدﻩ .كما يضع مشروع القانون قيودا عديدة عiى حرية الرأي والتعب ،bgوالرقابة عiى املواقع
ً
ٕالاليكbونية ،بشكل يجعل ممارسة تلك الحقوق محفوفا بمخاطر السجن لفbات طويلة للمواطنgن غ bgاملرتبطgن أو
الداعمgن للجماعات ٕالارهابية .إن املراجعة املتعمقة ملشروع القانون املقbح ،تكشف عن أن هدفه الرئيس هو إرهاب
وخنق كل أشكال املعارضة السياسية السلمية ،وكل ٔالاصوات املستقلة من املفكرين والصحفيgن والنقابيgن
،جرما إ ً
واملنظمات الحقوقية؛ إذ بمقت¡ vذلك القانون تعت bcمجرد املطالبة السلمية بإصالح قانوني أو دستوري ً
رهابيا
يستوجب املالحقة والعقاب ،الذي قد يصل إ^ى ٕالاعدام !
بينما يس:qدف مشروع القانون "بشأن ٔالاحكام ٕالاجرائية ملكافحة ٕالارهاب والتعاون القضائي الدو^ي" تقنgن حالة
طوارئ دائمة وغ bgمعلنة ،وذلك باملخالفة للدستور ،وبالتحايل الرخيص عليه .ففي الوقت الذي يضع الدستور
ً
قيودا عiى إعالن حالة الطوارئ ي املادة  ١٥٤منه ،واشbط إلعال©:ا موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب ،وأال
يكون تجديدها إال بموافقة أغلبية ثل« uأعضاء املجلس ،وأن تكون محددة بمدة أقصاها ثالثة أشهر ،يأتي مشروع
القانون ليفسح املجال لرئيس الجمهورية التخاذ بعض ٕالاجراءات ملكافحة ٕالارهاب )تكاد تتطابق مع ٕالاجراءات
املنصوص عل;:ا ي قانون الطوارئ الحا^ي رقم  ١٦٢لسنة  ،(١٩٥٨ولكن دون استخدام كلمة "طوارئ" ،مما يسمح
بالتحلل "ال¯:لواني" من كل الضمانات الدستورية والال°امات الدولية ال uxتbتب عiى الحكومة املصرية أن تحbمها ي
حالة إعال©:ا الصريح لحالة الطوارئ.
و ي ان:qاك أخر صريح للدستور )املادة  (٥٤ال uxتلزم بإحالة من يقبض عليه إ^ى سلطات التحقيق ي خالل ٢٤
ساعة ،جاء مشروع القانون ليعطي ألفراد ٔالامن حق القبض عiى "املشتبه" بضلوعه ي جرائم ٕالارهاب ،واحتجازﻩ
ً
أسبوعا أخر لتصل فbة الاحتجاز دون
ملدة  ٧٢ساعة دون عرض عiى سلطة التحقيق .كما يجوز مد تلك املدة
العرض عiى النيابة لعشرة أيام.
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ً
ً
جسيما عiى حقوق ٕالانسان ،فهو :²دد الحق ي الحياة والحق ي ٔالامن
خطرا
يدرك املركز أن ٕالارهاب يشكل
الشخ uv³والحق ي سالمة الجسد ،ويتعgن عiى الدولة مواجهة هذا الخطر بموجب ال°اما:ا الداخلية والدولية
املتمثلة ي الدستور واتفاقيات حقوق ٕالانسان الدولية ال uxصدقت عل;:ا ،بما ي ذلك حماية الفئات ؤالاماكن ٔالاكbµ
عرضة للخطر ،مثل ٔالاقباط والكنائس والسائحgن ٔالاجانب ،ؤالاماكن السياحية والشخصيات العامة ،والناشطgن
السياسيgن ،ومقار عملهم ،والعاملgن باملنظمات الدولية والسفارات ٔالاجنبية ومقارهم.
ولكن يخ¸ vاملركز أن أحد أسباب اقbاح هذين القانونgن ،هو محاولة ٔالاجهزة ٔالامنية إبعاد الانتباﻩ عن فشلها الذريع
املستمر ي حماية املواطنgن وجنودها وكبار املسئولgن ف;:ا ،ومقارها الرئيسية ي العاصمة واملدن الكbcى وسيناء من
الهجمات ٕالارهابية ،وعجزها عن تقديم أسباب مقنعة لهذا ٔالاداء الكارثي ،وعن طمأنة الرأي العام ..تنحصر رؤى
الحكومات املتعاقبة منذ  ،١٩٨١فقط ي إجراء تعديالت تشريعية أو سن قوانgن جديدة ذات طابع قمي ،أو
التضحية بحقوق ٕالانسان وتعذيب املشتبه ¾:م –سواء كانوا أبرياء أم مجرمgن– أو أقار¾:م ،إلكراههم عiى الاعbاف
بالجرائم ال uxتنس¯:ا لهم أجهزة ٔالامن .لقد سبق أن أجرت الحكومة ي عام  ١٩٩٢تعديالت عiى قانون العقوبات،
ً
أيضا تحت مسم مكافحة ٕالارهاب ،وال uxحملها القانون رقم  ٩٧لسنة  .١٩٩٢إال أنه بالرغم من هذا القانون،
وسريان حالة الطوارئ لثالثة عقود متصلة ،لم يمنع ذلك مذبحة ٔالاقصر عام  ،١٩٩٧كما لم يمنعا هجوم شرم
الشيخ  ،٢٠٠٥أو تفج bgكنيسة القديسgن عام  .٢٠١١بل إنه ي الهجومgن ٔالاخbgين لم يتم التوصل إ^ى الجناة حx
ٓالان .ولكن من املؤكد أن السياسات واملمارسات ٔالامنية القمعية ي سيناء خالل السنوات العشر ٔالاخbgة بشكل
خاص ،قد "نجحت" –تحت مظلة القانون  ،٩٧وسلطا:ا املطلقة بمقت¡ vحالة الطوارئ– ي انتشار الجماعات
ٕالارهابية بسيناء ،وتحويلها إ^ى حاضنة طبيعية لها ،وقاعدة انطالق لهجما:ا ي العامgن ٔالاخbgين عiى العاصمة ،وعiى
مدن أخرى لم تعان من الهجمات ٕالارهابية خالل ثمانينيات وتسعينيات القرن املا.uvw
إن ٕالارهاب ال يتطلب قوانgن جديدة ملكافحته ،وال ح xيتطلب تعديالت إضافية عiى مواد قانون العقوبات للقيام
¾:ذا ،مع تسليمنا بأهمية إجراء إصالحات تشريعية جذرية عiى قانون العقوبات ليتما vÃمع مفاهيم العدالة
الجنائية الحديثة .إن النجاح ي مكافحة ٕالارهاب يتطلب القيام بمراجعة جادة شاملة ومعمقة للعوامل ال uxأدت إ^ى
تصاعد ٔالانشطة ٕالارهابية ي العامgن ٔالاخbgين ،بما ي ذلك مراجعة السياسات والتشريعات واملمارسات ومضامgن
ً
ممكنا استمرار ال:qرب م:Äا– ي
الخطاب الدي uالسائد .والقيام بإصالحات هيكلية جذرية وشاملة –لم يعد
السياسات و ٔالاجهزة ٔالامنية .ي سياق هذﻩ املراجعة الشاملة وٕالاصالح ٔالام ،uتحتاج منطقة سيناء ملراجعة أكbµ
ً
شموال وجذ ية ،تضع ً
حدا لسياسات ال:qميش والتمي °gوالتضحية بأهلها ي كل ٔالاوقات ،ي ظل الاحتالل والتحرير
ر
ً
ً
وٕالارهاب .إن طلقة البداية ،قد تكون
مخلصا يتقدم به السيد رئيس الجمهورية إ^ى مواطنيه ي سيناء،
اعتذارا
بالنيابة عن الحكومات املتعاقبة عiى مدار عدة عقود ،منذ تحرير سيناء.
أن إحالة امل:qمgن باإلرهاب للقضاء العسكري ال يخل فقط بحق امل:qمgن ي التقا uvwأمام القضاء الطبيي ،وال
باستقاللية القضاء –ح xلو أخطأ دستور  ٢٠١٤بإباحة ذلك– ،١ولكنه ً
أيضا يحرم الدولة املصرية من إمكانية
تسلم ٕالارهابيgن الهاربgن لدول أخرى ،بسبب صدور تلك ٔالاحكام من جهات قضائية مطعون ي استقاللي:qا.
كما يخ¸ vاملركز من أن تمرير مشاريع قوانgن مكافحة جرائم ٕالارهاب املقbحة سيعصف باملزيد من حقوق وحريات
املواطنgن ٔالاساسية ،وبمرتكزات دولة القانون .ومن ثم لن يؤدي إال ملزيد من العنف السيا ،uvÈوعدم الاستقرار
السيا uvÈوالاقتصادي ،وتكريس ضعف كفاءة ٔالاجهزة ٔالامنية وعجزهأ .الامر الذي يساهم بدورﻩ ي تعزيز ظاهرة
 ١مادة  ٢٠٤من دستور ٢٠١٤
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ٕالارهاب ،و ى تجذير دوافعها املجتمعية .فال يعقل أن تكون الوسيلة الوحيدة ملحاربة إرهاب جماعات العنف الديu
املتطرفةÉ ،ي تجييش الدولة لكل أدوا:ا القمعية التشريعية ؤالامنية "والقضائية" ،إلرهاب املجتمع ككل ،وإغالق
املجال العام أمام جماعات ووسائل الاحتجاج السيا uvÈوالاجتما)ي السلم .uلقد سبق أن شن الرئيس السابق أنور
السادات هجمة تشريعية ذات طابع أم uمماثل عiى الحريات العامة وحقوق ٕالانسان ،بدأت ي فbcاير  ،١٩٧٧بعد
أسبوعgن من انتفاضة يناير  ،٧٧وتواصلت من خالل عدة تشريعات .نجحت هجمة السادات ي إغالق املجال العام،
ولك:Äا فتحت ٔالابواب أمام أك bcموجة من أعمال ٕالارهاب ي مصر ،تواصلت لعقدين من الزمن ودفع هو حياته ً
ثمنا
لها.
يود املركز أن ينوﻩ بما ذهب إليه مر ًارا ٢من أن مقتضيات التصدي السديد لظواهر ٕالارهاب والعنف السياuvÈ
والاجتما)ي ال تتعارض ،وال ينبÊي أن تتعارض مع مقتضيات حماية حقوق ٕالانسان .والعكس صحيح ً
أيضا .فالفشل
ً
ً
ي حماية حقوق ٕالانسان خالل مكافحة ٕالارهاب ،يشكل ً
ً
وثمينا لإلرهاب )سيناء مثاال( .إن املواجهة
مباشرا
دعما
ً
ً
موضوعيا لبواعثه السياسية والثقافية والدينية
تشخيصا
الناجحة للظاهرة ٕالارهابية تتطلب بالدرجة ٔالاو^ى
ً
ً
والاقتصادية والاجتماعية ؤالامنية ،وبالتا^ي يتطلب توافر مناخ ديمقراطي ،يؤمن فرصا حقيقية للتعب ،bgوتبادال لآلراء
ً
ؤالافكار بحرية تامة ،ويفسح مجاال ملشاركة مجتمعية فعلية ي صنع سياسات ت:Äض باملجتمع وتحاصر ٕالارهاب.
جدير بالذكر أنه ي إبريل  ٢٠٠٩قام خبٔ bgالامم املتحدة السيد مارتن شاينgن ،املقرر الخاص املع uبتعزيز وحماية
حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية ي سياق مكافحة ٕالارهاب ،بزيارة مصر بدعوة من الحكومة املصرية آنذاك.
وأجرى ً
حوارا مع املسئولgن حول مشروع جديد لقانون مكافحة ٕالارهاب .كما اجتمع مع منظمات حقوقية ي مقر
ً
تقريرا ي غاية ٔالاهمية إ^ى مجلس حقوق ٕالانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان .وقدم الخبٔ bgالامم uبعدها
٣
التابع لألمم املتحدة ي أكتوبر .٢٠٠٩
ً
تضمن التقرير ً
وصفا مفصال ملواطن القصور ي ضمان حقوق ٕالانسان ي القوانgن املصرية الحالية ،وم:Äا قانون
مكافحة ٕالارهاب  ٩٧لسنة  ،١٩٩٢وقانون الطوارئ لسنة  ،١٩٥٨وقانون القضاء العسكري لسنة  ،١٩٦٦وتوصياته
بشأ©:ا .وذكر التقرير بعض التطمينات ال uxكانت قد قدم:qا السلطات آنذاك للمقرر الخاص ،فيما يتصل بمشروع
قانون مكافحة ٕالارهاب الجديد .وكان م:Äا موافقة السلطات املصرية عiى التوصيف الbاكم uثالثي املراحل لإلرهاب،
ً
ُ
ً
إرهابيا ،يجب أن يكون) :أ( قد ارتكب ضد أفراد عامة السكان أو
والذي ينص عiى أن "أي فعل ،لتصنيفه فعال
ُ
جزء مWم بقصد القتل أو إلحاق إصابة جسدية خطsة ،أو أخذ رهائن؛ )ب( ارتكب بغرض إشاعة حالة من
الرعب ،أو تخويف مجموعة سكانية ،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية عى القيام بأي فعل أو الامتناع عنه؛
 ٢أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان العديد من البيانات الجماعية املتعلقة بحوادث إرهابية سابقة وم:Äا :
•

مكافحة ٕالارهاب تبدأ من القاهرة قبل سيناء – بيان مشbك–  ١٠أغسطس  ،٢٠١٢لالطالعhttp://www. cihrs. org/?p=3769 :
ً
تفويضا خارج نطاق القانون –بيان مشbك ٢٥ -يوليو  ،٢٠١٣لالطالعhttp://www. cihrs. org/?p=7003 :
مكافحة ٕالارهاب ال تحتاج
منظمات حقوقية تدين حادث الدقهلية ٕالارهابي وتطالب بالتصدي لإلرهاب دون التضحية بحقوق ٕالانسان –بيان مشbك–  ٢٦ديسم،٢٠١٣ bc
لالطالعhttp://www. cihrs. org/?p=7765 :

•

منظمات حقوقية تدين التفجbgات ٕالارهابية وتعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف واستعمال القوة املفرطة من جانب قوات ٔالامن –بيان
مشbك–  ٢٥يناير  ،٢٠١٤لالطالعhttp://www. cihrs. org/?p=7967 :

•
•

• منظمات حقوقية تدين العمل ٕالارهابي بمحيط جامعة القاهرةما بgن تفجbgات جامعة القاهرة والتعامل ٔالام uالعنيف مع الطلبة . .مازالت حياة
ٓالاالف معرضة للخطر –بيان مشbك –  ٣إبريل  ،٢٠١٤لالطالعhttp://www. cihrs. org/?p=8467 :
 ٣وثيقة ٔالام املتحدة  16 ،A/HRC/13/37/Add. 2أكتوبر 2009تقرير املقرر الخاص املع uبتعزيز وحماية حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية ي سياق مكافحة
ٕالارهاب ،بعثة إ^ى مصر ،متاح عiىhttp://daccess-ods. un. org/TMP/3230351. 80568695. html :
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)ج( يناظر جميع عناصر الجريمة الخطsة املعرفة >ي القانون" ٤إال أن مشروعا القانونgن اللذان اعتمدهما مجلس
ً
مؤخرا يعصفان بمعاي bgالتوصيف ال uxسبق أن تعهدت ¾:ا حكومة حس مبارك ملقرر ٔالامم املتحدة ،عiى
الوزراء
ً
النحو الذي سيجرى شرحه الحقا.
إن تحليل املركز ملشروع القانونgن املقدمgن من مجلس الوزراء يظهر أنه:
تشريعيا ً
ً
ً
ً
منظما غ bgمسبوق منذ عام  ١٩٧٧عiى الحقوق والحريات العامة
أمنيا
هجوما
• يشكل
والدستور.
• يؤدي إ^ى تطبيع بعض تداب bgالطوارئ –دون إعالن حالة الطوارئ– من خالل السماح لرئيس
الجمهورية أو من يفوضه ،باتخاذ أية تداب ،bgبدعوى "املحافظة عiى ٔالامن والنظام العام" ي حالة
ً
خطرا من أخطار ٕالارهاب .بما ي ذلك ما يتصل بإجراءات القبض
حدوث ما قد يمكن اعتبارﻩ
والتفتيش والاحتجاز وحظر التجوال .والسماح باالحتجاز للمشتبه ¾:م ملدة تصل إ^ى عشر أيام دون
العرض عiى النيابة ،وباملخالفة للدستور.
• يبيح لألجهزة ٔالامنية إلصاق صفة ٕالارهاب واملنظمة ٕالارهابية بعدة شرائح ي املجتمع ،م:Äا ٔالاحزاب
والجماعات السياسية املعارضة والحركات الاحتجاجية والطالبية والعمالية ووسائل ٕالاعالم ومنظمات
املجتمع املدني ورجال الدين.
•

•

•
•

•
•

يجرم أعمال محمية تحت مظلة حرية تكوين الجمعيات والحق ي التجمع السلم uوٕالاضراب وحرية
الرأي والتعب ،bgويعاقب عل;:ا بالسجن ،بذريعة حماية سالمة املجتمع والوحدة الوطنية ومنع الbويج
ألفكار ومعتقدات داعية للعنف.
ين:qك الضمانات والحقوق املحمية بموجب الدستور ،وخاصة املادة  ٥٤املتعلقة بحقوق امل:qمgن أثناء
القبض عل;:م والتحقيق معهم .كما أنه يتحايل عiى إجراءات إعالن حالة الطوارئ املنصوص عل;:ا ي
املادة  ١٥٤من دستور  ،٢٠١٤ويتضمن إجراءات من شأ©:ا تكريس حالة طوارئ دائمة غ bgمعلنة ،وغbg
محمية بالضمانات الدستورية ،ومتحللة من ال°امات مصر الدولية ،وذلك من خالل تالعب رخيص
بالكلمات واملصطلحات القانونية.
:²دد حرية تداول املعلومات ع bcشبكة الانbنت ومواقع التواصل الاجتما)ي ،ويبيح بذرائع فضفاضة
حجب املواقع ومعاقبة منشئ;:ا ومستخدم;:ا بالسجن.
يقوض الحق ي املساواة أمام القانون للم:qمgن باإلرهاب ،وذلك بتكريس إجراءات استثنائية مستلهمة
من قانون الطوارئ لسنة  ،١٩٥٨من خالل :استحداث "نيابة الجرائم ٕالارهابية" ال uxتستأثر بسلطات
التحقيق والا:ام والتفتيش ومراقبة املحادثات والحبس الاحتياطي وتمديدﻩ وٕالاحالة ،دون رقابة فعالة
من جهة قضائية أعiى.
لبلد قد يتعرضون فيه
يتوسع ي تطبيق عقوبة ٕالاعدام ،ويخل بمبدأ عدم ٕالاعادة القسرية لألشخاص ٍ
للتعذيب أو الاضطهاد.
يسمح بتعاون قضائي دو^ي ينطوي عiى ممارسات تتعارض مع حقوق ٕالانسان فيما يخص تسليم
وتسلم ٔالافراد املشتبه ¾:م أو املدانgن باإلرهاب.

 ٤املصدر السابق نفسه ،صفحة .٩ ،٧
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جدير بالذكر أن املقرر الخاص لألمم املتحدة الخاص بمكافحة ٕالارهاب قد تقدم بطلب زيارة مصر مرة أخرى ي
ً
مذكرا السلطات بطلبه ي  .٢٠١٢إال أنه لم
 ،٢٠١١وذلك ملتابعة توصياته ال uxقدمها عقب زيارته ي  ،٢٠٠٩كما عاد
يتم الاستجابة لطلبه حٓ xالان .ويطالب مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان السلطات بدعوة املقرر الخاص
الجديد السيد بن إمbgسون لزيارة مصر ،للوقوف عiى التطورات ٔالاخbgة ومناقشة مشروع قانوني مكافحة ٕالارهاب.
من الضروري الاستعانة بخbcاء مصريgن ودوليgن ،وبخbcاء مستقلgن باألمم املتحدة ومنظمات املجتمع املدني املصرية
ً
والدولية عند صياغة أي قانون جديد ملكافحة ٕالارهاب ،من أجل التأكد من مدى الحاجة إليه أوال ،ومن اتساقه مع
ال°امات مصر الوطنية والدولية ،واتفاقه مع املعاي bgالدولية املتعلقة بحماية حقوق ٕالانسان أثناء مكافحة ٕالارهاب.
ومن قبيل ذلك الاستفادة من املمارسات الجيدة ي دول العالم ،وم:Äا املتعلقة باألطر والتداب bgالقانونية واملؤسسية
لعمل وكاالت الاستخبارات ٥.وبحقوق ضحايا ٕالارهاب ،وبالتحقيق املستقل وال°þيه ي جرائم ٕالارهاب ومسئولية الدولة
٦
ي توف bgج bcالضرر لضحايا ٕالارهاب.
ً
ً
تعليقا مفصال عiى النصوص الواردة ي مشرو)ي القانونgن املقbحgن من مجلس
تتناول املذكرة ي السطور التالية
الوزراء ،ومدى تعارض املشروع مع ضمانات الحقوق والحريات الواردة ي دستور  ،٢٠١٤واملعاهدات الدولية
املتعلقة بحقوق ٕالانسان ال uxصدقت عل;:ا مصر.

 ٥وثيقة ٔالامم املتحدة  17 ،A/HRC/14/ 46مايو  ،2010تقرير املقرر الخاص املع uبتعزيز وحماية حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية ي سياق مكافحة ٕالارهاب،
تجميع املمارسات الجيدة املتعلقة باألطر والتداب bgالقانونية واملؤسسية ال uxتضمن احbام حقوق ٕالانسان من جانب وكاالت الاستخبارات ي سياق مكافحة
ٕالارهاب ،بما ي ذلك ما يتعلق بالرقابة عiى هذﻩ الوكاالت ،متاح عiىhttp://daccess-ods. un. org/TMP/8134546. 27990723. html :
٦

UN Document A/HRC/20/14, 4 June 2012, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms while countering terrorism, Framework principles for securing the human rights of victims of terrorism, available at: http://daccess-ods.
un. org/TMP/3536201. 71546936. html
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ً
أوال :مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 .١مشروع القانون WXديد لحقوق ٕالانسان
ً
ً
فضفاضا وغ bgدقيق للعمل ٕالارهابي.
تعريفا
يقدم مشروع القانون املقbح بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
مما يسمح للسلطات بالتعدي عiى الحقوق املدنية والسياسية والاجتماعية و الاقتصادية لألفراد ،من بي:Äا الحق ي
التجمع السلم ،uوٕالاضراب عن العمل ،والحق ي تكوين الجمعيات ،وحرية الرأي والتعبٔ .bgالامر الذي من شأنه :ديد
شرائح عديدة من املجتمع إذا مارسوا حقوقهم عiى غ bgهوى من السلطات ،وم:Äا الحركات ؤالاحزاب السياسية
والحركات الاحتجاجية والطالبية والعمال واملوظفgن وٕالاعالميgن والصحفيgن والجمعيات ٔالاهلية واملنظمات
الحقوقية ورجال الدين.
إشكالية تعريف ٕالارهاب وإمكانية تعسف الدولة >ي إلصاق WXمته بفئات مختلفة
تب uاملشروع فلسفة مغايرة ي التجريم عن تلك ال uxتبناها القانون  ٩٧لسنة  ،١٩٩٢فقد عمل عiى التوسع ي
ُ
دائرة التجريم .حيث تضمن تجريم أعمال ال تلحق إصابة جسدية خطbgة بأي شخص أو تؤدي إ^ى وفاته ،وهو ركن
رئيس يو uvبه الخbcاء الدوليgن عند تعريف ٕالارهاب.
فمن قبيل ٔالاعمال ٕالارهابية ال uxينص عل;:ا املشروع" :كل استخدام للقوة أو العنف أو ال:qديد أو الbويع:¾ ،دف
ٕالاخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ،أو إيذاء ٔالافراد أو إلقاء الرعب بي:Äم أو
تعريض حيا:م أو حريا:م أو حقوقهم أو أم:Äم للخطر أو ٕالاضرار بالوحدة الوطنية ،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو باملوارد
الطبيعية أو باآلثار أو باألموال أو باملباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو الاستيالء عل;:ا ،أو منع أو عرقلة
السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات املحلية أو دور العبادة أو
املستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ،أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ،أو املنظمات والهيئات ٕالاقليمية
والدولية ي مصر من القيام بعملها ،أو ممارس:qا لكل أو بعض أوجه نشاطها ،أو مقاوم:qا ،أو تعطيل تطبيق أي من
٧
أحكام الدستور أو القانون أو اللوائح".
فعندما يتضمن التعريف "إلحاق الضرر بالبيئة" واحتالل ٔالامالك العامة أو الخاصة والاستيالء عل;:ا أو إلحاق الضرر
¾:ا .فانه يتيح بذلك إلصاق :مة ٕالارهاب بمن يتظاهرون أمام مباني حكومية أو شركات أو الاعتصام بداخلها أو ي
ً
ً
ً
واضحا لحق ٔالاشخاص ي التجمع السلم .uخاصة وأن تعريف الجريمة ٕالارهابية
:ديدا
الطريق العام ،وبالتا^ي يشكل
يتضمن مصطلحات "القوة أو العنف أو ال:qديد أو الbويع" .وÉى عبارات فضفاضة ،من شأن إدراجها ي التعريف فتح
املجال لتعسف الدولة ضد ٔالاشخاص ،ذلك ألن "القوة ٨والعنف "٩ال يقتصرا فقط عiى القوة البدنية أو القوة

 ٧املادة  ٨٦فقرة  ١من مشروع القانون.
 ٨انت د /أحمد فتي سرور ي نفسbgﻩ ملفهوم القوة إ^ى أن "ومن املتصور أن تكون القوة" :عسكرية" متمثلة ي استخدام السالح ،وقد تتمثل القوة ي بعض صور
العنف املادي كتنظيم املظاهرات الشعبية وتسيbgها كوسيلة من وسائل الضغط عiى الحكومة" ،الوسيط ي قانون العقوبات "القسم الخاص" – الطبعة الرابعة
 – ١٩٩١دار الطباعة الحديثة بالقاهرة – صـ .٨٥
 ٩إن العنف بمعناﻩ العام القصد به أية صورة من صور الضغط )اقتصادي أو سيا uvÈأو عسكري . . .إلخ( عiى شخص ¾:دف دفعه إ^ى تصرف ،ما كان يقوم به لوال
وجود هذا الضغط ،فالعنف ليس سوى محاولة لفرض موقف أو سلوك عiى فرد ما –يرفضه بوجه عام -بوسائل مختلفة من بي:Äا الضغط والتخويف – د /محمود
صالح العاد^ي – القانون الجنائي لإلرهاب – الجزء ٔالاول – املواجهة الجنائية لإلرهاب – دار الفكر الجامي  – ٢٠٠٣ -صـ .٤٣
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ً
صورا أخرى ،كتنظيم املظاهرات الشعبية وتسيbgها كوسيلة من وسائل
باستخدام السالح ،ولك:Äما قد يأخذا
الضغط عiى الحكومات من أجل املطالبة بإحداث تغbgات عiى املستوى الاقتصادي أو الاجتما)ي أو السيا.uvÈ
كما أن مصطلحات "النظام العام" و"سالمة املجتمع" و"مصالح املجتمع" و"الوحدة الوطنية"É ،ي من العمومية
بحيث يمكن تفسbgها – ً
وفقا ملن يملك "سلطة" التفس –bgبأشكال متنوعة ،كو©:ا مفاهيم نسبية يصعب وضع
تعريف محدد لها .ألن هذﻩ املصطلحات قد ا ُ
ختلف ي تحديد مفهومها ي كافة أفرع القانون ،وبالتا^ي يلزم أن ينأى
القانون الجنائي عن استخدامها لعدم انضباطها .كما أن هذﻩ املصطلحات ال يمكن بأي حال أن تصلح بأن تشكل
ً
هدفا )القصد الجنائي( ي جريمة خطbgة كاإلرهاب ١٠.إن تضمgن تلك املصطلحات ي التعريف يمكن أن يؤدى إ^ى
إدراج كافة الجرائم الواردة ي قانون العقوبات مهما بلغت من البساطة تحت مظلة الجريمة ٕالارهابية .ذلك ألن أي
جريمةً ،أيا كانت ،من شأ©:ا تحقيق هذﻩ ٔالاهداف.
تضمن التعريف إلحاق ٔالاذى باألفراد أو ٔالاشخاص وتعريض حيا:م أو أم:Äم للخطر أو "إلقاء الرعب بي:Äم" .وهذﻩ
عناصر تعريفية من ٔالاجدر استخدامها ي سياق تب التعريف الbاكم uثالثي املراحل لإلرهاب الذي أشار إليه مقرر
ٔالامم املتحدة الخاص بحماية حقوق ٕالانسان ي سياق مكافحة ٕالارهاب ي تقريرﻩ عن مصر  .١١وال يمكن اعتبار أي
عنصر من هذﻩ العناصر وحدها ً
إرهابا.
ً
هذا فضال عن أن تلك املادة اعتbcت أن العمل عiى "تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانgن أو اللوائح"
جريمة تدخل تحت مظلة الجرائم ٕالارهابية .فمن الوارد أن يصدر ً
ً
متعسفا يحد من الحقوق والحريات الux
قانونا
يتمتع ¾:ا ٔالافراد ويعbض عل;:ا املخاطبون بأحكامه ،وخ bgمثال عiى ذلك ما تضمنه دستور  ٢٠١٤من إجازة محاكمة
املدنيgن أمام القضاء العسكري ،وما جاء بقانون تنظيم الحق ي الاجتماعات العامة واملواكب والتظاهرات السلمية
من نصوص مقيدة لهذﻩ الحقوق ،والذي كان مثار جدل واحتجاج جماهbgي قبيل وبعد صدورﻩٔ ..الامر الذي يؤدى إ^ى
وضع املطالبgن بتعديل مثل هذﻩ القوانgن واملواد الدستورية ،أو بوقف العمل ¾:ا ،تحت طائلة قانون ٕالارهاب.
كذلك فإن تعريف "الجريمة ٕالارهابية" ي املادة  ٨٦فقرة  ٢من مشروع القانون ،يتضمن ً
أمورا جديدة لم تندرج
تحت مفهوم ٕالارهاب ً
وفقا للمادة  ٨٦من قانون العقوبات املراد تعديلها .أال وÉي "كل سلوك" يرتكب بقصد تحقيق
"أحد ٔالاغراض ٕالارهابية أو ٕالاعداد لها أو التحريض عل;:ا إذا كان من شأنه ٕالاضرار باالتصاالت أو بالنظم املعلوماتية
أو بالنظم املالية أو البنكية ،أو باالقتصاد الوط uأو بمخزون الطاقة أو باملخزون ٔالام uمن السلع واملواد الغذائية
واملياﻩ أو بسالم:qا أو بالخدمات الطبية ي الكوارث ؤالازمات".
ً
ُتزيد الفقرة  ٢من هذﻩ املادة من غموض تعريف الجريمة ٕالارهابية حيث أ©:ا ً
فعليا تجرم "سلوكا" .فالسلوك من
ً
ٔالاشياء ال uxيصعب معرف:qا ما لم يقbن بأفعال ،فضال عن أن ٕالاضرار باالتصاالت أو ٕالاضرار باالقتصاد الوطu
وغbgها من ٔالامور املذكورة ال يتأتى تحقيقها من خالل سلوك فرد أو جماعة ،أل©:ا أمور قد تتعدد أسبا¾:ا وعواملها
ً
تعسفيا بأي
وتتداخل بعضها ببعض .إن وجود هذا النص يسهل عiى السلطات –بشكل واسع– إلصاق :مة ٕالارهاب
فرد أو جماعة من خالل الاستناد ل:qم واهية وعبثية ،مثل السلوك املضر باالقتصاد الوط .uمما قد يسهل اعتبار

 ١٠ذكرت محكمة النقض أن "فكرة النظام العام Éي فكرة نسبية ،فالقا uvwي تحديد مضمو©:ا ُم ﱠ
قيد بالتيار العام السائد بشأ©:ا ي بلدﻩ وزمانه ،مما تعت bcمعه
مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ،و ي ذلك ضمانة كbcى إلقامة هذا التحديد عiى أسس موضوعية" .أنظر نقض رقم  ١٠١٣٢لسنة  ٧٨قضائية –
جلسة  ١١مايو .٢٠١٠
 ١١التوصيف الbاكم uثالثي املراحل لإلرهاب ص ٤من هذا البيان
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مقال صحفي يتناول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية بطريقة مشا¾:ة ملا عرف بقضية "صحة الرئيس مبارك" ي
ً
عام  ٢٠٠٧إ^ى قضية إرهاب؛ بمقت¡ vالقانون املقbح ٓالان ،وذلك باعتبارها بثا إلشاعات تضر باالقتصاد الوط.u
ً
تعريفا لتمويل ٕالارهاب ،والذي ُعرف بأنه "كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو
تضع املادة  ٨٦من املشروع ي فقر:ا الثالثة
حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غ bgمباشر أو بأي وسيلة ألموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو
آالت أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غbgها بقصد استخدامها كلها أو بعضها ي ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل
فرد أو من قبل جماعة إرهابية".
١٢

عiى الرغم من التقارب الشديد بgن مفهوم "تمويل ٕالارهاب" ي املشروع والاتفاقية الدولية ملنع تمويل ٕالارهاب،
ﱠ
وال uxعرفت ٔالاموال بأ©:ا "أي نوع من األموال املادية أو غ bgاملادية ،املنقولة أو غ bgاملنقولة الُ uxيحصل عل;:ا بأي
وسيلة كانت ،والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها ،بما ي ذلك الشكل ٕالالكbوني أو الرقم ،uوال uxتدل عiى
ملكية تلك األموال أو مصلحة ف;:ا ،بما ي ذلك ،عiى سبيل املثال ال الحصر ،الائتمانات املصرفية ،وشيكات السفر،
والشيكات املصرفية ،والحواالت ؤالاسهم ؤالاوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطابات الاعتماد ١٣".إال أن
الاتفاقية الدولية قصرت هذا التمويل عiى جرائم بعي:Äا ،وال uxتضمن:qا اتفاقيات "قمع الاستيالء غ bgاملشروع عiى
الطائرات ،قمع ٔالاعمال غ bgاملشروعة املوجهة ضد سالمة الطbgان املدني ،منع الجرائم املرتكبة ضد ٔالاشخاص
املتمتعgن بحماية دولية بمن ف;:م املوظفون الدبلوماسيون واملعاقبة عل;:ا ،مناهضة أخذ الرهائن ،الحماية املادية
للمواد النووية ،قمع الهجمات ٕالارهابية بالقنابل ،قمع ٔالاعمال غ bgاملشروعة ضد سالمة املالحة البحرية" ،هذا
باإلضافة إ^ى الجرائم الواردة ي "الbcوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غ bgاملشروعة ي املطارات ال uxتخدم
الطbgان املدني الدو^ي ،والbcوتوكول املتعلق بقمع ٔالاعمال غ bgاملشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة الواقعة
عiى الجرف القاري".
وبمقارنة هذﻩ الجرائم بال uxوردت ي مفهوم "العمل ٕالارهابي" الذي وضعته املادة  ٨٦ي فقر:ا ٔالاو^ى ،يتبgن – ً
وفقا ملا
سبق– أ©:ا جرائم غ bgمحددة ،ومن ثم ُيج °gهذا املفهوم إلصاق الا:ام بالقائمgن عiى املواقع الالكbونية حاملا قاموا

بنشر بيانات أو دراسات تنتقد قانون ما ،وتريد إيقاف العمل به ،أو حٕ xالاعالن ع bcمواقع التواصل الاجتما)ي عن
ً
تنظيم تظاهرة منددة بوضع ما .هذا فضال عن إمكانية الاطالع عiى الحسابات البنكية لهؤالء ٔالاشخاص بموجب أمر
صادر من النائب العام ) ً
وفقا للمادة  ١٣من مشروع قانون باألحكام ٕالاجرائية ملكافحة جرائم ٕالارهاب والتعاون
القضائي الدو^ي( .فاملشكلة ليست ي تعقب الحسابات ؤالاموال املستخدمة ي ارتكاب جرائم إرهابية ،ولكن ٔالازمة
الحقيقية تنبع من مفهوم الجريمة ٕالارهابية ذاته ،الذي يمكن إلصاقه بأي شخص لم يرتك¯:ا ،.وبالتا^ي إهدار سرية
حساباته البنكية بغ bgمقت¡. v
إخالل تعريف ٕالارهاب بمبدأ ال جريمة أو عقوبة إال بنص
إن نص املادة  ٨٦من املشروع ¾:ا من الضبابية والغموض بحيث ال يمكن وصفها بالنص العقابي الواضح والدقيق.
حيث يمكننا القول أن مثل هذﻩ التعريفات لإلرهاب تخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،املتمثل ي أنه "ال
ً
علم كاف
جريمة وال عقوبة إال بنص" .ذلك ألن هذا املبدأ يفbض دوما أن يكون املخاطبون بالقانون العقابي عiى ٍ
َ
باألفعال املعاقب عل;:ا ،ح xال يقعوا تحت طائلة القانون .ويتحقق هذا العلم بأن تكون نصوص التجريم واضحة
ودقيقة ال يشو¾:ا غموض .ويعد هذا املبدأ قاعدة دستورية لم يخل أي من الدسات bgاملصرية املتعاقبة من إدراجها
 ١٢اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ١٠٩ /٥٤املؤرخ ي  ٩كانون ٔالاول/ديسم.١٩٩٩ bc
 ١٣املادة  ١فقرة  ١من الاتفاقية.
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ضمن مبادئه ،بما ي ذلك دستور  ١٤.٢٠١٤وقد سبق أن علقت املحكمة الدستورية العليا عiى غموض النص
ً
ً
قاطعا ال تتداخل معانيه فيما بي:Äا أو تتشابك" ١٥.كما قضت
العقابي قائلة أنه "يتعgن أن يكون النص العقابي
ً
املحكمة ً
ً
متميعا ،فإن إ¾:امه أو مجاوزته لغاياته ،يجمعهما التجهيل
غامضا أو
أيضا بأنه "سواء كان النص العقابي
بحقيقة ٔالافعال املن uع:Äا ،وهو ما يناقض ضرورة أن تكون القيود عiى الحرية الشخصية ال uxتفرضها القوانgن
١٦
الجزائية محددة بصورة يقينية ال التباس ف;:ا".
باإلضافة إ^ى ذلك فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو مبدأ راسخ ً
عامليا ،حيث يعد حجر الزاوية ي القانون
الجنائي والقانون الدو^ي لحقوق ٕالانسان ١٧.وقد نصت املادة  ١٥من العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية لسنة – ١٩٦٦الذي صدقت عليه مصر– عiى أنه "ال ُيدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن
فعل لم يكن وقت ارتكابه ُيشكل جريمة بمقت¡ vالقانون الوط uأو الدو^ي" .كما ال يج °gالعهد – ي املادة  ٤منه–
تقييد املادة ١٥ح xي "حاالت الطوارئ الاستثنائية ال: uxدد حياة ٔالامة" .وقد اعتbcت لجنة ٔالامم املتحدة املعنية
بحقوق ٕالانسان–وÉي املنوط ¾:ا متابعة تطبيق العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية– أن مبدأ الشرعية
ي القانون الجنائي بحسب املادة  ١٥يقت¡ uvأن تكون املسئولية الجنائية محصورة ي النصوص الواضحة
١٨
والدقيقة.
وقد سبق للجنة املعنية بحقوق ٕالانسان باألمم املتحدة خالل مراجع:qا لتقرير مصر ي سنة  ،١٩٩٣مالحظة مخالفة
تعريف ٕالارهاب ي قانون مكافحة ٕالارهاب رقم  ٩٧لسنة  ١٩٩٢ملبدأ الشرعية الوارد ي املادة  ١٥من العهد .وقالت
أن "التعريف الوارد لإلرهاب ي ذلك القانون واسع إ^ى الحد الذي يجعله ينطبق عiى طائفة عريضة من ٔالافعال
املتباينة ي خطور:ا .وأكدت اللجنة عiى أنه يتعgن عiى السلطات املصرية أن تعيد النظر ي هذا التعريف ،وأن تعيد
بمزيد من التحديد" ١٩.إال أنه ،وبعد مرور أك bµمن  ٢٠سنة عiى هذﻩ التوصية ،يعيد مشروع القانون املقدم
صياغته
ٍ
من مجلس الوزراء إنتاج نفس العيوب ،بل يفاقم م:Äا.

 ١٤نصت املادة ٩٥من دستور ٢٠١٤عiى أن" :العقوبة شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال ً
بناء عiى قانون ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي ،وال عقاب إال عiى
ٔالافعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون".
١٥
ن
جاء ي تعليق املحكمة الدستورية العليا ي الطعن رقم  ١٨٣لسنة  ٣١قضائية – جلسة  ١أبريل " :٢٠١٢إن غموض النص العقابي يع uأن يكو مضمونه
ً
ً
ً
خافيا عiى أوساط الناس باختالفهم حول فحواﻩ ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه ،فال يكون
محددا بطريقة قاطعو ٔالافعال املن uعن ارتكا¾:ا ،بل ُمجهال ¾:ا
ً
ومؤديا إ^ى إ¾:امها= =إذ أن غموض النص العقابي يعوض محكمة املوضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركا©:ا وتقرر عقوب:qا ملا ال لبس فيه.
وإذا كان تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها هو مما يدخل ي نطاق السلطة التقديرية ال uxيمارسها املشرع ي مجال تنظيم الحقوق ،إال أنه يتعgن أن يكون النص
ً
قاطعا ال تتداخل معانيه فيما بي:Äا أو تتشابك".
العقابي
 ١٦طعن رقم  ١٠٥لسنة  ١٢قضائية – جلسة  ١٢فbcاير .١٩٩٤
 ١٧أشار إعالن برلgن لسنة  ٢٠٠٤الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيgن إ^ى مبادئ القانون الجنائي ) ي املبدأ الثالث من ضمن املبادئ ٕالاحدى عشر ال uxيحتوها
ً
قائال" :يجب عiى الدولة أن تتأكد من أن أعمال ٕالارهاب معرفة ي القانون ً
طبقا ملبدأ الشرعية" .أنظر :اللجنة الدولية للحقوقيgن ،إعالن برلgن :قرار اللجنة
ٕالاعالن(
الدولية للحقوقيgن عن تأييد حقوق ٕالانسان وسيادة القانون ي مواجهة ٕالارهاب ٢٩ ،أغسطس  ،٢٠٠٤ص ،٢ .املتاح عiى:
http://www. icj. org/the-berlin-declaration-the-icj-declaration-on-upholding-human-rights-and-the-rule-of-law-in-combating-terrorism/
و قد شرحت اللجنة الدولة للحقوقيgن مبدأ الشرعية ي تعليقها عiى مبادئ إعالن برلgن .أنظر:
International Commission of Jurists, Legal commentary to the ICJ Berlin Declaration, Counter-terrorism, human rights and the rule of law, ICJ,
Geneva, 2008, pp. 16-20: http://www. icj. org/no-1-legal-commentary-to-the-icj-berlin-declaration/
 ١٨الوثيقة  ،CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 11التعليق العام  ٢٩للجنة ٔالامم املتحدة املعنية بحقوق ٕالانسان – حالة الطوارئ )املادة  ،(٤بتاريخ  ،٢٠٠١فقرة  ،٧متاح
عiى:
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev. 1%2fAdd. 11&Lang=en
 ١٩الوثيقة  ،CCPR/C/79/Add. 23تعليقات اللجنة املعنية بحقوق ٕالانسان ،بتاريخ  ٩سبتم ،١٩٩٣ bcالفقرة  ،٨متاح عiى:
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f79%2fAdd. 23&Lang=en
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ويفاقم من إشكالية التعريفات الفضفاضة املذكورة أعالﻩ ،إفراط املشروع ي التعسف ي العقاب ،وذلك بالنص
عiى معاقبة "الشروع ي أي من الجنايات والجنح ي جرائم ٕالارهاب أو الجرائم املرتبطة ¾:ا ،بالعقوبة املقررة للجريمة
التامة" ٢٠.وبالنص عiى معاقبة "التحريض عiى ارتكاب الجريمة ٕالارهابية أو الجرائم املرتبطة ¾:ا ،ح xولو لم يbتب
ً
ً
تحريضا
موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان
عليه أثر ،بذات العقوبة املقررة للجريمة التامة ،سواء كان
٢١
ً
عاما ً
ً
علنيا أو غ bgعل ،uو ًأيا كانت الوسيلة املستخدمة فيه" .كما ينص املشروع أيضا عiى معاقبة "الاتفاق املقbن
بأعمال مادية الرتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم املرتبطة ¾:ا أو املساعدة ف;:ا ،ح xولو لم تقع الجريمة ً
بناء
٢٣
عiى ذلك الاتفاق أو تلك املساعدة ،بذات العقوبة املقررة للجريمة التامة" ٢٢ .باإلضافة إ^ى تقرير عقوبة السجن
ملجرد ٕالاعداد أو التحض bgالرتكاب جريمة من جرائم ٕالارهاب ،ولو لم يتعد عمله هذا ٕالاعداد أو التحض .bgبل و يزيد
٢٤
املشروع عiى ذلك املعاقبة بالحبس أو الغرامة أو كالهما ضد من يعلم باإلعداد أو التحض bgلجرائم ٕالارهاب.
تخلط هذﻩ املواد بgن "الشروع ،التحض bgوٕالاعداد للجريمة ،املساهمة ف;:ا" ،ويخالف ذلك كافة التشريعات العقابية
َ
ال uxلم تعتٕ bcالاعداد للجريمة أو التحض bgالرتكا¾:ا من ٔالاعمال املعاقب عل;:ا .فقد قررت املادة  ٤٥من قانون
العقوبات من أن "الشروع هو البدء ي تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرﻩ ألسباب ال
ً
شروعا ي الجناية أو الجنحة مجرد العزم عiى ارتكا¾:ا وال ٔالاعمال التحضbgية
دخل إلرادة الفاعل ف;:ا .وال يعتbc
لذلك" .ويرجع السبب ي عدم توقيع العقاب عiى ٔالاعمال التحضbgية لكو©:ا قابلة للتأويل؛ أي أ©:ا ال تدل بذا:ا عiى
اتجاﻩ حتم uالرتكاب الجريمة .باإلضافة إ^ى أن عدم العقاب عiى ٔالاعمال التحضbgية يشجع مرتك¯:ا عiى إعادة النظر
ي أمر الجريمة ،وبالتا^ي عدم ارتكا¾:ا ،بينما قد تؤدى معاقبة الشروع بذات عقوبة ارتكاب الجريمة إ^ى أن يكون ذلك
ً
حافزا للجاني عiى امل¡ً uv
قدما نحو إتمام الجريمة.
أما بشأن "الاتفاق الجنائي" ،والذي عاقب عليه املشروع بعقوبة الجريمة التامة ،فهذا يخالف أصول السياسة
الجنائية الرشيدة .ويعد بمثابة إعادة إنتاج لنص املادة  ٤٨من قانون العقوبات ال uxأصدرت املحكمة الدستورية
العليا ً
حكما بعدم دستوري:qا ي عام  ،٢٠٠١وكان الرئيس عد^ي منصور هو أحد أعضاء هيئة املحكمة ال uxأصدرت
الحكم ي هذا الحgن ،كما أوضحنا عاليه.
وقد استندت املحكمة ي حكمها بعدم دستورية الاتفاق الجنائي إ^ى أن "الهدف من العقوبة الجنائية هو الزجر
الخاص للمجرم جز ًاء ملا اقbف ،والردع العام للغ bgليحمل من ُيحتمل ارتكا¾:م الجريمة عiى ٕالاعراض عن إتيا©:ا.
وكانت الفقرة الرابعة من املادة  ٤٨تقرر توقيع العقوبة املقررة الرتكاب الجناية أو الجنحة محل الاتفاق ،عiى مجرد
ً
فعال .وÉى بذلك ال تحقق ً
عاما وال ً
ردعا ً
خاصا ،بل إن ذلك قد يشجع
الاتفاق عiى اقbافها ،ح xولو لم يتم ارتكا¾:ا
املتفقgن عiى ارتكاب الجريمة املتفق عل;:ا ،طاملا أن مجرد الاتفاق عiى اقbافها سيؤدي إ^ى معاقب:qم بذات عقوبة
٢٥
ارتكا¾:ا".

 ٢٠الفقرة  ٢من املادة  ٨٨مكرر "جـ" من مشروع القانون.
 ٢١املادة  ٩٥من مشروع القانون.
 ٢٢املادة ٩٦من مشروع القانون.
 ٢٣عقوبة السجن Éي وضع املحكوم عليه ي أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه ي ٔالاعمال ال uxتعي:Äا الحكومة املدة املحكوم ¾:ا عليه وال
يجوز أن تنقص تلك املدة عن ثالث سنgن وال أن تزيد عiى خمس عشرة سنة إال ي ٔالاحوال الخصوصية املنصوص عل;:ا قانونا )قانون العقوبات – املادة .(١٦
 ٢٤مادة ٩٨من مشروع القانون.
 ٢٥القضية رقم  ١١٤لسنة  ٢١قضائية "دستورية" – الصادر بجلسة  ٢يونيو .٢٠٠١
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كما أضافت املحكمة بأنه "م xكان ذلك وكان املشرع الجنائي قد نظم أحكام الشروع ي الباب الخامس من قانون
العقوبات )املواد من  ٤٥إ^ى  (٤٧وهو الذي يسبق مباشرة الباب السادس الخاص باالتفاق الجنائي ،وكان الشروع هو
البدء ي تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أثرﻩ ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل ف;:ا ،وكان مجرد
ً
شروعا ،بحيث يتعدى الشروع مرحلة مجرد الاتفاق
العزم عiى ارتكاب الجريمة أو ٔالاعمال التحضbgية لذلك ال يعتbc
ً
عiى ارتكاب الجريمة إ^ى البدء فعال ي تنفيذها ،وكان الشروع غ bgمعاقب عليه ي الجنح إال بنص خاص .أما ي
الجنايات فإن عقوبة الشروع تقل درجة عن العقوبة املقررة الرتكاب الجناية ،أو بما ال يزيد عiى نصف الحد
ٔالاق v³للعقوبة املقررة للجريمة ،فإذا أعقب املشرع تلك ٔالاحكام بالنص ي املادة  ٤٨عiى تجريم مجرد اتحاد إرادة
شخصgن أو أك bµعiى ارتكاب أي جناية أو جنحة أو عiى ٔالاعمال املجهزة أو املسهلة الرتكا¾:ا الجناية أو الجنحة محل
ً
منتهجا ً
ً
الاتفاق ،فإنه يكون
ومناقضا –بالتا^ي– لألسس الدستورية
نهجا يتنافر مع سياسة العقاب عiى الشروع،
٢٦
للتجريم.
ً
ً
مكررا"جـ"( من املشروع –)املقابلة للمادة  ٨٨مكرر "جـ"من القانون ٩٧
عالوة عiى ذلك ،شكلت املادة )٨٨
ً
خروجا عiى القواعد العامة للتخفيف من العقوبة املقررة للجريمة ،وذلك عندما نصت عiى أنه "ال
لسنة–(١٩٩٢
يجوز تطبيق أحكام املادة ) (١٧من قانون العقوبات عند الحكم باإلدانة ي جريمة من جرائم ٕالارهاب أو الجرائم
املرتبطة ¾:ا ،عدا الجرائم ال uxيعاقب عل;:ا القانون بعقوبة ٕالاعدام ،فيجوز ال°þول ¾:ا إ^ى السجن املؤبد".
وقد جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ،ي تعليقها عiى املادة  ٨٨مكرر ج من القانون
 ٩٧لسنة  ١٩٩٢قبل إقرارﻩ ،بأنه " ً
ونظرا لخطورة الجريمة ٕالارهابية عiى أمن املجتمع ووجوب تطبيق العقوبة
الرادعة عiى هذﻩ الجرائم لم يجز املشروع للمحكمة تطبيق املادة  ١٧الخاصة باستعمال الرأفة عiى هذﻩ الجرائم إال
ي حالة واحدة ،وÉي إذا كانت العقوبة املقررة Éي ٕالاعدام ،فأجاز للمحكمة ال°þول ¾:ا درجة واحدة إ^ى ٔالاشغال
املؤبدة" هذﻩ العقوبة تم تغي bgمسماها لتصبح السجن املؤبد.
إن الحجة ال uxاستندت إل;:ا اللجنة ي تbcير الافتئات عiى القضاء ما Éي إال حجة واهية ال أساس لها ي القانون أو
الواقع ،ذلك أل©:ا خرجت عiى القواعد العامة ال uxخولت للقا uvwسلطة تقدير ظروف وأحوال كل جريمة .كما أن
ٔالاخذ بخطورة الجريمة ال أساس له من الصحة ،ؤالادلة عiى ذلك كثbgة .فالجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج،
واملتمثلة ي )الالتحاق بالقوات املسلحة لدولة ي حالة حرب مع مصر ،السي والتخابر لدى دولة أجنبية للقيام
بأعمال عدائية ضد مصر ،(....،أفرد لها قانون العقوبات عقوبة ٕالاعدامً ،
نظرا لخطور:ا وملساسها باألمن الخار%ي
ً
ً
للدولة .إال أن القانون لم يقرر لها ً
مقيدا للقا ،uvwمثلما قرر املشروع ومن قبله القانون  ٩٧لسنة
خاصا
نصا
 ،١٩٩٢ومن ثم أجاز للقا uvwاستعمال الرأفة ي جرائم ¾:ذﻩ الخطورةً ،
وفقا ملا يbاءى له بحسب ظروف الواقعة
محل التجريم ومالبسا:ا.

الجرائم والعقوبات >ي مشروع القانون
تخل العديد من مواد مشروع القانون بال°امات مصر املنصوص عل;:ا ي العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية
ً
والسياسية لسنة  ،١٩٦٦والعهد الدو^ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة  ،١٩٦٦خاصة إذا
ُ
قرأت هذﻩ املواد ي ضوء تعريفات ٕالارهاب الفضفاضة املذكورة أعالﻩ ،وال uxتنطوي عiى :ديدات خطbgة موجهة
ضد حرية الرأي والتعب bgوحرية تكوين الجمعيات والحق ي التجمع السلم uوٕالاضراب.
 ٢٦املصدر السابق.
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إرهاب وقمع للمعارضة السياسية ومنظمات املجتمع املدني وأعمال الاحتجاج السلمي بذريعة مكافحة ٕالارهاب
ً
:دد املادة  ٨٦مكرر من املشروع بتقويض كل مكونات املجتمع املدني والسيا) uvÈاملقاوم لإلرهاب( ،وخاصة تلك الux
تنتقد أي قانون أو أية مادة ي الدستور ،وتطالب بتعديلها أو وقف العمل ¾:ا إ^ى حgن ذلك ،ح xلو كانت وسائل
املطالبة سلمية ً
تماما ،أو ح" xبالكالم"! وÉى بذلك :دد ي الصميم عدد من أك bµالحقوق والحريات أهمية لكل
ً
مجتمع متطور )خاصة لو كانت حكومته تزعم أ©:ا تكافح ٕالارهاب( .هذﻩ الحريات والحقوق Éي حرية تكوين الجمعيات
ؤالاحزاب السياسية السلمية ،والحق ي التجمع السلم uكالتظاهر أو الاعتصام ،والحق ي ٕالاضراب عن العمل ،وحرية
الرأي والتعب bgوالصحافة وٕالاعالم .بل إ©:ا تعاقب قيادات هذﻩ الجمعيات ؤالاحزاب والجماعات السياسية املساملة
بنفس العقوبة املقررة لقيادات جماعات ٕالارهاب املسلح ،أي ٕالاعدام! هذا بحد ذاته يكشف عن الهدف الحقيقي من
هذا القانون.
تقرر هذﻩ املادة عقوبة ٕالاعدام أو السجن املؤبد لكل من "أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تو^ى زعامة أو قيادة
ً
ف;:ا" .هذا فضال عن تقرير عقوبة السجن املؤبد "لكل من إنشاء أو أسس أو نظم أو أدار ،عiى خالف أحكام القانون،
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ،يكون الغرض م:Äا الدعوة بأية وسيلة إ^ى تعطيل أحكام الدستور أو
القوانgن أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ،أو الاعتداء عiى الحرية
الشخصية للمواطن أو غbgها من الحريات والحقوق العامة ال uxكفلها الدستور والقانون ،أو ٕالاضرار بالوحدة
الوطنية أو السالم الاجتما)ي" .كما تعاقب هذﻩ املادة بالسجن مدة ال تزيد عiى عشر سنgن كل من انضم إ^ى مثل
هذﻩ الكيانات أو "شارك ف;:ا بأية صورة مع علمه بأغراضها".
تقرر هذﻩ املادة عقوبات مختلفة عiى ذات الفعل ،إذ قررت الفقرة ٔالاو^ى م:Äا "عقوبة ٕالاعدام أو السجن املؤبد لكل
من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ،"....وعقوبة السجن املؤبد ي فقر:ا الثانية "لكل من أنشاء أو أسس أو نظم
أو أدار ،عiى خالف أحكام القانون ،جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة .".....وقررت فقر:ا الثالثة عقوبة
السجن املشدد "لكل من تو^ى زعامة ،أو قيادة ما ف;:ا ،أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض
الذي تدعو إليه".
ً
َ
فمطالعة الفقرات الثالث ال uxتضمن:qا املادة ً ٨٦
مكررا ،نجد أوال أن كافة ٔالاشكال التنظيمية املعاقب عل;:ا بالسجن
املؤبد ال uxعدد:ا الفقرة الثانيةÉ ،ي ي حقيق:qا تندرج ي عداد الجماعات ٕالارهابية ال uxتضمن:qا الفقرة ٔالاو^ى .كما
أن ما تضمنته الفقرة الثالثة من تقرير عقوبة السجن املشدد لتو^ي زعامة أو قيادة داخل هذﻩ ٔالاشكال التنظيمية،
قد أفردت لها الفقرة ٔالاو^ى عقوبة ٕالاعدام أو السجن املؤبد .فهذا بال شك ،يخالف ٔالاصول العامة للتجريم ،والux
تق¡ uvأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم املرتكبة ،وليس العكس؛ أي أنه ال يمكن أن يتم تقرير أك bµمن عقوبة عiى
الفعل ذاته.
كما يعاقب نص املادة إنشاء أو إدارة مثل هذﻩ الكيانات عiى خالف القانونً ،
وبناء عiى الغرض م:Äا وهو "الدعوة بأية
وسيلة" .أما بالنسبة ملسألة إنشاء وإدارة جمعية أو منظمة أو جماعة وقانونيته ،فإن ٔالاصل ي القانون الدو^ي أن
عملية تسجيل مثل هذﻩ الكيانات تكون اختيارية ،إن أراد أصحا¾:ا إكسا¾:ا شخصية اعتبارية .فهل من غ bgاملؤثم
ُ
عند مق&bي املشروع أن تعفى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة من العقاب عند ارتكا¾:ا كافة ٔالاعمال"/الجرائم"
ال uxعددها نص املادة ،طاملا تمتعت بالشخصية الاعتبارية؟!
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كما أن هذا النص يتناقض مع ما قررته املادة  ٢٢فقرة  ١من العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،من
أنه "لكل فرد حق ي حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،بما ي ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إل;:ا من أجل
ً
وقيودا كثbgة ،وغ bgمbcرة ،عiى
حماية مصالحه" ،ولكن قانون الجمعيات ٔالاهلية  ٨٤لسنة  ٢٠٠٢قد فرض عقبات
تسجيل وعمل الجمعيات ٔالاهلية وأعطى للحكومة سلطة حلها ٢٧.وبذلك يسمح نص املشروع بمعاقبة من يؤسس أو
يدير أي جمعية أو كيان تعتbcﻩ أجهزة الدولة غ bgقانوني ،وÉي ال uxبيدها سلطة اعتبارﻩ غ bgقانوني إن أرادت ذلك.
أما بالنسبة لعنصر "الدعوة" فإ©:ا ي الحاالت املبينة ي النص أعالﻩ ،ال تنطوي عiى أعمال عنف قد تؤذي سالمة أو
حياة أي شخص .لذلك ف uحاالت تندرج تحت مسم املعارضة السلمية والتعب bgعن الرأي .فمعارضة الدستور
والقانون من ٔالامور املباحة بمقت¡ vالحق ي حرية الرأي والتعب .bgأما إضراب املوظفgن أو العمال أو الاحتجاجات
ً
سلميا ي املباني العامة ،ف uجميعها من ٔالاعمال املشروعة تحت مظلة الحق ي التجمع
الطالبية أو الاعتصام
السلم uللتعب bgعن رأي أو موقف أو للضغط لتسليط الضوء عiى أمر ما .بيد أن هذﻩ الحقوق :²ددها نص املادة ٨٦
مكرر من مشروع القانون؛حيث تعاقب بالسجن املؤبد عند "منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة
أعمالها" .وÉي من ٔالامور ال uxقد تbتب عiى ممارسة الحقوق والحريات املذكورة .أما مصطلح "ٕالاضرار بالوحدة
الوطنية" فهو من العموم والضبابية بحيث يسمح للسلطات بالتعسف ي استخدام املادة للنيل من الحريات.
كما أن هذا من شأنه تقييد حرية املنظمات الحقوقية املصرية ؤالاجنبية ي إصدار دراسات أو أبحاث ،أو ح xبيانات
ً
ً
نموذجا إن تم إصدار القانون!( ،هذا فضال عن جواز اعتبار
تعلن من خاللها موقفها من قانون جائر )هذﻩ املذكرة
ً
ً
إرهابيا .إذ أن انتقاد هذﻩ املنظمات
ٔالاموال ال uxتحصل عل;:ا هذﻩ املنظمات سواء من الداخل أو الخارج تمويال
لبعض التشريعات والسياسات ال uxتنتهجها الدولة عiى الصعيد الاقتصادي أو الاجتما)ي أو السيا uvÈمن شأنه أن
يفسر عiى أنه سلوك تعلن فيه املنظمات عن رغب:qا ي تعطيل تطبيق بعض القوانgن .وبالتا^ي من الجائز ً
وفقا ملشروع
ً
أشخاصا طبيعيgن أو اعتباريgن– الشbاكهم ي
القانون معاقبة هذﻩ املنظمات والجهات املانحة لها –سواء كانوا
ارتكاب إحدى الجرائم ٕالارهابية!
ال تسمح املادة  ٢٢فقرة  ٢من العهد الدو^ي للحقوق املدنية والسياسية ي نصها عiى الحق ي حرية تكوين
الجمعيات ،أو املادة  ٢١ي نصها عiى الحق ي التجمع السلم ،uبفرض قيود عiى هذﻩ الحقوق إال "تلك ال uxينص
عل;:ا القانون وتشكل تداب bgضرورية ،ي مجتمع ديمقراطي ،لصيانة ٔالامن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام
أو حماية الصحة العامة أو ٓالاداب العامة أو حماية حقوق ٓالاخرين وحريا:م".
وال يمكن وصف الحاالت أعالﻩ ال uxتذكرها املادة  ٨٦مكررا من مشروع القانون بأ©:ا تقت¡ uvتداب bgضرورية – ي
الحظ ً
مجتمع ديمقراطي– لصون ٔالامن القومي أو السالمة العام أو النظام العام .حيث ي َ
أيضا أن املادة  ٨٦مكرر
ً
نصت عiى عقوبة ٕالاعدام أو السجن املؤبد تارة ،والسجن املؤبد تارة أخرى للمؤسس أو املن¸ )vلهذﻩ الكيانات،
وبالسجن الذي ال يزيد عiى عشر سنgن للمشاركgن أو املنضمgن لهذﻩ الكيانات مع علمهم بأغراضها .فهذﻩ حالة
مختلفة عن الحالة ٔالاو^ى ،حيث أن تعب" bgالدعوة بأية وسيلة" أعم وأشمل ،وال يجب الخلط بgن الحالتgن ،غ bgأن
ذلك يوضح كيف يمكن استغالل التعريف الفضفاض لإلرهاب للمعاقبة عiى ممارسة حقوق مشروعة.
و ي إطار عدم الانضباط ي تقرير العقوبات ،انزلق املشروع إ^ى اعتماد تفاوت غ bgمنطقي بgن العقوبات املقررة
لألفعال ال uxأثمها القانون .فقد قرر ي املادة  ٨٨من املشروع عقوبة السجن املشدد الذي ال تقل مدته عن سبع
 ٢٧مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان ،نحو قانون ديمقراطي لتحرير العمل ٔالاهiي ،دراسة ميدانية وقانونية ،٢٠٠٩ ،متاح عiىhttp://www. cihrs. :
org/?p=1174
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سنgن لكل من قام باالستيالء بالقوة أو العنف أو ال:qديد أو الbويع عiى وسيلة من وسائل النقل الجوي أو الbcي أو
املائي ."....ي حgن أن املادة  ٨٦مكرر من ذات املشروع قررت عقوبة ٕالاعدام أو السجن املؤبد ملجرد إنشاء أو تأسيس
جماعة إرهابية .أي دون أن تقوم هذﻩ الجماعة بأي فعل يشكل مخالفة للقانون!
ﱡ
وترصد مستخدمي ٕالانstنت ومواقع التواصل الاجتماpي
تكميم أفواﻩ املعارضة السياسية
تحم uاملادة  ١٩فقرة  ١من العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية حرية الرأي دون قيود .كما تحمu
الفقرة  ٢حرية التعب bgبما ي ذلك حرية "التماس مختلف ضروب املعلومات ؤالافكار وتلق;:ا ونقلها إ^ى آخرين دونما
اعتبار للحدود ،سواء عiى شكل مكتوب أو مطبوع أو ي قالب ف uأو بأية وسيلة أخرى" .بينما تسمح الفقرة  ٣من
املادة  ١٩بإخضاع الحقوق ي الفقرة  ٢لبعض القيود "لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون
ضرورية) :أ( الحbام حقوق ٓالاخرين أو سمع:qم) ،ب( لحماية ٔالامن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ٓالاداب
العامة".
وتنص"مبادئ جوهانسbcج بشأن األمن القومي وحرية التعب bgوالوصول إ^ى املعلومات لسنة ٢٨"١٩٩٦عiى أنه إليفاء
شرط ضرورة حماية ٔالامن القومي يستوجب عiى الحكومة الbcهنة عiى أن) :أ( حرية التعب bgأو تبادل املعلومات تمثل
ً
ً
ً
تقييدا لحماية هذﻩ املصلحة،
خطbgا ملصلحة أمن قومي ما مشروعة) ،ب( القيد املفروض هو الوسيلة ٔالاقل
:ديدا
و)ج( ذلك القيد يتما vÃمع املبادئ الديمقراطية ٢٩.باإلضافة إ^ى ذلك فقد أكدت مبادئ جوهانسbcج عiى عدم جواز
معاقبة أحد عiى ممارسة حرية التعب bgبحجة :ديد ٔالامن القومي ،إال لو تمكنت الحكومة من الbcهنة عiى أن) :أ(
التعب:² bgدف إ^ى التحريض عiى عنف وشيك) ،ب( يرجح أن يؤدي التحريض إ^ى عنف ،و)ج( هناك عالقة مباشرة
ُ
وفورية بgن التعب bgواحتمال أو حدوث هذا العنف ٣٠.ضمن هذا ٕالاطار إنه واجب عiى الدولة أن توقف التحريض عiى
ً
العنف أو التحريض عiى ٔالاعمال ٕالارهابية؛ حماية لحياة وأمان الناس.
إال أن مشروع القانون جرم "الbويج" ،وهو مصطلح أوسع وأعم من "التحريض" ،بحيث يمكن أن يطال بشكل
مباشر حرية الرأي والتعب .bgفقد نص املشروع ي املادة ) ٩٨ب مكرر( عiى معاقبة "كل من روج بطريق مباشر أو غbg
مباشر" ألي من وسائل ٕالارهاب أو أهدافه أو "الرتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث
أو النشر أو بواسطة الرسائل ،أو الوسائط أو املواقع الالكbونية ال uxيمكن للغٕ bgالاطالع عل;:ا أو أية وسيلة من
ً
وسائل النشر والعالنية" .ومثاال للbويج غ bgاملباشر "الbويج لألفكار واملعتقدات الداعية الستخدام العنف" بأية
ُ
عاقب عiى ذلك بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات .و ي حالة "الbويج ألغراض
وسيلة من الوسائل املذكورة .وي ِ
يستخدم ٕالارهاب لتحقيقها" أو إذا كان الbويج داخل دور العبادة أو بgن القوات املسلحة أو الشرطة أو ي ٔالاماكن
الخاصة ¾:ذﻩ القوات كما جاء باملشروع ،فتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشرة سنوات.
كما يعاقب املشروع بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات "كل من روج أو أعد للbويج بطريق مباشر أو غ bgمباشر
ألي من وسائل ٕالارهاب أو أهدافه املبينة ي هذا القانون أو الرتكاب جريمة من جرائم ٕالارهاب بالقول أو بالكتابة أو

 ٢٨أيد مقرر ٔالامم املتحدة الخاص بحرية الرأي والتعب bgمبادئ جوهانسbcج وأرفقها بتقريرﻩ املقدم للجنة حقوق ٕالانسان ي  ١٩٩٦ال uxأشارت إ^ى املبادئ ي بعض
قرارا:ا .أنظر تقرير املقرر الخاص لسنة  ،١٩٩٦الوثيقة .E/CN. 4/1996/39
 ٢٩املبدأ رقم  ٣من مبادئ جوهانسbcج بشأن األمن القومي وحرية التعب bgوالوصول إ^ى املعلومات لسنة  ،١٩٩٦متاح عiى:
http://www1. umn. edu/humanrts/instree/johannesburg. html#1. 3
 ٣٠املبدأ رقم  ٦من مبادئ جوهانسbcج بشأن األمن القومي و حرية التعب bgوالوصول إ^ى املعلومات لسنة .١٩٩٦
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بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل ،أو الوسائط أو املواقع الاليكbونية ال uxيمكن للغ bgالاطالع
٣١
عل;:ا أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعالنية".
ومن الواضح هنا مخالفة هذﻩ النصوص للمعاي bgالدولية لحرية التعب bgبما ي ذلك تداول املعلومات .حيث يعاقب
املشروع عiى الbويج ألفكار ومعتقدات ونشرها وتوزيعها أو التحريض–دون إيفاء شروط إحداث عنف وشيك ،أو
ترجيح احتمالية حدوث هذا العنف ،أو العالقة املباشرة والفورية بgن الbويج وحدوث العنف .من ثم يشكل املشروع
ً
:ديدا لحرية التعب bgعن الرأي السيا uvÈاملعارض ونشرﻩ وبثه ،و يعاقب أصحاب الرأي أو السياسيgن أو الصحفيgن أو
ٕالاعالميgن أو الناشطgن عiى شبكة الانbنت أو مواقع التواصل الاجتما)ي أو رجال الدين؛ إذا روجوا ألفكار قد تعتbcها
السلطات داعية للعنف بشكل عام.
ً
يعاقب بالسجن املشدد الذي ال تقل
:²دد مشروع القانون أيضا حرية تداول املعلومات عiى شبكة ٕالانbنت ،حيث ِ
مدته عن خمس سنوات عiى إنشاء مواقع عiى شبكة الاتصاالت أو شبكة املعلومات املحلية أو الدولية أو غbgها
"بغرض الbويج لألفكار أو املعتقدات الداعية إ^ى ارتكاب أعمال إرهابية ،أو ِلبث ما :²دف إ^ى تضليل السلطات
ٔالامنية ،أو التأث bgعiى س bgالعدالة بشأن الجرائم ٕالارهابية ،أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بgن الجماعات أو
املنظمات ٕالارهابية أو املنتمgن إل;:ا" ٣٢.كما يج °gاملشروع للنيابة وقف مثل هذﻩ املواقع وحج¯:ا ،أو حجب مضامي:Äا
ويعاقب مستخدمي هذﻩ املواقع بالسجن ٣٣.وبمقت¡ vالتعريف الفضفاض لإلرهاب املتضمن ي مشروع
املخالفة،
ِ
القانون ،فإن كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتما)ي ي التحريض عiى بعض أعمال الاحتجاج ،أو املطالبة
بتعديل بعض القوانgن الجائرة ،يمكن أن يطولهم هذا العقاب بل والحمالت ٕالاليكbونية ال uxتتضامن مع محاكمات
بعض النشطاء السلميgن لو تم تصنيف فعلهم عiى إنه عمل إرهابي.
لم يكتف املشروع بفرض رقابة عiى مواقع ٕالانbنت والحد من حرية مستخدمي ٕالانbنت ي التعب bgعن آراءهم وتداول
املعلومات .بل عمل عiى ٕالافراط ي العقوبات املقررة ،عندما قرر عقوبة السجن املشدد مدة ال تقل عن عشرة
إليكbونيا ً
ً
ً
تابعا ألي جهة من الجهات ٔالامنية أو القضائية دون أن
موقعا
سنوات "لكل من دخل بطريقة غ bgمشروعة
يكون له الحق ي ذلك ،وبقصد الحصول عiى البيانات أو املعلومات املوجودة عل;:ا أو الاطالع عل;:ا ] [ ...وذلك كله
بغرض ٕالاعداد أو ارتكاب جريمة من جرائم ٕالارهاب" ٣٤.و:دد صياغة املشروع أعمال تعد من قبيل املعارضة
السياسية .فقد نص عiى عقوبة السجن املؤبد أو السجن املشدد ،ملن يحاول باستخدام أية وسيلة من وسائل العمل
٣٥
ٕالارهابي أو ٕالارهاب" ،قلب أو تغي bgدستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة".
ً
وفقا ملا سبق بيانه بشأن مفهوم القوة والعنف كوسيلة من وسائل الجريمة ٕالارهابية ،يجوز معاقبة التنظيمات
السياسية والحركات الاحتجاجية الراغبة ي إحداث تغي bgعiى مواد الدستور ،ألن هذا الفعل – ً
وفقا للمشروع–
يدخل ي عداد الجرائم ٕالارهابية.

 ٣١مادة " ٩٨ب" مكرر أ من مشروع القانون.
 ٣٢الفقرة  ٢ ،١من املادة ً ٩٢
مكررا )أ( من مشروع القانون.
 ٣٣الفقرة  ٤من املادة ً ٩٢
مكررا )أ( من مشروع القانون.
 ٣٤الفقرة  ٣من املادة ً ٩٢
مكررا )أ( من مشروع القانون.
 ٣٥املادة  ٨٧من مشروع القانون.
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خطورة التوسع >ي فرض عقوبة ٕالاعدام >ي جرائم ٕالارهاب> ،ي ظل التعريف الفضفاض
اتبع املشروع منهج تغليظ العقوبات والتوسع ي فرض عقوبة ٕالاعدام .إذ يعاقب املشروع –كما سبق القول–
باإلعدام أو بالسجن املؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة/جماعة إرهابية ،أو تو^ى زعامة أو قيادة
ف;:ا ٣٦.وذلك دون النظر إذا ما كان الفرد قد شارك ي ارتكاب أي عنف ي إطار الجماعة املوصوفة بمنظمة إرهابية،
أو إذا كانت Éي قد شرعت ي ارتكاب أي أعمال عنف .كما يعاقب املشروع بالسجن مدة ال تزيد عiى عشرة سنوات
ملجرد الانضمام أو املشاركة بأي صورة ي منظمة إرهابية.
إن املشروع لم يتفاد العوار الذي تضمنته املادة  ٨٦مكرر من القانون  ٩٧لسنة  ١٩٩٢حينما ساوت بgن الانضمام
ً
واملشاركة" ،فاالنضمام يفbض علم الجاني بكيان وبأغراضه فيدخل فيه ،أما ما سوى ذلك فال يصلح أن يكون فعال
ً
مجرما .فالقول بأن املشاركة بأي صورة تع uأن الجاني قد حضر اجتماع أو أك bµمن اجتماعات التنظيم ال يكشف
عن إرادة جازمة ي الدخول ي هذا التنظيم ،فقد يكون الحضور من باب حب الاستطالع أو الرغبة ي الوقوف عiى
٣٧
تفاصيل أفكار التنظيم".
تضمن مشروع القانون النص عiى عقوبة ٕالاعدام ي عدة مواد تخص :إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو تو^ي
ً
زعامة أو قيادة منظمة إرهابية؛ ٣٨دخول مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية ي مصر أو خارجها عنوة
¾:دف ارتكاب جريمة إرهابية إذا ترتب عiى ذلك وفاة شخص؛ ٣٩تأليف أو زعامة أو قيادة عصابة مسلحة أو جماعة
٤٠
إرهابية حاولت بالقوة أو باستخدام ٕالارهاب قلب أو تغي bgالدستور أو النظام الجمهوري أو شكل الحكومة؛
الاستيالء عiى وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي أو السيطرة عل;:ا باستخدام العمل ٕالارهابي وكذلك املنصات ال uxيتم
تثبي:qا ي قاع البحر إذا ترتب عiى ذلك وفاة شخص؛ ٤١اختطاف شخص أو احتجازﻩ ¾:دف حمل الدولة عiى فعل
uvÃء أو عدم فعل uvÃء إذا ترتب عiى ذلك وفاة شخص؛ ٤٢التعدي عiى أحد القائمgن عiى تنفيذ القانون أو اختطافه
أو احتجازﻩ إذا ترتب عiى ذلك وفاة شخص؛ ٤٣صناعة أو تصميم أو حيازة سالح تقليدي أو غ bgتقليدي أو تقديمه أو
تسهيل الحصول عليه الستعماله ي جريمة إرهابية إذا نجم عن ذلك وفاة شخص .تأليف أو قيادة أو تزعم عصابة
هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من ٔالاشخاص أو قاومت بالسالح رجال السلطة ٤٤ .الانضمام إ^ى "عصابة
هاجمت طائفة من ٔالاشخاص بقصد ترويعهم أو إرها¾:م إذا نتج عنه موت أحد املج uعل;:م .[...]٤٥" .هذا باإلضافة
إ^ى تقريرﻩ عقوبة ٕالاعدام ي حالة الدخول بالقوة أو العنف أو ال:qديد أو الbويع إ^ى املقار الحكومية أو ٔالامنية أو
ٔالاثرية أو دور العبادة أو التعليم أو املستشفيات أو املباني العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية أو الاستيالء عل;:ا أو
٤٦
ٕالاضرار ¾:ا ،إذا ترتب عiى الفعل وفاة شخص.

 ٣٦املادة  ٨٦مكرر فقرة  ١من مشروع القانون.
 ٣٧د /أشرف توفيق شمس الدين  -السياسة التشريعية ملكافحة ٕالارهاب ومدى اتفاقها مع أصول الشرعية الجنائية )دراسة نقدية للقانون املصري(– صـ .٢٩
 ٣٨املادة  ٨٦مكررا فقرة  ١من مشروع القانون.
 ٣٩املادة  ٩٠مكرر "ب" فقرة  ٣من مشروع القانون.
 ٤٠املادة  ٨٧فقرة  ٢من مشروع القانون.
 ٤١املادة  ٨٨فقرة  ٤من مشروع القانون.
 ٤٢املادة  ٨٨مكررا من مشروع القانون.
 ٤٣املادة  ٨٨مكرر "أ" فقرة  ٣من مشروع القانون.
 ٤٤املادة  ٨٩فقرة  ١من مشروع القانون.
 ٤٥املادة  ٨٩فقرة  ٢من مشروع القانون.
 ٤٦املادة  ٩٠مكرر "أ" الفقرة ٔالاخbgة من مشروع ا لقانون.
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الحظت لجنة ٔالامم املتحدة املعنية بحقوق ٕالانسان ي  ٢٠٠٢عند قيامها بمراجعة تقرير مصر ،أن تعريف ٕالارهاب ي
القانون  ٩٧لسنة  ١٩٩٢يسمح بفرض عقوبة ٕالاعدام عiى جرائم ال تعت bcمن ٔالاشد خطورة ،وحذرت اللجنة من أن
التعريف الواسع ً
جدا والعام لإلرهاب "من شأنه أن يعمل عiى زيادة عدد ٔالافعال ال uxتخضع لعقوبة ٕالاعدام،
ً
وبمع مخالف ألحكام الفقرة  ٢من املادة  ٦للعهد" ٤٧.وحماية للحق ي الحياة املنصوص عليه ي املادة  ٦فقرة ١
للعهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،ال تج °gاملادة  ٦فقرة  ٢من العهد تطبيق عقوبة ٕالاعدام ي الدول
املطبقة ¾:ا إال باعتبارها"جز ًاء عiى أشد الجرائم خطورةً ،
وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغ bgاملخالف
٤٨
ً
وكثbgا ما حث خbcاء ٔالامم املتحدة
ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة ٕالابادة الجماعية واملعاقبة عل;:ا".
لحقوق ٕالانسان الدول ال uxمازالت تطبق عقوبة ٕالاعدام عiى عدم فرضها إال ي أضيق نطاق ممكن ي قضايا القتل
العمد ٤٩.بينما يدرج املشروع العديد من الجرائم العادية ال uxال تشكل خطورة عiى حياة املقيمgن عiى إقليم الدولة،
كجريمة قطع الطريق عiى سبيل املثال.

 ٤٧الوثيقة ،CCPR/CO/76/EGاملالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق ٕالانسان  -مصر ،الفقرة )١٦أ( ٢٨ ،نوفم ،٢٠٠٢ bcمتاح:
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CCPR%2fCO%2f76%2fEGY&Lang=en
 ٤٨أنظر العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةhttp://www1. umn. edu/humanrts/arab/b003. html :
٤٨

OHCHR, "Death Penalty: UN experts call for continued efforts to move away from capital punishment for good", 10 October 2013, available at:
http://www. ohchr. org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=13842&LangID=E
٤٩

OHCHR, "Death Penalty: UN experts call for continued efforts to move away from capital punishment for good", 10 October 2013, available at:
http://www. ohchr. org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=13842&LangID=E
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ً
ثانيا :مشروع قانون باألحكام ٕالاجرائية ملكافحة جرائم ٕالارهاب والتعاون
القضائي الدو5ي
أحال مشروع القانون إ^ى قانون ٕالاجراءات الجنائية ي مسألة جمع الاستدالالت والتحقيق ي جرائم ٕالارهاب ،و
ﱠ
خص ي الوقت نفسه هذﻩ الجرائم بإجراءات أخرى ،استلهم ف;:ا ما جاء ي قانون
كذلك بالنسبة للمحاكمة ،كما
٥٠
الطوارئ لسنة .١٩٥٨
تضمن املشروع إجراءات تقوض حق ا امل:qمgن ي جرائم ٕالارهاب ي املساواة أمام القانون .فأنشأ "نيابة الجرائم
ٕالارهابية" ومنحها سلطات واسعة دون مراجعة فعالة من جهة قضائية أعiى .ﱠ
ونص عiى تداب bgمستوحاة من قانون
ً
مستلهما منه نظام الاعتقال الذي من شأنه إحياء ممارسات وان:qاكات
الطوارئ –دون إعالن حالة الطوارئ–
ارتبطت فيما سبق بنظام الاعتقال ٕالاداري .كما ضاعف الحد ٔالاق v³ملدة الحبس الاحتياطي.
خصص مشروع القانون دائرة أو دوائر من محاكم الجنايات يرأسها مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف لنظر
جرائم ٕالارهاب والجرائم املرتبطة ¾:ذﻩ الجنايات .وشكل املشروع "دوائر متخصصة ي املحاكم الجزئية لنظر الجنح
من جرائم ٕالارهاب والجرائم املرتبطة ¾:ذﻩ الجنح ،وكذلك دوائر متخصصة ي املحاكم الابتدائية لنظر الطعون
٥١
باالستئناف ي ٔالاحكام الصادرة ي هذﻩ الجرائم من الدوائر الجزئية".
كما نص املشروع عiى عدم انقضاء الدعوى الجنائية ي جرائم ٕالارهاب وعدم سقوط العقوبة بالتقادم ٥٢.بينما
ركزت مواد أخرى منه عiى مسائل تجميد ٔالاموال واملنع من التصرف ف;:ا ،وٕالاطالع عiى الحسابات واملعامالت
٥٣
البنكية والحصول عiى املعلومات ع:Äا.
إن إجراءات التقا uvwاملنصوص عل;:ا ي املشروع ال توفر الوقاية من ان:qاكات ٔالاجهزة ٔالامنية لحقوق ٕالانسان ضد
املشتبه ¾:م أو امل:qمgن باإلرهاب ،بل قد تساعد عiى التس bعل;:ا .كما أ©:ا ال توفر آلية انتصاف فعالة لضحايا هذﻩ
ً
الان:qاكات لتقديم شكواهم وطلب العدالة ومحاسبة املسئولgن ،خاصة وأن أبرز ان:qاكات ٔالاجهزة ٔالامنية ال uxدأبت
منظمات حقوق ٕالانسان املصرية والدولية عiى رصدها ع bcالسنgن Éي الاعتقال التعسفي والاحتجاز ي أماكن سرية
٥٤
والاختفاء القسري والتعذيب.
استئثار وزارة الداخلية و"نيابة جرائم ٕالارهاب" بمص sاملWمن >ي قضايا ٕالارهاب
ﱠ
نص املشروع عiى إنشاء "نيابة الجرائم ٕالارهابية" وأعطاها باإلضافة إ^ى اختصاصا:ا املقررة ي القانون ،السلطات
املقررة لقا uvwالتحقيق ومحكمة الجنح املستأنف املنعقدة ي غرفة املشورة ٥٥.وبذلك وضع املشروع سلطات
التحقيق والا:ام والتفتيش ومراقبة املحادثات والحبس الاحتياطي وتمديدﻩ وٕالاحالة بيد جهة واحدةÉ ،ي "نيابة
 ٥٠املادة١من مشروع القانون.
 ٥١املادة ١٠من مشروع القانون.
 ٥٢املادة ١٢من مشروع القانون.
 ٥٣املادة ٩و ١٣من مشروع القانون.
 ٥٤منظمة هيومان رايتس ووتش ،مصرٕ :الافالت من العقاب ي قضايا التعذيب يؤجج يوم الغضب ،٢٠١١ ،متاح عiى:
http://www. hrw. org/ar/news/2011/01/31-3
٥٥مادة  ٥من مشروع القانون.
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ً
تكريسا لنمط مأخوذ من قانون الطوارئ واملادة  ٢٠٦مكرر من قانون ٕالاجراءات
جرائم ٕالارهاب" .وهو ما يعد
ً
الجنائية ،ال uxتم إضاف:qا بعد إلغاء محاكم أمن الدولة ي ّ .٢٠٠٣
ويعد ذلك إخالال بمبدأ املساواة أمام القانون
ُ
واملحاكمة العادلة ً
طبقا للمادة  ١٤من العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .حيث ت ِّم °gاملادة  ٥من
املشروع ضد امل:qمgن ي قضايا ٕالارهاب ،فيما يخص قدر:م عiى اللجوء إ^ى املحكمة عiى قدم املساواة ،وتفسح
٥٦
املجال ملسئول النيابة للتمي °gضدهم عند تطبيق القانون.
ً
وقد ﱠ
احتياطيا بقرار من النيابة العامة ح xإحالة الدعوى الجنائية إ^ى
نصت املادة  ٥عiى إمكانية حبس امل:qم
ً
احتياطيا طيلة هذﻩ املدة
املحكمة املختصة .وبتكدس السلطات ي يد النيابة ،فإن هذﻩ املادة تسمح بحبس امل:qمgن
بدون ٕالاشراف القضائي الذي تقتضيه املادة  ٢٠٢واملادة  ٢٠٣من قانون ٕالاجراءات الجنائية املصري .وهو ما ال يمكن
اعتبارﻩ بأي حال من ٔالاحوال من قبيل الحبس الاحتياطي؛ بل هو بمثابة اعتقال بأمر قضائي .حيث أن الجمع بgن
ُ ّ
فرغ الطعن عiى كافة القرارات ال uxتتخذها
سلط uxالا:ام والتحقيق وقضاء الحكم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي ،ي ِ
ً
ً
وحكما ي الوقت ذاته .ويخالف ذلك ما تنص عليه املادة  (٤) ٩من العهد الدو^ي
خصما
النيابة من معناﻩ؛ لكو©:ا
ُ
ّ
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وال uxمنحت "لكل شخص ح ِرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع
إ^ى محكمة ،لكي تفصل هذﻩ املحكمة دون إبطاء ي قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان الاعتقال غbg
قانوني" ،وتعد هذﻩ الضمانة وسيلة هامة للوقاية من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة والاختفاء القسري.
كما أن سلطات نيابة جرائم ٕالارهاب املوسعة ستتيح لها تفتيش مسكن امل:qم وضبط ٔالاشياء واملتعلقات الخاصة
بالجريمة؛ ٥٧ؤالامر بمراقبة وتسجيل املحادثات والرسائل ال uxترد عiى وسائل الاتصاالت السلكية والالسلكية وغbgها
من وسائل الاتصال ٔالاخرى ،ؤالامر بتسجيل وتصوير ما يجري ي ٔالاماكن الخاصة أو ع bcشبكات الاتصال أو
املعلومات أو املواقع الالكbونية وما ُيدون ف;:ا ،ؤالامر بضبط املكاتبات أو الرسائل الورقية أو الالكbونية ووسائطها،
أو املطبوعات أو الbcقيات بجميع أنواعها ٥٨.إن هذا من شأنه أن :²دد الحق ي الخصوصية ،وذلك من خالل تعسف
ً
الدولة ي الاطالع عiى ٔالامور الشخصية ي ظل التعريف الفضفاض واملعيب لإلرهاب ي مشروع القانون؛ خاصة أن
املشروع لم ُيلزم النيابة العامة عند إصدارها ً
أمرا بذلك ،بسقف زم uمحدد ،ح xال تستغل السلطات املمنوحة لها
ي فرض الرقابة عiى كل هذﻩ الخصوصيات بصورة مؤبدة .ف uتمس حرمة الحياة الخاصة ،ال uxأحاطها الدستور
بسياج من الحماية .ولذا فإن الهدف الشيطاني ملشروع القانون هو التحلل من هذﻩ الال°امات ،من خالل الاحتيال
إلحياء قانون الطوارئ بشكل ملتوي ،دون دفع الثمن من ضمانات يتطل¯:ا الدستور ،وضمانات تتطل¯:ا ال°امات مصر
ً
عالوة عiى خداع الرأي العام املصري والعالم uبإ:²امه أن مصر تطبق ً
ً
طبيعيا وال ترزح تحت الطوارئ.
قانونا
الدولية،
تكريس حالة طوارئ دائمة غ sمعلنة
تحت ذريعة خطر ٕالارهاب ،يسى مشروع القانون إ^ى استحضار نصوص قانون الطوارئ بدون إعالن حالة الطوارئ.
فقد ﱠ
نص املشروع عiى أنه "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه م xقام خطر من أخطار جرائم ٕالارهاب ،أو ي حالة
إعالن حالة الحرب ،أو وقوع كوارث طبيعية أو بيئية أن يتخذ التداب bgاملناسبة للمحافظة عiى ٔالامن والنظام العام و
٥٩
السكينة ،بما ي ذلك إجراءات القبض والتفتيش والاحتجاز وإخالء بعض املناطق ،أو عزلها ،أو حظر التجول ف;:ا".
 ٥٦منظمة العفو الدولية ،مصر :ان:qاكات منهجية باسم ٔالامن ،٢٠٠٧ ،صفحة  ،١١متاح عiىhttp://www. amnesty. org/en/library/info/MDE12/001/2007 :
 ٥٧مادة ٧من مشروع القانون.
 ٥٨مادة ٨من مشروع القانون.
 ٥٩مادة ١٥من مشروع القانون.
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َ
واملالحظ من هذا النص تشا¾:ه إ^ى درجة التطابق مع بعض مواد قانون الطوارئ .من أهمها املادة  ١ال uxتحدد
حاالت إعالن الطوارئ ،واملادة  ٣فقرة  (١)١ال uxتخص القبض والتفتيش والاعتقال ،واملادة  ٣فقرة  (٦)١ال uxتخص
تدب bgإخالء أو عزل املناطق ،واملادة  ٣فقرة  ٢ال uxتسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ أي تداب bgيراها غ bgال uxوردت ي
املادة  .٣بل أن النص الذي جاء به املشروع لم يشbط عiى رئيس الجمهورية سوى أن تكون تلك التداب" bgمناسبة"،
أي بدون وضع أي قيد أو شرط عليه .كما جاء النص عiى ذكر إجراءات القبض والتفتيش والاحتجاز وإخالء أو عزل
بعض املناطق وحظر التجوال ف;:ا عiى سبيل املثال وليس الحصر .مما يع uأن املشروع ال يستث uأي من منا&ي
الحياة العامة أو الخاصة ي مصر من أن تطولها ٔالاذرع ٔالاخطبوطية لتلك "ٕالاجراءات" الاستثنائية ،وذلك ملجرد أن
من بيدﻩ ٔالامر يرى أ©:ا "مناسبة"!
ً
يتجاوز تأث bgهذا التدبٕ bgالاعصار املدمر .فهو :²دد بشكل جسيم الحق ي الحرية والخصوصية ،ويعصف كلية
بالحقوق القانونية ال uxتحمٔ uالافراد من الاعتقال التعسفي .كما :²دد الحق ي التجمع السلم uكالتظاهر أو الاعتصام
ي مكان ما ،أو ٕالاضراب أو غbgﻩ من أشكال املعارضة السياسية ،طاملا ارتأت السلطات أ©:ا تمثل "خطر إرهابي" .كما
يتيح النص لرئيس الجمهورية إمكانية فرض حظر التجوال م xتراءى له ذلك ،وذلك بدعوى املحافظة عiى ٔالامن
والنظام العام والسكينة.
ينص املشروع عiى ضرورة عرض قرار الرئيس عiى مجلس النواب خالل ً ١٥
يوما ،وأجاز مد مدة سريان القرار
بموافقة أغلبية أعضاء املجلس الحاضرين .كما ينص عiى دعوة املجلس لالنعقاد ً
فورا إذا كان ي غ bgدور الانعقاد،
ً
وكذلك عiى عرض القرار عiى مجلس النواب الجديد حال كان املجلس منحال .ولم يحدد املشروع طول املدة ال uxمن
املمكن تمديد القرار ¾:ا ،ولم يحدد ً
أيضا عدد املرات ال uxبموج¯:ا يمكن القيام بتمديد القرار .مما يتيح ملن بيدﻩ ٔالامر
ينص فقط عiى اعتبار القرار ً
ّ
من:qيا حال
تحويل الاستثناء/الطوارئ غ bgاملعلنة إ^ى حالة دائمة/طبيعية ! فاملشروع
َ
عدم عرضه عiى مجلس النواب أو إذا ُعرض ولم ُيقر.
ً
نظرا ألن أحد ٔالاهداف غ bgاملعلنة ملشروع القانون هو التنصل من الضمانات الدستورية املتواضعة –ال uxلم يجف
مدادها بعد– فإنه يسمح بفرض هذﻩ التداب bgالاستثنائية )أي حالة الطوارئ املموهة( بقيود أقل من تلك ال uxيتطل¯:ا
دستور  ٢٠١٤بشأن إعالن حالة الطوارئ الاستثنائية؛ إذ يستوجب إعالن حالة الطوارئ بموجب املادة  ١٥٤من
دستور  ٢٠١٤أخذ رأى مجلس الوزراء ،وعرض هذا ٕالاعالن عiى مجلس النواب خالل أسبوع ليقرر ما يراﻩ بأغلبية
ُ
عدد أعضاء املجلس .ي حgن تج °gاملادة  ١٥من مشروع القانون تمرير تلك التداب bgالاستثنائية بأغلبية الحضور فقط
من أعضاء مجلس النواب .وبينما تنص املادة  ١٥٤من الدستور عiى أن إعالن حالة الطوارئ يكون ملدة محددة ال
تتجاوز ثالثة أشهر وال تمدد إال ملدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثل« uأعضاء مجلس النواب ،فإن املادة  ١٥من مشروع
القانون ال تقيد رئيس الجمهورية بمدة محددة تسري ف;:ا تلك التداب bgالاستثنائية .واكتفت ي حالة تمديدها إ^ى مدد
أخرى بالحصول عiى موافقة ٔالاغلبية البسيطة للحضور من أعضاء مجلس النواب .غ bgإن ٔالاخطر من ذلك أن نفس
املادة أعطت الحق لرئيس الجمهورية ي الحاالت العاجلة أن يتخذ أي من تلك التداب bgالاستثنائية ال uxيظن أ©:ا
مناسبة "بقرا ات شفوية"!!! يتم إثبا:ا بالكتابة ً
الحقا خالل ثمانية أيام .وهو ما يع uأن ٔالاشخاص يمكن أن يتعرضوا
ر
ً
ُ
ُ
ً
للمالحقة واملحاسبة القانونية والعقاب ألسباب لم يخطر ¾:ا الشعب املصري مسبقا ،كما يصعب الطعن قضائيا عiى
ً
تلك القرارات الشفويةً ،
شفويا.
نظرا لعدم إعال©:ا وصعوبة تحديد تاريخ اتخاذها
إن الوضع الاستثنائي الذي تنشئه املادة  ١٥أشبه بحالة الطوارئ ﱠ
املقنعة .وقد ذكرت لجنة ٔالامم املتحدة املعنية
بحقوق ٕالانسان ي تفسbgها للمادة  ٤من العهد الدو^ي الخاص للحقوق املدنية والسياسية –املتعلقة بحالة
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الطوارئ– بأنه ي حالة الطوارئ يكون عدم َ
الت ُ
قيد بالحقوق الواردة ي العهد ي أضيق الحدود ال uxيتطل¯:ا الوضع،
وملدة مؤقتة ،وذلك بعد استيفاء شرطgن هامgن :وجود حالة طوارئ :دد حياة ٔالامة ،وٕالاعالن عن حالة الطوارئ
ً
ً
رسميا .واعتbcت الشرط ٔالاخ bgمرتبطا بشكل وثيق باحbام مبدأ شرعية الجرائم وصون دولة القانون ٦٠.كما تؤكد
ً
رسميا ،ال يجوز مخالفة نصوص العهد املتعلقة
املادة  ٤فقرة  ٢من العهد عiى أنه ح xي حاالت الطوارئ املعلنة
بالحق ي الحياة ،أو مبدأ حظر التعذيب ،أو مبدأ شرعية الجرائم ،والحق ي حرية العقيدة ،وحظر الاسbقاق ،وذلك
من بgن جملة حقوق أخرى.
يس:qدف مشروع القانون بوضوح ساطع ال ُيستى منه ،إ^ى إحياء نصوص قانون الطوارئ بدون الحاجة إ^ى إعالن
ً
مستلهما نمط الاعتقال ٕالاداري املوجود ي قانون الطوارئ ،وذلك لكي ُين¸ )vنظام اعتقال استثنائي
حالة الطوارئ،
ً
مماثل ،ولكنه يحتال لكي ال يدعوﻩ "اعتقاال" ،مثلما يحتال لكي ال يستخدم كلمة "طوارئ"! هذا يوضح بحد ذاته
الدرك الذي انحطت إليه عملية "التشريع" ي مصر ،لتصً bg
فنا لالحتيال "القانوني" عiى الشعب! إذ يمنح املشروع
ملأمور الضبط القضائي "لدى قيام خطر من أخطار جريمة من جرائم ٕالارهاب أو الجرائم املرتبطة به ،ضرورة
تقتض;:ا مواجهة هذا الخطر ،الحق ي جمع الاستدالالت ع:Äا والبحث عن مرتكب;:ا والقبض عiى امل:qم ف;:ا وتفتيشه
واحتجازﻩ ملدة اثنgن وسبعgن ساعة"٦١.هذا النص يأتي باملخالفة لنص املادة  ٥٤من دستور  ٢٠١٤ال uxوضعت
ً
سياجا من الحماية ملنع التعدي عiى حقوق امل:qم أثناء مرحل uxجمع الاستدالالت والتحقيق ومرحلة املحاكمة ،إذ
تؤكد املادة  ٥٤عiى صون الحرية الشخصية بوصفها ً
ً
طبيعيا من حقوق ٕالانسان ،وعدم جواز القبض عليه أو
حقا
ُ
ً
قانونا ،أو بأمر قضائي مسبب .كما تضمن
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إال ي حاالت التلبس املع ﱠرفة
ً
ً
أيضا وجوب إبالغ شخص امل:qم بأسباب تقييد حريته ،وإحاطته بحقوقه كتابة ،وتمكينه من الاتصال بذويه
فورا ،وأن ُي َ
ومحاميه ً
قدم إ^ى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .باإلضافة إ^ى النu
عن بدء التحقيق مع امل:qم إال ي حضور محاميه ،أو ندب محام له إذا لم يكن له محامي .وتضمن كذلك حقه ي
التظلم أمام القضاء ي ٔالامر الصادر بتقييد حريته خالل أسبوع ،وإال وجب ٕالافراج عنه ،مع توف bgاملساعدة الالزمة
لذوي ٕالاعاقة ً
وفقا لإلجراءات ال uxقررها القانون:¾ .ذا املع  ،فإن املادة  ٢من املشروع تكاد تمحو املادة  ٥٤من
الدستور الذي لم يجف مدادﻩ بعد! إ©:ا أحد مظاهر الانقالب "الناعم" الثاني غ bgاملعلن عiى الدستور.
الحظ ً
واملُ َ
أيضا أن مشروع القانون منح هذﻩ الصالحيات بدون قيد أو شرط ،بما ي ذلك عدم اشbاط وجود أمر
قضائي مسبق بالقبض أو التفتيش ،أو اشbاط وجود حالة تلبس .كما لم يحدد النص طبيعة "الخطر" أو
"الضرورة" ،وترك ٔالامر لتقييم مأمور الضبط القضائي وحدﻩ .وأجاز الاحتجاز ملدة اثنتgن وسبعgن ساعة بدون أمر من
النيابة ،أو عرض امل:qم عل;:ا .بما يخالف النص الدستوري الذي حدد أربعة وعشرين ساعة كمدة قصوى لعرض
امل:qم عiى النيابة .كما ُين )6تخويل مأمور الضبط القضائي حق احتجاز امل:qم اثنgن وسبعgن ساعة بدون أمر من
النيابة ،باحتمال أن لدى أجهزة ٔالامن خطط لشن حمالت اعتقال تعسفية موسعة ألعضاء املعارضة السياسية و/أو
الحركات الاحتجاجية أو غbgها ،وال uxييسر التعريف الفضفاض لإلرهاب تصنيفها أو تصنيف بعض أنشط:qا بأ©:ا
"إرهابية" .يرجح ويزيد من هذا التخوف ،اعتياد أجهزة ٔالامن فيما م¡ vممارسة الاعتقاالت ٕالادارية بموجب قانون
الطوارئ ملدد تجاوزت الشهور والسنوات ،بدون توجيه :م لهم ،ومن ثم عدم عرضهم عiى جهات التحقيق .ومن
 ٦٠الوثيقة  ،CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 11التعليق العام  ٢٩للجنة ٔالامم املتحدة املعنية بحقوق ٕالانسان – حالة الطوارئ )املادة  ،(٤بتاريخ  ،٢٠٠١فقرة  ،٢متاح
عiى:
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev. 1%2fAdd. 11&Lang=en
 ٦١املادة ٢من مشروع القانون.
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شأن السماح ملأموري الضبط القضائي باحتجاز امل:qمgن ملدة اثنgن وسبعgن ساعة بمعزل عن العالم إفساح املجال
أمام الان:qاكات املرتبطة باالعتقال ٕالاداري ،كإخفاء املعتقلgن وتعذي¯:م ،وتجاوز مدة الاحتجاز املنصوص عل;:ا ي
ً
مشروع القانون .خاصة أنه يتيح مد الاثنتgن وسبعون ساعة إ^ى سبعة أيام "ملbcرات الضرورة" ال uxيقدرها مأمور
الضبط القضائي بالتشاور مع النيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة .وبذلك يكون بإمكان مأمور الضبط
القضائي احتجاز شخص ملدة عشرة أيام بمعزل عن العالم ،بدون مثوله أمام النيابة أو توجيه :مة له من سلطة
قضائية ،أو ح xإتاحة الفرصة له للطعن ضد قرار احتجازﻩ.
ً
يعد ذلك ً
صارخا عiى الحق ي الحرية ؤالامان الذي نصت عليه املادة  ٩من العهد الدو^ي الخاص بالحقوق
تعديا
املدنية والسياسية ،وال uxجاء ي الفقرة  ٣م:Äا "يقدم املوقوف أو املعتقل ب:qمة جزائية ،سر ً
يعا ،إ^ى أحد القضاة أو
ً
قانونا مباشرة وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن ُيحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج
أحد املوظفgن املخولgن
عنه" .وقد أكدت آليات حقوق ٕالانسان التابعة لألمم املتحدة ،عiى أن أي تأخ bgي تقديم الشخص املعتقل أمام
القضاء يجب أال يتجاوز عدة أيام ٦٢.وسبق للجنة ٔالامم املتحدة لحقوق ٕالانسان اعتبار قانوني مكافحة ٕالارهاب
الفرن uv7لسنة  ١٩٨٦و ١٩٩٢مخالن باملادة  ٩من العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،بسبب النص
عiى إمكانية احتجاز الشرطة للمشتبه ¾:م ملدة أربعة أيام بدون العرض عiى القضاء ،ووصفته اللجنة "باالحتجاز
٦٣
املطول".
التنكيل باملواطنن
استمر ًارا ي التنكيل بضمانات امل:qم أثناء مرحلة جمع الاستدالالت والتحقيق ،رأى واضعو املشروع أن يكون اتصال
امل:qم بذويه ومحاميه تحت رقابة مأمور الضبط القضائي .وإذا تغاضينا عن مراقبة امل:qم خالل اتصاله بذويه ،فإنه ال
يمكننا التغا uvwبالنسبة لالتصال بgن امل:qم ومحاميه .فقد وضع دستور  ٢٠١٤ضمانات للمحامي أثناء أدائه لعمله،
ً
عندما ﱠ
نص ي املادة  ١٩٨عiى أن "يتمتع املحامون
جميعا أثناء تأدي:qم حق الدفاع أمام املحاكم بالضمانات
والحماية ال uxتقررت لهم ي القانون مع سريا©:ا عل;:م أمام جهات التحقيق والاستدالالت".
ﱠ
ولكن املادة  ٢من املشروع علقت التمتع ¾:ذﻩ الضمانات عiى شرط فضفاض يتمثل ي "دون ٕالاخالل بإجراءات
الاستدالل أو التحقيق" ،مخالفة بذلك أبسط حقوق امل:qم ال uxقرر:ا املادة  ١١١من التعليمات العامة للنيابات،
من أن "يجوز للمحامgن الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدالالت ،وال يجوز منعهم من الحضور ي أية
ً
صورة وألي سبب" .وبالتا^ي فإن املادة  ٢من املشروع تج °gملأمور الضبط حرمان امل:qم من هذﻩ الضمانات ،متعلال
بأن إبالغ الشخص بال:qم املوجهة إليه أو اتصاله بذويه أو بمدافع عنه ،من شأنه ٕالاخالل بإجراءات الاستدالل أو
التحقيق.
ُ
ورغم أن املادة  ٢من مشروع القانون تنص عiى أنه "تحسب مدة الاحتجاز ضمن مدة الحبس الاحتياطي ،ويودع
ً
قانونا" .إال أن هذا النص ال يحم ٔالاشخاص من الاحتجاز ي أماكن غbg
امل:qم ي أحد ٔالاماكن املخصصة للحبس
قانونية أو سرية ،ألنه لن يتسن ألي شخص إبالغ النيابة ¾:ذا ٔالامر طيلة مدة احتجازﻩ ،أو ح xالاتصال بذويه أو
٦٢

International Commission of Jurists, Legal commentary to the ICJ Berlin Declaration, Counter-terrorism, human rights and the rule of law, ICJ,
Geneva, 2008, p. 50: http://www. icj. org/no-1-legal-commentary-to-the-icj-berlin-declaration/
٦٣

CCPR/C/79/Add. 80, para. 23, Concluding Observations of the HumanRights Committee on France, 1997: http://daccess-ods. un.
org/TMP/3313679. 99315262. html
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محاميه إلبالغهم بذلك .ألن مأمور الضبط القضائي قد يرى ي ذلك الاتصال/الاستغاثة ً
نوعا من"ٕالاخالل بإجراءات
٦٤
الاستدالل أو التحقيق".
جاء ي العديد من تقارير خbcاء ٔالامم املتحدة –بما ي ذلك املقرر الخاص بالتعذيب– أن الاحتجاز بدون الاتصال
بالعالم الخار%ي ،أو الحبس انفر ً
اديا ،هو من أبرز العوامل املؤدية إ^ى ارتفاع خطر تعرض املحتجز للتعذيب أو غbgﻩ
من ضروب سوء املعاملة ٦٥.وذكر املقرر الخاص بالتعذيب أنه " ً
وفقا للقانون الدو^ي ،وكما أكدته ممارسات الدول،
فإنه ينبÊي ٕالابقاء ي الواقع عiى الضمانات القانونية ٔالاساسية التالية ي أي تشريع متصل باالعتقال والاحتجاز ،بما
ي ذلك أي نوع من أنواع التشريعات املضادة لإلرهاب ،أي حق املثول أمام القضاء ،والحق ي الاتصال بمحام خالل
 ٢٤ساعة من وقت الاعتقال ،والحق ي إبالغ قريب أو صديق باحتجازﻩ .وتكفل هذﻩ الضمانات اتصال أي شخص
٦٦
محتجز بالعالم الخار%ي ،وبالتا^ي ف uتضمن له معاملة إنسانية أثناء الاحتجاز".
تؤكد الفقرة  ٢من املادة  ٩للعهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عiى حق الشخص املقبوض عليه ي
ً
سريعا بأية :مة توجه إليه .أما ي قانون ٕالاجراءات الجنائية فاملدة املحددة
معرفة أسباب ذلك لدى وقوعه وإبالغه
ً
الستجواب النيابة للم:qم Éي أربع وعشرين ساعة من عرضه عل;:ا .بينما قد تصل ي حدها ٔالادنى وفقا ملشروع
القانون إ^ى خمسة أيامً ،
نظرا لوجوب عرض امل:qم عiى النيابة العامة أو سلطة التحقيق صحبة محضر باإلجراءات
وأقوال امل:qم ال uxأد^ى ¾:ا أمام مأمور الضبط القضائي خالل فbة الاحتجاز ) ٧٢ساعة( املنصوص عل;:ا ي املادة
٢من املشروع؛ وذلك لتقوم باستجوابه خالل ثمانية وأربعgن ساعة من عرضه عل;:ا ،ومن ثم ٔالامر باإلفراج عنه أو
ً ٦٧
حبسه احتياطيا.
وقد أضاف مشروع القانون لسلطات النيابة العامة سلطات قا uvwالتحقيق ،وسلطات محكمة الجنح املستأنف
املنعقدة ي غرفة املشورة املنصوص عل;:ا ي املادة  ١٤٣من قانون ٕالاجراءات الجنائية ،وال uxتتعلق بتمديد الحبس
الاحتياطي" ،بشرط أال تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ي كل مرة خمسة عشر ً
يوما" ٦٨.إال أن النص لم يتوقف عند
ذلك ،بل ضاعف الحد ٔالاق v³ملدة الحبس الاحتياطي املنصوص عل;:ا ي املادة  ١٤٣من قانون ٕالاجراءات الجنائية.
ً
مما يع uأنه ي جرائم ٕالارهاب يصبح الحد ٔالاق v³للحبس الاحتياطي سنة ي الجنحة بدال من ستة أشهر ،وثالث
ً
ً
بدال من ثمانية عشر ً
شهرا ،وأربع سنوات ي الجرائم املعاقب عل;:ا باإلعدام أو السجن املؤبد بدال
سنوات ي الجناية
ً
من سنتgن .أي أن أي شخص يمكن أن يق¡ vي السجن  ٤أعوام من عمرﻩ دون أن يكون مدانا بأية :مة! جدير
باملالحظة ً
أيضا مدى جور هذﻩ ٕالاجراءات الاستثنائية التعسفية عiى حق امل:qمgن ي قضايا ٕالارهاب ي التقا،uvw
وذلك عiى قدم املساواة مع بقية امل:qمgن الذين يحاكمون عiى جرائم ال تقل عقوبا:ا جسامة عن تلك املوجودة ي
مشروع القانون.
يمنح املشروع ملأمور الضبط القضائي حق املراقبة للمحادثات والرسائل وتسجيلها ،و"تسجيل وتصوير ما يجري ي
ٔالاماكن الخاصة ،أو ع bcشبكات الاتصال أو املعلومات أو املواقع ٕالالكbونية ،وما ُيدون ف;:ا" ،بعد استصدار أمر
 ٦٤املادة ٣من مشروع القانون.
 ٦٥الوثيقة  ،E/CN. 4/2004/56الفقرة  ،٣٧تقرير املقرر الخاص بالتعذيب ،سنة  ،٢٠٠٣متاح عiى:
http://daccess-ods. un. org/TMP/1957506. 0904026. html
 ٦٦الوثيقة  A/57/173لسنة  ،٢٠٠٢فقرة  ،١٨تقرير املقرر الخاص املع uبمسألة التعذيب ،متاح عiى:
http://daccess-ods. un. org/TMP/3819032. 60946274. html
 ٦٧مادة ٤من مشروع القانون.
 ٦٨مادة ٥من مشروع القانون.
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مسبب من النيابة العامة أو جهة التحقيق .باإلضافة لضبط الرسائل الورقية أو ٕالالكbونية ووسائطها ،أو الbcقيات
بناء عiى تصريح النيابة أو جهة التحقيق ٦٩.وال تضع هذﻩ املادة ً
ً
سقفا ً
أو املطبوعات ،و ذلك ً
محددا ملراقبة
زمنيا
املحادثات والرسائل ،وذلك عiى خالف ما تضمنه قانون ٕالاجراءات الجنائية ،الذي ﱠ
قيد هذا ٔالامر بمدة محددة
٧٠
)ثالثون ً
يوما قابلة للتجديد(.
ي ظل التعريفات الغ bgمنضبطة لإلرهاب ي مشروع القانون املتعلق بتعديالت قانون العقوبات وال uxتفتح الباب
أمام تعسف الدولة إللصاق :م ٕالارهاب ،فإن هذﻩ النصوص :دد الحق ي الخصوصية .تؤكد املادة  ١٧من العهد
الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عiى أنه "ال يحوز تعريض أي شخص ،عiى نحو تعسفي أو غ bgقانوني،
لتدخل ي خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسالته ،وال ألية حمالت غ bgقانونية تمس شرفه أو سمعته".
ولكن من شأن السلطات الواسعة املخولة ملأمور الضبط القضائي ي احتجاز املشتبه ¾:م ،الحد من قدرة ٔالاشخاص
عiى حماية مسك:Äم من التدخل التعسفي ،والتأكد من حيازة مأمور الضبط القضائي إلذن النيابة .وقد جرت العادة
ي عهد الرئيس ٔالاسبق عiى قيام "ضباط مباحث أمن الدولة" باعتقال ٔالافراد ومن ثم تفتيش منازلهم دون حمل أو
إبراز إذن من الجهة املختصة .وهو ٔالامر الذي ال يزال ً
جاريا ي ظل العهد الحا^ي ،ولكن من خالل ضباط "ٔالامن
الوط."u
ً
أخbgا ،نص مشروع القانون عiى ال°ام الدولة بالتعاقد مع شركات تأمgن لتغطي أفراد قوات ٔالامن املختصة بمكافحة
ٕالارهاب أثناء تصد:²م ألخطار العمليات ٕالارهابية ،بما ي ذلك تغطية حاالت الوفاة والعجز الكامل أو الجزئي
والتعويض ع:Äا ٧١.بينما أهمل املشروع ذكر أي تعويضات أو حقوق يتمتع ¾:ا ضحايا ٕالارهاب من عامة الناس.

 ٦٩مادة ٨من مشروع القانون.
 ٧٠مادة  ٩٥من قانون ٕالاجراءات الجنائية.
 ٧١مادة ١٦من مشروع القانون.
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ً
ثالثا :التعاون الدو5ي >ي مشروع القانون
مصر واملعاهدات الدولية بخصوص قضية ٕالارهاب وحقوق ٕالانسان
ُ
مصر دولة طرف ي عدة معاهدات دولية تتناول جرائم مختلفة عامة –مما يمكن وصفها بأ©:ا "إرهابية"– أبرمت
٧٢
تحت مظلة ٔالامم املتحدة أو منظمات دولية أخرى ،كاملنظمة الدولية للطbgان املدني واملنظمة البحرية الدولية.
كذلك فإنه عiى مصر ال°امات بموجب القانون الدو^ي لحقوق ٕالانسان ،حيث أ©:ا دولة طرف ي العديد من
املعاهدات ٧٣.كما ّ
صدقت مصر ً
أيضا عiى الاتفاقية العربية ملكافحة ٕالارهاب لسنة  ،١٩٩٨ال uxصيغت بنفس الروح
العدائية لحقوق ٕالانسان ال uxينطوي عل;:ا قانون مكافحة ٕالارهاب ومشرو)ي القانون الحاليgن .حيث ُيشبه تعريف
٧٤
ٕالارهاب ي الاتفاقية العربية التعريف املوجود ي القانون املصري )القانون  ٩٧لسنة  ،١٩٩٢املادة .(٨٦
ُ
بعد هجمات  ١١سبتم ٢٠٠١ bcعiى نيويورك وواشنطن ،أصدر مجلس ٔالامن القرار  ١٣٧٣لسنة  ٢٠٠١امل ّ ِلزم لجميع
الدول ٔالاعضاء ي ٔالامم املتحدة ،يدعو فيه دول العالم للتصدي "لألنشطة ٕالارهابية" دون تحديد تعريف لهذﻩ
٧٥
ٔالانشطة؛ مما أتاح لبعض الدول توظيف القرار وخطاب "الحرب عiى ٕالارهاب" لقمع املعارضة السياسية املشروعة.
من بgن التداب bgاملذكورة ي القرار ،تجريم تمويل ٕالارهاب وتجميد أية أموال ألشخاص يشاركون ي أعمال ٕالارهاب،
ومنع الجماعات ٕالارهابية من الحصول عiى الدعم املا^ي أو توف bgاملالذ ٓالامن لها أو مساند:ا .كما أنشأ القرار "لجنة
مكافحة ٕالارهاب" للعمل عiى تعزيز قدرة الدول ٔالاعضاء ي ٔالامم املتحدة عiى منع وقوع أعمال إرهابية ،ومراجعة
التقارير الدورية املقدمة من الدول بخصوص تنفيذ قرار مجلس ٔالامن ٧٦.و ي  ٢٠٠٤تب مجلس ٔالامن القرار ١٥٦٦
الذي يشدد عiى ضرورة منع أعمال إجرامية بعي:Äا .ويرى املقرر الخاص لألمم املتحدة املع uبحماية حقوق ٕالانسان

٧٢

صدقت مصر عiى املعاهدات التالية :اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم املرتكبة ضد ٔالاشخاص املشمولgن بالحماية الدولية بما ف;:م املمثلgن الدبلوماسيgن لسنة
 ،١٩٧٣الاتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن لسنة  ،١٩٧٩الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات ٕالارهابية بالقنابل لسنة  ،١٩٩٧الاتفاقية الدولية لقمع تمويل
ٕالارهاب لسنة  ،١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع أعمال ٕالارهاب النووي لسنة  ،٢٠٠٥اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم ؤالافعال ال uxترتكب عiى من الطائرات لسنة
 ،١٩٦٣اتفاقية الهاي بشأن مكافحة الاستيالء غ bgاملشروع عiى الطائرات لسنة  ،١٩٧٠اتفاقية مونbيال الخاصة بقمع ٔالاعمال غ bgاملشروعة املوجهة ضد سالمة
الطbgان املدني لسنة  ،١٩٧١بروتوكول اتفاقية مونbيال الخاصة بقمع ٔالاعمال غ bgاملشروعة املوجهة ضد سالمة الطb gان املدني لسنة  ،١٩٨٨اتفاقية قمع ٔالاعمال
غ bgاملشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لسنة  ،١٩٨٨الbcوتوكول املتعلق بقمع ٔالاعمال غ bgاملشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة عiى
الجرف القاري لسنة  ،١٩٨٨اتفاقية تمي °gاملتفجرات البالستيكية بغرض كشفها لسنة  .١٩٩١املعاهدات متاحة عiى:
http://treaties. un. org/Pages/DB. aspx?path=DB/studies/page2_en. xml
 ٧٣وم:Äا :العهد الدو^ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة  ،١٩٦٦العهد الدو^ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة  ،١٩٦٦اتفاقية
مناهضة التعذيب وغbgﻩ من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة لسنة  ،١٩٨٤الاتفاقية الدولية للقضاء عiى جميع أشكال التمي°g
العنصري لسنة  ،١٩٦٥الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئgن لسنة  .١٩٥١املعاهدات متاحة عiى:
http://www. ohchr. org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments. aspx
 ٧٤حسب تحليل منظمة العفو الدولية لالتفاقية فإن من أهم بواعث القلق "تعريف "ٕالارهاب" ،والصالحية القضائية املنطبقة عiى جرائم "ٕالارهاب" ،وإفالت
املجرمgن من العقاب ،وانعدام ضمانات املحاكمات العادلة ،والاعتقال ،وانعدام ضمانات حرية التعب bgودور ٕالاعالم أو الحق ي الحياة الخاصة ،والحماية املتوافرة
ي املراجعة القضائية ،وتسليم املطلوبgن ،وحماية الالجئgن وطال u6اللجوء" .أنظر :منظمة العفو الدولية ،الاتفاقية العربية ملكافحة ٕالارهاب :خطر بالغ عiى حقوق
ٕالانسان ،٢٠٠٢ ،متاح عiى:
http://www. amnesty. org/en/library/info/IOR51/001/2002
 ٧٥قرار مجلس ٔالامن  ١٣٧٣لسنة  ،٢٠٠١متاح عiىhttp://daccess-ods. un. org/TMP/3546181. 91719055. html :
 ٧٦تقارير الدول من سنة  ٢٠٠١ح ٢٠٠٦ xمتاحة عiى موقع لجنة مكافحة ٕالارهاب عiى http://www. un. org/ar/sc/ctc/resources/1373 :وتقوم لجنة مكافحة
ٕالارهاب أيضا بمتابعة تنفيذ قرار مجلس ٔالامن  ١٦٢٤لسنة  ٢٠٠٥بخصوص التحريض عiى ٔالاعمال ٕالارهابية املرتكبة بدافع التطرف والتعصب املتاح عiى:
http://daccess-ods. un. org/TMP/3318801. 52225494. html
و تراجع اللجنة التقارير الدول بخصوص القرار http://www. un. org/ar/sc/ctc/resources/1624 :١٦٢٤
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ً
خصيصا ي القرار ١٥٦٦يعد بمثابة إرشاد للدول لتعريف
ي سياق مكافحة ٕالارهاب ،أن ذكر هذﻩ ٔالاعمال ٕالاجرامية
٧٧
ٕالارهاب ،بالنظر للمعاهدات العاملية املذكورة.
تسليم املدانن باإلرهاب بن مصر ودول العالم ومبدأ عدم ٕالاعادة القسرية
تث bgاملواد املتعلقة بالتعاون الدو^ي ى املشروع قلقا كبbgا ٧٨ .حيث أحال املشروع أمر تبادل املعلومات وتسليم
ٔالاشخاص ونقل املحكوم عل;:م "و غ bgذلك من صور التعاون القضائي" ،إ^ى القواعد ال uxتقررها الاتفاقيات الثنائية
أو متعددة ٔالاطراف ،أو مبدأ املعاملة باملثل .ولم يذكر مشروع القانون شرط احbام القانون الدو^ي لحقوق ٕالانسان
ي هذا السياق ،حيث أنه من الضروري عدم ٕالاخالل بمبدأ عدم ٕالاعادة القسرية ،الذي يحظر تسليم أي شخص
لبلد قد يتعرض ف;:ا الن:qاكات خطbgة لحقوق ٕالانسان ،كاإلعدام أو التعذيب أو الاضطهادُ .وي َ
الحظ أن مشروع
ٍ
القانون أتاح للمحكمة ي حالة الحكم باإلدانة بجريمة إرهابية ،أن تق¡ uvبعدة تداب ،bgم:Äا "إبعاد ٔالاجن u6عن
ً
البالد" ،وذلك دون وضع شروط تتقيد بمبدأ عدم ٕالاعادة القسرية ٧٩.برغم أن "عدم ٕالاعادة القسرية" يعد مبدأ
ً
هاما ي القانون الدو^ي العر ي ،وبالتا^ي فهو ُم ّ ِلزم لجميع الدول .كذلك فإن هذا املبدأ منصوص عليه ي املادة  ٣من
اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  ،١٩٨٤واملادة  ٣٣من الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئgن لسنة  ،١٩٥١ومصر دولة
طرف ي كلت;:ما.
أما بالنسبة ملسألة "املعاملة باملثل" ي التعاون الدو^ي ٨٠ ،فإ©:ا يمكن أن تفسح املجال لشكل من التعاون السري ي
تسليم وتسلم أشخاص مشتبه ¾:م ي ٕالارهاب الدو^ي .وقد سبق ملصر أن تعاونت مع الواليات املتحدة ٔالامريكية –
ً
ً
قضائيا– فيما يعرف بbcنامج "التسليم الاستثنائي" ) ،(extraordinary renditionالذي
تعاونا
دون أن يكون ذلك
قامت ٔالاجهزة ٔالامنية املصرية خالله باستجواب وتعذيب مشت¯g:ن وإخفا;:م ق ً
سريا بالتنسيق مع الاستخبارات
ٔالامريكية ولحسا¾:ا ٨١.وقد الحظت لجنة ٔالامم املتحدة املعنية بحقوق ٕالانسان ي " ٢٠٠٢أن املواطنgن املصريgن
امل:qمgن أو املحكوم عل;:م ي مجال ٕالارهاب ي الخارج ،واملبعدين إ^ى مصر ،لم يتمتعوا أثناء الاعتقال بالضمانات
٨٢
املطلوبة ،بغية التأكد من انعدام أي معاملة سيئة تجاههم ،وخاصة بوضعهم رهن الاعتقال ً
سرا ألك bµمن شهر".

 ٧٧ينص قرار مجلس ٔالامن  ١٥٦٦لسنة  ٢٠٠٤ي الفقرة  ٣عiى أنه " ُيذكر بأن ٔالاعمال ٕالاجرامية ،بما ي ذلك تلك ال uxترتكب ضد املدنيgن بقصد القتل أو إلحاق
إصابات جسمانية خطbgة ،أو أخذ الرهائن ،بغرض إشاعة حالة من الرعب بgن عامة الجمهور أو جماعة من ٔالاشخاص أو أشخاص معينgن ،أو لتخويف جماعة من
ّ
تشكل جرائم ي نطاق الاتفاقيات والbcوتوكوالت الدولية ذات الصلة
السكان ،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية عiى القيام بعمل ما أو عدم القيام به ،والِ ux
باإلرهاب ً
ي
ووفقا للتعريف الوارد ف;:ا ،ال يمكن تحت أي ظرف من الظروف تbcيرها بأي اعتبارات ذات طابع سيا uvÈأو فلسفي أو عقائدي أو عنصر أو عر<ي أو ديu
أو أي طابع آخر من هذا القبيل ،و:²يب بجميع الدول أن تمنع هذﻩ ٔالاعمال ،وأن تكفل ،ي حالة عدم منعها ،املعاقبة عل;:ا بعقوبات تتم¸ vمع ما لها من طابع
خط ،"bgالقرار متاح عiى:
http://daccess-ods. un. org/TMP/3298879. 26578522. html
 ٧٨املواد  ٢٣ : ١٧من الفصل الثالث من مشروع قانون باألحكام ٕالاجرائية ملكافحة جرائم ٕالارهاب والتعاون القضائي الدو^ي
 ٧٩مادة  ٨٨مكررا "د"من مشروع القانون.
 ٨٠مادة ١٨من مشروع القانون.
 ٨١هيومان رايتس ووتش ،فجوة سوداء :مصٕ bgالاسالميgن املعادين إ^ى مصر ،٢٠٠٥ ،متاح عiى:
http://www. hrw. org/sites/default/files/reports/renditionssumrecar. pdf
 ٨٢الوثيقة ،CCPR/CO/76/EGاملالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق ٕالانسان  -مصر ،الفقرة )١٦ج( ،٢٠٠٢ ،متاح عiى:
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CCPR%2fCO%2f76%2fEGY&Lang=en
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