فخامة السيد املستشار عد ي منصور
الرئيس املؤقت لجمهورية مصر العربية
يتقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان )املركز( لسيادتكم بمذكرة قانونية تع)(ض ع%ى مشرو!ي القانونن
بشأن مكافحة ٕالارهاب –اللذان رفعهما إليكم مجلس الوزراء بتاريخ  ٣أبريل  ،٢٠١٤وهما مشروع "قانون بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات" ،و"مشروع بشأن ٔالاحكام ٕالاجرائية ملكافحة ٕالارهاب والتعاون القضائي الدوRي".
يدعوكم املركز إRى عدم إصدارهما؛ ً
نظرا أل_^ما يشكالن أخطر هجوم تشريeي أم cdع%ى الحريات العامة وحقوق
ً ً
ً
ٕالانسان منذ ً ٣٧
انقالبا ع%ى الدستور ،وان^sاكا فظا
عاما ،ويعصفان بالحقوق والحريات املحدودة املتاحة ،ويمثالن
ألحكام املحكمة الدستورية العليا ،بما wي ذلك تلك ال ctصدرت بمشاركتكم كقاض باملحكمة الدستورية العليا .وهما
^yذا املع xdيشكالن ً
أيضا ازدر ًاء للمواطنن الذين اق)(عوا باملوافقة ع%ي الدستور منذ أقل من مائة يوم!
ربما يفسر هذا أجواء التعتيم ال ctأحاطت عملية وضع هذين املشروعن ،وتعمد إخفاء نصوصهما ،ومداوالت
مجلس الوز اء بشأ_^ما ً
بعيدا عن الرأي العام؟! ليس هناك توصيف لهذﻩ ٔالاجواء ،أدق من التوصيف الذي شاع wي
ر
عهد الرئيس ٔالاسبق حس xdمبارك" :إ_^ا أجواء تدب( مؤامرة ع%ى الشعب ،ال وضع قوانن"! كما يكشفان عن مدى
تدني عملية وضع التشريع wي مصر ،لتص( ً
نوعا من فن الاحتيال "بالقانون" ع%ى الرأي العام .إن رفضكم لهذين
املشروعن وتوبيخ من أداروا عملية صياغ^sما ،يمكن أن يساهم wي تبديد بعض املخاوف من عودة ما هو أسوأ من
النظام السابق ؤالاسبق.
ً
علما أن مشرو!ي القانونن يتضمنان ً
يؤسفنا أن نحيطكم ً
عيوبا خط(ة ال تخط^ا عن طالب بكلية الحقوق ،فضال
عن أن تمرير هذين القانونن سوف يساهم بشكل غ( مباشر wي تعزيز ٔالانشطة ٕالارهابية ،وليس وضع _^اية لها ،مثلما
تزعم حمالت ال^sيئة ٕالاعالمية املنظمة.
يستند املركز –wي مذكرته املرفقة– ع%ى أحكام الدستور وقواعد الشرعية الجنائية املستقرة ،وع%ى أحكام املحكمة
ً
الدستورية العليا ال ctترأستموها ،فضال عن املعاي( الدولية لحقوق ٕالانسان.
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ً
ً
جسيما ع%ى حقوق ٕالانسان ،فهو ^دد الحق wي الحياة ،والحق wي ٔالامن
خطرا
يدرك املركز أن ٕالارهاب يشكل
الشخ ،cوالحق wي سالمة الجسد ،وأنه يتعن ع%ى الدولة مواجهة هذا الخطر بموجب ال)اما^ا الوطنية والدولية

املتمثلة wي كال من الدستور واتفاقيات حقوق ٕالانسان الدولية ال ctصدقت عل^ا مصر .إال أن املركز يؤكد أن
مكافحة تصاعد ٔالانشطة ٕالارهابية ال يتطلب قوانن جديدة ،وال تعديالت إضافية ع%ى مواد القانون الساري ،مع
تسليمنا بأهمية إجراء إصالحات تشريعية جذرية ع%ى قانون العقوبات ،لكي يتما xمع مفاهيم العدالة الجنائية
َ
ومعمقة للعوامل ال ctأدت إRى تصاعد
الحديثة .إن النجاح wي مكافحة ٕالارهاب يتطلب القيام بمراجعة جادة شاملة
ٔالانشطة ٕالارهابية wي العامن ٔالاخ(ين ،بما wي ذلك مراجعة السياسات والتشريعات واملمارسات ومضامن الخطاب
ً
ممكنا
الدي cdالسائد ،بما wي ذلك الخطاب الدي cdالرسم .cوالقيام بإصالحات هيكلية جذرية وشاملة –لم يعد
استمرار ال^sرب م^¤ا– wي السياسات ؤالاجهزة ٔالامنيةw .ي سياق هذﻩ املراجعة الشاملة وٕالاصالح ٔالام ،cdتحتاج منطقة
ً
شموال وجذرية ،تضع ً
حدا لسياسات ال^sميش والتمي والتضحية بأهلها wي كل ٔالاوقاتw ،ي ظل
سيناء مراجعة أك¦(
ً
ً
الاحتالل والتحرير وٕالارهاب .إن طلقة البداية ،قد تكون اعتذارا مخلصا يتقدم به السيد رئيس الجمهورية إRى
مواطنيه wي سيناء ،بالنيابة عن الحكومات املتعاقبة ع%ى مدار عدة عقود ،منذ تحرير سيناء.

فخامة السيد رئيس الجمهورية
يخ xªاملركز أن تمرير هذين القانونن سيؤدي إRى العصف باملزيد من الحقوق ٔالاساسية للمواطنن ،وبدولة القانون،
فضال عن ٕالاسهام wي مواصلة تضليل املواطنن عن ٔالاسباب الحقيقية للفشل ،وصرف انتباههم عن ٔالاداء الكارثي
لألجهزة ٔالامنية ،كسبب رئيس wي النجاح املتواصل للهجمات ٕالارهابية .بينما لن يؤدي تمرير مثل هذﻩ القوانن إال ملزيد
من تعزيز دوافع العنف السيا¯w cي املجتمع ،وعدم الاستقرار السيا¯ cوالاقتصادي ،وتكريس ضعف كفاءة ٔالاجهزة
ٔالامنية وعجزها ،مما يساهم بدورﻩ مرة أخرى wي تعزيز ظاهرة ٕالارهاب ودوافعها املجتمعية.
من أبرز الدالئل ع%ى انقالب مشرو!ي القانون ع%ى الدستور وأحكام املحكمة الدستورية العليا ،أن مشروع القانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات wي تعديله للمادة  ،٩٦قد رتب عقوبات ع%ى مجرد الاتفاق الجنائي wي جرائم
ٕالارهاب ،وهو ما يعت´( بمثابة إعادة إحياء لنص املادة  ٤٨من قانون العقوبات،ال ctشاركتم فخامة الرئيس بنفسكم
wي صياغة الحكم بعدم دستوري^sا ،أثناء نظركم للقضية رقم  ١١٤لسنة  ٢١قضائية "دستورية"،الصادر بجلسة ٢
يونيو  .٢٠٠١كما اعتمد مشروع القانون ع%ى تعريف واسع وفضفاض لإلرهاب ،يخالف أبسط قواعد الشرعية
الجنائية،ال ctأقر^ا املحكمة الدستورية العليا wي العديد من ٔالاحكام ،وتشديدها ع%ى ضرورة وضوح النص العقابي
وتحديد مقاصدﻩ.
كما يالحظ املركز –بكل أسف– أن مشروع القانون بشأن ٔالاحكام ٕالاجرائية ملكافحة ٕالارهاب والتعاون القضائي
ً
ً
ً
الدوRي ،يشكل ً
رخيصا ع%ى الرأي العام .إذ أنه يس^sدف تقنن حالة طوارئ
مفضوحا ع%ى الدستور .واحتياال
تآمرا
نظرا ألن الدستور يضع ً
دائمة ،ولكن دون ٕالاعالن ع^¤ا! وذلك بتجنب استخدام كلمة "طوارئ"! إذ ً
قيودا ع%ى إعالن
حالة الطوارئ wي املادة  ،١٥٤واش)(ط إلعال_^ا موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب ،وأال يجرى تجديدها إال
بموافقة أغلبية ثل cÀأعضاء املجلس ،وأن تكون محددة بمدة أقصاها ثالثة أشهر ،بينما ٔالاجهزة ٔالامنية ترغب wي
التحلل من كل قيد دستوري أو تشريeي من خلف ظهر املواطنن الذين اق)(عوا بأغلبية ساحقة للدستور ،لذا جرت
صياغة مشروع القانون ليفسح املجال لرئيس الجمهورية باتخاذ ما يسم" xببعض ٕالاجراءات ملكافحة ٕالارهاب" )الct
تكاد تتطابق مع ٕالاجراءات املنصوص عل^ا wي قانون الطوارئ الحاRي رقم  ١٦٢لسنة  ،(١٩٥٨ولكن دون اش)(اط
أغلبية خاصة مثلما يش)(ط الدستور ،إذ تكفي موافقة ٔالاغلبية املطلقة للنواب الحاضرين .كما أن مشروع القانون

ً
لم يل)م باملدة ال ctاش)(طها الدستور لسريان ٕالاجراءات الاستثنائية )أي الطوارئ( ،فضال عن إمكانية تمديدها لف)(ات
أخرى دون اش)(اط أغلبية خاصة wي مجلس النواب.
وwي ان^sاك آخر صريح ملادة أخرى ) (٥٤من الدستور ،ال ctتلزم بإحالة من َ
يقبض عليه لسلطات التحقيق wي خالل
ِ
٢٤ساعة ،جاء مشروع القانون ليعطي ألفراد ٔالامن حق القبض ع%ى "املشتبه" بضلوعه wي جرائم ٕالارهاب ،واحتجازﻩ
ً
أسبوعا آخر لتصل ف)(ة الاحتجاز دون
ملدة  ٧٢ساعة دون عرضه ع%ى سلطة التحقيق .كما يجوز مد تلك املدة
العرض ع%ى النيابة لعشرة أيام ،تنفرد خاللها أجهزة ٔالامن بـ"املشتبه به" دون رقيب أو حماية من تعذيب محتمل.
سار مشروعا القانونن ً
أيضا wي اتجاﻩ عك cÉلتوصيات املقرر الخاص باألمم املتحدة املع cdبتعزيز وحماية حقوق
ٕالانسان والحريات ٔالاساسية wي سياق مكافحة ٕالارهاب ،وال ctأكد عل^ا wي تقريرﻩ عقب زيارته الرسمية ملصر wي عام
 .٢٠٠٩حيث شدد املقرر الخاص ع%ى ضرورة وضع تعريف محدد لإلرهاب يتسق مع املعاي( الدولية ،وأال يؤدي أي
قانون ملكافحة ٕالارهاب إRى تكريس حالة طوارئ دائمة .وهو ما تجاهله ً
تماما مشروعا القانونن عن عمد.
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ً
أخ(ا يود مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان التأكيد ع%ى أن هذان املشروعن بقانون يشكالن إهانة لكل من
شاركوا wي الاستفتاء ع%ى دستور  ٢٠١٤املعدل ،وأنه يتعن عليكم الدفاع عن املبادئ الدستورية املستقرة ،ليس
فقط بصفتكم الرئيس املؤقت للبالد –الذي جرى تحت واليته وضع هذا الدستور واستفتاء املواطنن عليه– بل
ً
ً
قاضيا ترأس أع%ى منصب قضائي ،وهو رئاسة املحكمة الدستورية العليا ،كما يتعن عليكم الدفاع عن
أيضا لكونكم
ً
انتصارا للشرعية الجنائية واح)(ام حقوق ٕالانسان.
ٔالاحكام الدستورية ال ctشاركتم wي صياغ^sا
تشتمل خريطة الطريق ع%ى عدد من املحطات الهامة ،كان الدستور والاستفتاء عليه املحطة املركزية ٔالاوRى .لكن ما
ً
جرى قبل الوصول إل^ا ،وأثناء الوقوف عندها لكتابة الدستور والاستفتاء عليه ،وصوال إRى قانوني ٕالارهاب ،ينذر يا
فخامة الرئيس بأن "الطريق" قد يف cÌإRى دولة فاشلة وبوليسية أك¦( قسوة ووحشية .دولة تتضخم ف^ا أجهز^ا
ٔالامنية بوسائل قمعية _^مة ،عفا عل^ا الزمن ،ع%ى دقات طبول الحرب ع%ى ٕالارهاب ،بينما يعيش سرطان ٕالارهاب
ً
وينمو بفضل ٔالاداء املتوحش ،امل^sالك لألجهزة ٔالامنية )سيناء خالل السنوات العشر ٔالاخ(ة مثاال( .الدولة البوليسية
ً
وٕالارهاب توأمان ملتصقان يصعب الفصل بي^¤ما دون مو^ما ،وقانون ٕالارهاب املق)(ح ليس سوى دليال إضاف ًيا.
إن cdآمل يا فخامة الرئيس أن يصلكم خطابي هذا قبل إصداركم هذا القانون ،ليس فقط ألن cdآمل أن يؤدى ذلك
إRى إقناعكم بعدم إصدارﻩ ،ولكن ألن خطابي إليكم واملذكرة املرفقة به يعدان –بمقت xÌالقانون املق)(ح– دليل
رهابيا – ً
تنظيما إ ً
ً
جنبا إRى جنب كل من سيعارض هذا القانون بعد إصدارﻩ ،من قيادات
ا^ام موثق ع%ى أن cdأتزعم
املعارضة واملرشحن الرئاسين واملفكرين ؤالادباء وكتاب الرأي وٕالاعالمين والحقوقين– وأن cdوغ(ي يمكن معاقبتنا
باإلعدامً ،
وفقا للمادة ) ٨٦مكرر( من القانون املق)(ح ،ال ctتعاقب باإلعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ،يكون الغرض م^¤ا "الدعوة بأية وسيلة إRى تعطيل أحكام الدستور أو القوانن"!
فالقانون املق)(ح ينظر بنفس درجة الخطورة إRى زعيم تنظيم القاعدة ،وإRى مدير منظمة حقوقية أو رئيس حزب أو
ً
جميعا بنفس العقوبةٕ :الاعدام!
جماعة سياسية تطالب بوسائل سلمية بتعديل الدستور أو أي قانون ،وتعاق^Ïم
ً
هنيئا لإلرهاب والدولة البوليسية.

إن املركز إذ يرفع إليكم يا فخامة الرئيس املذكرة القانونية املرفقة ،فهو ع%ى أتم الاستعداد لخوض حوار مؤسcÉ
بشأن السياسات والتشريعات املتصلة بحقوق ٕالانسان ،وإجراءات مكافحة ٕالارهاب –بما wي ذلك متطلبات ٕالاصالح
ٔالام cdوالخطاب الدي .cdكما أننا ندعوكم لالستفادة بخ´(ات ٔالامم املتحدة wي هذا املجال ،وكذلك دعوة املقرر الخاص
املع cdبتعزيز وحماية حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية wي سياق مكافحة ٕالارهاب ،من أجل املعاونة wي اتخاذ
إجراءات فعالة ملكافحة ٕالارهاب وتتفق مع املعاي( الدولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاح)(ام والتقدير

ب '%الدين حسن
مدير املركز

