
 

 

 

  

  

  " الكيانات�"رهابية"تعليق�قانوني��ركز�القاهرة�حول�مشروع�قانون�

،�أبرزها�التعريف�الفضفاض،�أسباب�وراء�رفض�القانون ٥

  ;ساسية�والحريات�ومصادرة�الحقوق�السياسية�
  

  

� �مشروع�قانون�بشأن��٢٠١٤نوفم�����٢٦ي �ع�ى وافق�مجلس�الوزراء�برئاسة�رئيس�مجلس�الوزراء�إبراهيم�محلب،

�كانت� من�الشهر��٢٤قد�أعدته�وأقرته�برئاسة�رئيس�مجلس�الوزراء��ي�لجنة�4ص;ح�التشري7ي�الكيانات�4رهابية،

  .نفسه

�يشكلواSحال�لرئيس�الجمهورية�لUقرار�والنشر،��اSق�Rح�ويعت���مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�4نسان�أن�القانون 

�العليا�اعتداءً  �الدستورية �اSحكمة �وأحكام �الدستور �ع�ى �بموجب�، �`لR_امات�مصر�الدولية �مخالفته �إbى باdضافة

 jتفاقيات�ال�hiصادقت�علefا
ً
كافحة�ا�لجهود�الدولة��ي�إطار�ما��ي�ادعاءات�الحكومة�أن�هذا�القانون�داعًم ،�متشكك

ا�أنه�إذا�أرادت�الدولة�إصدار�قانون�خاص�بالكيانات�4رهابية�فعلefا�أ`�تضqي�بالدستور�وأن�يكون�4رهاب،�ومؤكًد 

  .القانون�متوافق�مع�اSعاي��vالدولية

�واSحافظات� �شمال�سيناء �تنفذ�بشكل�شبه�يومي��ي hiالعمليات�4رهابية�ال� �حجم�كارثية �يدرك�مركز�القاهرة وإذ

�كاSخت �4رهاب �ع�ى �حر�eا �تستخدم �الحكومة �أن �يرى �أنه �إ` �واSعارضة�ذلفة، �اSستقلة ��صوات �dسكات ريعة

لة�بغرض�مراجعة�القوانvن�لتتوافق�مع�. لسياس�eا،�فمشروع�القانون 
ّ
ويطالب�اSركز�لجنة�4ص;ح�التشري7ي�واSشك

�لقرار وذلك�وفًق –الدستور�واق�Rاح�قوانvن�جديدة�تحقق�مقاصده� بأن�تتوقف�عن�اق�Rاح�القوانvن�ال��hi–إنشا�eا�ا

�اعتداءً  �مسئولي�تشكل �بأوbى �تضطلع �وأن �العليا، �الدستورية �اSحكمة �أحكام �وع�ى �الدستور �مراجعة�اع�ى �و�ي �eا

� �إصدار�التشريعات، �صاحب�jختصاص��صيل��ي �لل��Sان، �وتقديمها كما�القوانvن�الحالية�لتتوافق�مع�الدستور،

  : لعدة�أسباب�من�بي�eا�نظًرا�ز�رئيس�الجمهورية�بعدم�إصدار�القانون�ا�قCDح�بشأن�الكيانات�"رهابية،يطالب�ا�رك

 العقوبات قانون  من ٨٦ اSادة �ي 4رهاب تعريف من أوسع بشكل 4رهابية الكيانات عرف القانون مشروع� −−−−

  ،عليه ظناتحف رغم– اSصري 
ً
�ا،قانونً  منضبطة غ�v فضفاضة مصطلحات ع�ى التعريف احتواء عن فض;

�ودعا �السياسيvن �أو�الخصوم �اSعارضة ��صوات �لقمع �وسيلة �ليكون �الباب �والتغي��vمن��ةتفتح 4ص;ح

ال�hiأوصت�بتعريف�منضبط��العليا الدستورية اSحكمة وأحكام الدستور  يخالف اSجتمع�اSدني،�ع�ى�نحو

 .ساءة�استخدامهاإللنصوص�العقابية�Sنع�توظيفها�أو�



 

 

 

�الجزاءات� −−−− �وتوقيع �4رهابية �الكيانات �قائمة �ضمن �مجموعة �أي �dدراج �يكفي �اSق�Rح، �القانون حسب

لوقف�العمل�بقانون��لو�كانت�سلميةبالدعوة�بأي�وسيلة�ح��iالتعسفية�والعقوبات�علefا،أن�تقوم�فقط�

̀ئحة�حكومية  .معvن،�أو�تدعو�Sظاهرات�سلمية�لتغي��vقرار�أو�

 �`�يش�Rط −−−−
ً
�أن�يكون�ثبت�فع; ̀عتبار�الكيان�إرهابًيا محددة�مبينة��ي�القانون،�بل��ارتكابه�لجرائم�القانون�

�بذلك، �النيابة �ت�eمه �أن �4 �ويصدر�قرار�وقhi يكفي �ويستمر�هذا �بذلك، �اSختصة �الدائرة وما�– جار دمن

صدور�حكم�قضائي�،�لحvن�قابلة�للتجديدأق¢¡��كحد�سنوات��ث;ثSدة� –تعسفية�يستتبعه�من�عقوبات

 .¥eائي�باعتباره�كيان�إرهابي،�أو�رفعه�من�قائمة�الكيانات�4رهابية

−−−−  dجال�Sح�يتيح�ا�RقSن�و  ه��ي�حل��حزاب�السياسية،مكانية�استخدامالقانون�اvحرمان�الخصوم�السياسي

دون� –كحد�أدنى–تصل�لث;ث�سنوات�واSشاركة��ي�jنتخابات،�لف�Rة�قد��من�مباشرة�حقوقهم�السياسية

�¥eائي �قضائي �انتما��،حكم �وذلكSجرد �إرهابي، �باعتباره hiصدر�قرار�وق� �لكيان �لنص�اSادة� eم باSخالفة

�اSواطنvن� �لسلب �¥eائي �قضائي �حكم �صدور h¡©تقت� hiال� �السياسية، �الحقوق �مباشرة �قانون �من الثانية

 .حقهم��ي�اSشاركة�السياسية

وحريات�للمواطنvن�وع�ى�ما�تبقى�يشكل�خطورة�ع�ى�ما�تبقى�من�حقوق�،�مادة ١١القانون�اSق�Rح�والذي�جاء��ي�إن�

�الدستور  �كرامة �تعريفات�مطاطية. من �إbى �يستند �ع� إذ �4دراج �يجعل �للكيانات�4رهابية، �قائمة�غ��vمنضبطة ى

ا
ً
ع�ى�كيانات�شرعية�وسلمية�مثل�أحزاب�اSعارضة�أو�النقابات�اSستقلة�أو�اSنظمات��الكيانات�4رهابية�سيًفا�مسلط

اSجموعات�الشبابية�أو�أحزاب�أحد�ذي�قد�يساوي�ما�بvن�تنظيم�إرهابي�مثل�تنظيم�داعش�وما�بvن��مر�ال. الحقوقية

  .ال�hiتتخذ�السلمية�نهًجا�لعملهااSعارضة�

 بعدم�،�ويشدد�عRى�مطلبها�شروعأسباب�رفضه�لهذا�ا�وفيما�يRي�يستعرض�مركز�القاهرة�تفصيليً 

  :التصديق�عليه

 
ً

Yوفضفاضةغامضة�استخدام�عبارات� :أو  
ً
بتعريف��والتوسع�[ي�تعريف�الكيانات�"رهابية�مقارنة

  من�قانون�العقوبات�ا�صري �٨٦"رهاب�الوارد�[ي�ا�ادة�

تمارس�أو�كل�جمعية�أو�منظمة�أو�جماعة�أو�عصابة�" :عرفت�اSادة��وbى�من�القانون�اSق�Rح�الكيانات�4رهابية�بأ¥eا

� �وسيلة �بأي �الدعوة �الغرض�م�eا �أو�أمنه�يكون �أو�مصالحه �اSجتمع �أو�تعريض�س;مة �العام �بالنظام �4خ;ل إbى

�أو  �الرعب�بي�eم�أو�تعريض�حيا�eم�أو�حريا�eم�أو�حقوقهم�أو�أم�eم�للخطر�أو�4ضرار��للخطر، إيذاء��فراد�أو�إلقاء

̀ت�أو�اSواص;ت�ال��ية�أو�الجوية�با`تصبالوحدة�الوطنية،�أو�إلحاق�الضرر�بالبيئة�أو�باSوارد�الطبيعية�أو�با¯ثار�أو� ا

،�أو�منع�أو�أو�اSرافق�العامة�با°موال�أو�اSباني�أو�با°م;ك�العامة�أو�الخاصة�أو�احت;لها�وjستي;ء�علefاأو�البحرية�أو�

ة�أو�عرقلة�السلطات�العامة�أو�الجهات�أو�الهيئات�القضائية�أو�مصالح�الحكومة�أو�الوحدات�اSحلية�أو�دور�العباد

اSستشفيات�أو�مؤسسات�ومعاهد�العلم،�أو�البعثات�الدبلوماسية�والقنصلية،�أو�اSنظمات�والهيئات�الدولية��ي�مصر�

أو�تعطيل�اSواص;ت�العامة�والخاصة�أو�منع�من�القيام�بعملها�أو�ممارس�eا�لكل�أو�بعض�أوجه�نشاطها،�أو�مقاوم�eا،

�للخطر�بأي�وسيل �أو�تعريضها �س�vها �كانتأو�عرقلة �أو�تعطيل��ة �أو�الس;م�jجتما²ي �الوطنية أو�4ضرار�بالوحدة

�استخدمت�القوة�أو�العنف�أو�ال�eديد�أو�ال�Rويع��eدف� �iن�أو�اللوائح،�مvتطبيق�أي�من�أحكام�الدستور�أو�القوان

  ".تحقيق�أو�تنفيذ�أغراضها



 

 

 

��منضبطة�من�الناحية�القانونية،�;حظ�من�هذا�التعريف�أن�مشروع�القانون�استخدم�مصطلحات�فضفاضة�غvويُ 

�أن�تعريف�الكيانات�4رهابية��ي�مشروع� �تعريف�الكيانات�4رهابية،�بل�إن�مفارقة�تكمن��ي �عن�التوسع��ي
ً
فض;

ا�محل�تحفظ�ال��hiي�أيضً �من�قانون�العقوبات�٨٦القانون�اSق�Rح�أوسع�من�تعريف�4رهاب�ذاته�الوارد��ي�اSادة�

فحسب�قانون�العقوبات�تقتصر��عمال�4رهابية�ع�ى�استخدام�القوة�أو��١.ا�عن�اSعاي��vالدوليةهعّد لعدم�دق�eا�وبُ 

العنف�أو�ال�Rويع��eدف�تنفيذ�مشروع�إجرامي،�أما�تعريف�الكيانات�4رهابية�الوارد��ي�مشروع�القانون�اSق�Rح�فقد�

�التعريف،�معت��ً  �أن�الكيان�يُ وسع�من�هذا مما�قد�" الدعوة�بأي�وسيلة"الكيانات�4رهابية�Sجرد�درج�ضمن�قائمة�ا

  .يشمل�الوسائل�السلمية�للتعب��vعن�الرأي

�¥eائيً  �تتناسب `� �4رهابية، �الكيانات �لتعريف �استخدمت hiال� �الفضفاضة �اSصطلحات �ال�eمة�تلك �خطورة �مع ا

سfمة�"،�"ضرار�بالوحدة�الوطنية"،�""خfل�بالنظام�العام"وطبيعة�العقوبة،�فكيف�يمكن�تفس��vعبارات�مثل�

 ". إلحاق�الضرر�بالبيئة"و�،";فراد�إيذاء"،�"ا�جتمع�وأمنه
ً
�معينً وكيف�يمكن�أن�تثبت��دلة�أن�نشاط �نال�من�ا ا

�إلحاق �إنشا�eا �الغرض�من �أو�جماعة �أو�أن�منظمة �jجتما²ي، �أو�أضر�بالس;م �اSجتمع، �بالبيئة�أو��س;مة الضرر

�الطبيعي �أو�الخاصةباSوارد �أو�با°م;ك�العامة �أو�اSباني �أو�با¯ثار�أو�با°موال �سيتم�ة �العبارات�اSعيبة �فكل�هذه ؟

�مفاهيم�نسبية�يصعب�وضع��،�دون�jستناد�إbى�معيار�قانوني�واضح،يملك�سلطة�التفس��vنا�Sوفًق  تفس�vها كو¥eا

كما�أن�اSذكرة�4يضاحية�للمشروع�لم�تقدم�تعريًفا�دقيًقا�لهذه�اSصطلحات�كو¥eا�تشكل�الركن�. تعريف�محدد�لها

للجريمة�4رهابية،�ولك�eا�اكتفت�بتكرار�تعريف��–أي�الهدف�4جرامي�الذي�يبتغيه�الكيان�أو�اSنتسبvن�له–اSعنوي�

  .الكيانات�4رهابية�دون�توصيف�للمصطلحات�الواردة�فيه

�أيضً �تتعارض �وهو�تلك�اSادة �الجنائية، �العدالة �مبادئ �أهم �مع �والعقوباتا �الجرائم �شرعية �حرص�مبدأ hiوال� ،

�عقوبة�إ`�بنص" حvن�نص�ع�ى) ٩٥(ع�ى�ضما¥eا��ي�اSادة��٢٠١٤الدستور�اSصري�اSعدل��ي�يناير� فهذا�" ̀�جريمة�̀و

م�يحددها�القانون،�وكذلك�العقوبات�يجب�أن�تكون�محددة�ع�ى�جرائ�اSبدأ�يع¼�hأنه�`�يجب�معاقبة��فراد�إ`�بناءً 

�السجن� �تصل�إbى �لف�Rة �قد�تصل�لسلب�حريات��فراد hiال� �العقوبات�الجنائية �وذلك�لجسامة بنصوص�قانونية،

�با°فعال� مدى�الحياة�ً �علم �ع�ى �يجب�أن�يكون��فراد �فلذا �الحياة، ��ي �الحق �والحرمان�من أو�قد�تصل�لUعدام

وقد�ذهبت�اSحكمة�الدستورية�العليا��ي�تفس��vهذا�اSبدأ،�بأنه�`�يكفي�فقط�. قدموا�علefاوعقوب�eا�ح��i`�يُ اSجرمة�

وجود�نص�قانوني�يوضح�الجريمة�والعقوبة�فقط،�بل�يتعvن�أن�يكون�هذا�النص�واضح�ومحدد�`�غموض�فيه،�°ن�

vتحتوي�ع�ى�مصطلحات�فضفاضة�مثل�النظام�العام�وغ�hiها�يصعب�تحديدها�ووضع�تعريف�واضح�النصوص�ال�

�بالحقوق� �للعصف �أداة �تصبح �أن �إbى �يؤدي �قد �مما �السلطة، �بيده �لتفس��vوتقدير�من �تخضع �بذلك �و�ي لها،

عن�إعمال�قواعد�صارمة�جازمة�تحدد�لكل�جريمة�أركا¥eا�°ن�غموض�النص�العقابي�يعوق�القضاء� ذلك�؛والحريات

̀�لبس�فيه   ٢.وتقرر�عقوب�eا�بما�

�°حد�أحكام�اSحكمة�الدستورية�العليا�يجب
ً
خت;فهم�حول�اا�ع�ى�أوساط�الناس�بخافيً �ن�مضمونهأ`�يكو  : "فوفقا

 
ً
  hا�بطريقة�قاطعة�با°فعال�اSن¿فحواه،�ومجال�تطبيقه،�وحقيقة�ما�يرمى�إليه،�ف;�يكون�معرف

ً
�عن�ارتكا�eا،�بل�مجه;

 �ثم�يكون�إنفاذه�ا�إbى�إنeÀامها�ومن�eا�ومؤديً 
ً
ا�بمعاي��vشخصية�قد�تخالطها��هواء،�و�ى�بعد�معاي��vمرجعها�إbى�مرتبط

                                                             

 
١
�إرهابًيا،�يجب�أن�يكون "

ً
كب�ضد�أفراد�عامة�السكان�أو�جزء�م�eم�بقصد�القتل�أو�إلحاق�إصابة�جسدية�خط�vة،�أو�أخذ�رهائن؛�) أ: (أي�فعل،�لتصنيفه�فع;

ُ
قد�ارت

كب�بغرض�إشاعة�حالة�من�الرعب،�أو�تخويف�مجموعة�سكانية،�أو�إرغام�حكومة�أو�منظمة�دولية�ع�ى�القيام�بأي�فعل�) ب(
ُ
يناظر�جميع�) ج(أو�jمتناع�عنه؛�ارت

�القانون  ��ي �اSعرفة �الخط�vة �" عناصر�الجريمة �اSتحدة �وثيقة��م �مراجعة �يرÂى �SA/HRC/13/37/Add. 2زيد�من�التفاصيل تقرير�اSقرر��2009أكتوبر�16،

�بعثة �4رهاب، �مكافحة �سياق ��ي ��ساسية �والحريات �4نسان �حقوق �بتعزيز�وحماية h¼عSا� �ع�ى�الخاص �متاح �مصر، ods. un. -http://daccess: إbى

org/TMP/3230351. 80568695. html 
٢
 .٢٠١٢أبريل��١قضائية،�جلسة��٣١لسنة��١٨٣الحكم�رقم��



 

 

 

iقاصده�محل�مراميه�الSن�ع�ى�تطبيقه�لحقيقة�محتواه،�وإح;ل�فهمهم�الخاص�vتقدير�القائمhا��e¥غالبا�ما�يجاوزو

يعوق�محكمة�اSوضوع�عن�إعمال��يالعقاب النص غموض فإن�خاص�وبوجه. �eا�أو�تحريفا�لها�لينال�من��برياء�التواء

�وتمثل� �قواعد�`�ترخص�فefا، �`�لبس�فيه�و�ى �بما �وتقرر�عقوب�eا �تحدد�لكل�جريمة�أركا¥eا قواعد�صارمة�جازمة،

̀�ينبÊاثناياه�مخاطر��ي،�يحمل��يالعقاب النص غموض نإكذلك�ف. رات�لعملها�`�يجوز�اقتحام�حدودهإطا �يجتماعية،�

°ن�اSواطنvن�الذين�اختلط�علefم�نطاق�التجريم،�والتوت��eم�داخل�eم�شeÀة�تأثيمها،�وإن�كان�ال�eوين�م�eا�ويقع�ذلك�

النصوص�العقابية،�يؤكد�أن��ضرار�ا�RSتبة� شأن��يالقانون�بمعناه�العام�يسوغها�بل�إن�jتجاه�اSعاصر�واSقارن�

إbى�عنصر�أك��Ìخطرا،�وأبرز�_ تطبيقا�eا���ي_ عودع�eا،�بل�ت�اSن¿hمجرد�التجهيل�بالفعال���ين�مكغموضها،�`�ت ع�ى

� �الحد��دنى��يأثرا، �إbى �وال�iال;زمةمن��سس��افتقارها �تنفيذها��hلضبطها، �بvن�القائمvن�ع�ى تحول�كأصل�عام

  ٣".وإط;ق�العنان�لÍ_وا�eم،�أو�سوء�تقديرا�eم

  :السلميفتح�ا�جال�للعصف�بالحق�[ي�تكوين�الجمعيات�والتجمع�: اثانيً 

أن�يتم�التعسف��ي�استخدام��–وضحنا��ي�النقطة�السابقةأبسبب�عدم�دقة�اSصطلحات�كما�–يخÎ¡��مركز�القاهرة�

�ليط �4رهابي �للكيان �أو�االتعريف�اSطاط �العامة، �القضايا �مع �تشتبك hiال� �واSنظمات �اSدني �اSجتمع �منظمات ل

إذ�اعت��ت�اSادة��وbى�من�القانون�الكيان�4رهابي�هو�كل�جمعية�. �حزاب�السياسية�والنقابات�أو�والحركات�الشبابية

أو�اللوائح�أو�تضر�بالوحدة��تدعو�بأي�وسيلة�إbى�تعطيل�أحكام�الدستور�أو�القوانvن�عصابة أو جماعة أو منظمة أو

  . الوطنية

�بل�" الدعوة�بأي�وسيلة"فاS;حظ�من�جملة� �اSسلحة�أو�العنف، �القوة �لم�تش�Rط�الوسائل�ال�hiتستخدم�فefا أ¥eا

�لتجمعات�سلمية�لوقف�العمل�أو� �كالبيانات�أو�التقارير�أو�الدعوة �لتشمل�الوسائل�السلمية الجملة�جاءت�مجردة

�تدعو�إbى�تغي��vقانون�ما،�ف hiمن�منظمات�حقوق�4نسان�كال��vمكن�أن�يندرج�تحته�عدد�كبSالتعريف�من�ا� eÀذا

وفًقا�للمادة�( تدعو�بأي�وسيلة�لتعطيل�أحكام�الدستور�والقوانoنإلغاء�قانون�التظاهر�ع�ى�سبيل�اSثال،�باعتبارها�

  ).من�مشروع�القانون �١

للمطالبة�بتغي��vسياسة�ما�أو�عدم�إقرار�قانون�أو��–نات�سياسيةال�hiتنظمها�مجموعات�أو�كيا– كما�أن�التظاهرات

،�ومن�ثم�ا�أو�عرقلة�لسلطة�من�سلطات�الدولةمنعً ا�من�وجهة�نظر�اSشاركvن�فefا،�يعد�نص�تشري7ي�لكونه�قمعيً 

  .ا�لتعريف�القانون�اSق�Rحوجب�إدراجهم�ع�ى�قائمة��شخاص�4رهابيvن،�وفًق 

 
ً
�إومثا` �ذلك، �ع�ى ا

ً
��صارخ �مجموعة �تنظيم �أثناء �سارًيا �اSشروع �هذا �كان �للمدنيvن"ذا " `�للمحاكمات�العسكرية

ا�م�eم�ع�ى�إدراج�مادة�بالدستور�تتيح�محاكمة�اSدنيvن�أمام�القضاء�العسكري،�Sظاهرة�أمام�مجلس�الشورى�اع�Rاضً 

�إرهابيً  �الكيان �يعد �اSق�Rحة �للمادة �وفًقا �فإنه �جميع �الوصف�ع�ى �وينسحب�هذا �غ��vاSشاركا �iح� ��ي�أعضائه vن

  .التظاهرة�أو�الرافضvن�لها

��vا�الحد�من�حرية�التعبe¥عن�أن�مفهوم�الكيانات�4رهابية�الذي�يقدمه�القانون،�انطوى�ع�ى�جملة�من�شأ�
ً
هذا�فض;

�تتمثل��ي� hiها"عن�الرأي�بالوسائل�السلمية�والCoت�العامة�والخاصة�أو�منع�أو�عرقلة�سfتعطيل�ا�واص" �hiوال

 
ً
�تشكل�تعطي; �قد �كو¥eا �التظاهرات �كافة �تنطبق�ع�ى �فهلتكاد �س�vها، �اعتبار�الجماعة� �للمواص;ت�وعرقلة يجوز

  ! اSنظمة�لها�واSشاركvن�فefا�إرهابيvن�كو¥eم�قاموا�بتعطيل�اSواص;ت�ح��iلو�لم�تنصرف�ني�eم�لتحقيق�هذا�الغرض؟

                                                             
٣
 . ١٥٤،�صـ�١،�جزء�٦،�مكتب�ف¼١٩٩٤�hف��اير��١٢قضائية،�جلسة��١٢لسنة��١٠٥اSحكمة�الدستورية�العليا،�الطعن�رقم��



 

 

 

ي�استخدام�حقهم��ي�jع�Rاض�السلم�hع�ى�القوانvن�أو�اللوائح،�بمختلف�ا�حق�اSنظمات�و�فراد��تصادر�اSادة�أيضً �

�مرورً  hمن�التظاهر�السلم� �بدءا ،hالسلم��vللتعب� �من�اSنابر�العامة �والتعب��vعن�الرأي�من�الطرق�وع���أيا �بالكتابة ا

�أو�اSباشر�أو�غ�vها h¡¢الشخ� �أو�التواصل �أو�الرقمية �التقليدية �4ع;مية �الوسائل �القانون�خ;ل �استخدم �فقد ،

̀�محددات�له" الدعوة�بأي�وسيلة"مصطلح�   .�ي�مطلع�اSادة��وbى،�وأطلق�تعميم�واضح�

 
ً
  بقرار�وق�vwوليس�بحكم�قضائي�إرهابًيااعتبار�الكيان�: اثالث

� �اSواد �٢بحسب ،٣� �اSشروع�٥، �إدراج�ل ،من �سلطة �القاهرة �استئناف �بمحكمة �اSختصة �والدائرة �العامة لنيابة

بأي�صورة�ع�ى� ضمن�قوائم�4رهاب،�وكذا��فراد�أو�الكيانات�ال�hiتمدها�باSعلومات�أو�تدعمها�الكيانات�و�شخاص

�يستلزم�ذلك�قوائم�4رهاب �̀و �القانوني– صدور�حكم�جنائي، �بثبوت� –بمفهومه h¡©الوصفيق� ع�ى��وذلك�،هذا

  وقvw؟نحن�إزاء�حكم�أم�قرار��هلث��vالتساؤل�Õتي،�،�وهو�ما�ي"الحكم"الرغم�من�استخدام�اSادة�الثانية�للفظ�

� �بأنه �القضائي �الحكم �خوّ "يعرف �جهة �من �الدعوى �موضوع �يصدر��ي ��ي�القرار�الذي �الفصل �سلطة �القانون لها

ومن�ثم�يف�Rض��ي�الحكم�أن�يكون�قد�فصل��ي�نزاع�معروض�أمام�القضاء،�وهناك�نوع�من��حكام�أو��٤".اSنازعات

  ".مواجهة�حالة�وقتية�تستد²ي�مواجهة�سريعة�إbى�حvن�الفصل��ي�موضوع�الدعوى "القرارات�الوقتية�ويقصد��eا�

مة�ال�hiأصدرته�العدول�عنه��ي�أي�وقت،ويكمن�الفارق�بvن�الحكم�القضائي�والقرار�الوق��hiي�أن��خ��vيجv_�للمحك
٥�

ف;�تملك�تعديله�أو��أما�الحكم�القضائي�فمن�شأنه�أن�يقطع�صلة�اSحكمة�بالقضية�اSعروضة�أمامها�بمجرد�إصداره

  .العدول�عنه

�يكون�4دراج�ع�ى�قائمة�الكيانات"منه�وال�hiنصت�ع�ى�أن�)٤(وما�يؤكد�صحة�ذلك،�ما�نص�عليه�اSشروع��ي�اSادة�

̀�ت بشأن�ثبوت�الوصف��ي¥eائ�قضائي�تلك�اSدة�دون�صدور�حكم�جاوز�ث;ث�سنوات،�فإذا�ما�انقضتت4رهابية�Sدة�

من�هذا�القانون�ضد�الكيان�اSدرج،�تعvّن�ع�ى�النيابة�العامة�إعادة�العرض�» ١«اSنصوص�عليه�باSادة�رقم��يالجنائ

استمرار�4دراج�Sدة�أخرى،�وإ`�ُعد�الكيان��يذا�القانون�للنظر��من�ه» ٣«رقم��ع�ى�الدائرة�اSنصوص�علefا�باSادة

�من�القائمة�بقوة�القانون�من�تاريخ�انقضاء�تلك�اSدة
ً
  ".مشطوبا

فإننا�لو�كنا�بصدد�حكم�قضائي�انت¿��إbى�وصف�الكيان�أو��شخاص�اSنتمvن�له�بوصف�4رهاب�كو¥eم�ارتكبوا�حًقا�

�من� �الدا²ي �فما �إرهابية، �جرائم �`�تجاوز �يكون�4دراج�Sدة �اSدة�! سنوات؟�٣أن �اSشروع�هذه �واض7ي فهل�حدد

ابتغاء�استتابة�أعضاء�الكيانات�4رهابية�دون�توقيع�العقاب�علefم؟�بالتأكيد�`،�ذلك�°ن�قانون�4جراءات�الجنائية�

�باdدانة�وذلك�بواسطة�رد��حكام� حدد�كيفية�استتابة�اSحكوم�علefم�بعقوبات�جنائية�وكيفية�محو�أثار الصادرة

  ٦.jعتبار

                                                             
٤
 .٢٠٠١،�طبعة�١٨٠محمد�لبيب�شنب،�أسامة�أبو�الحسن�مجاهد،�محاضرات��ي�قانون�4ثبات،�صـ��
٥
̀�تتقيد��eاومن�اSقرر�أنه�يمكن�للمحكمة�ال�hiأصدرت��حكام�الوقتية�أن�ترجع�� �h¿ا��ي�أي�وقت�فefرجع�السابق�صـ�. فS١٨١ا.  
٦
�� �أن��٥٥٢نصت�اSادة �القانون�ع�ى �ي�Rتب�عليه�من�انعدام��هلية�" من �للمستقبل�وزوال�كل�ما �بالنسبة �باdدانة h¡Ûعتبار�محو�الحكم�القاjتب�ع�ى�رد��Rي

  .والحرمان�من�الحقوق�وسائر�Õثار�الجنائية



 

 

 

يتناقض�مع�اSمارسات�الفض�ى��ي�وضع�قوائم�الكيانات� سنوات�٣دراج�الكيانات�و�شخاص�كإرهابيvن�Sدة�ن�إكما�أ

 ينت¿�hأثر�إدراج�فرد�أو�كيان��ي�القائمة�وما�ينجم�عنه�من�عقوبات،�تلقائًيا�بعد�انقضاء"4رهابية،�وال�hiاش�Rطت�أن�

   ٧".ا�ما�لم�يتم�تمديدهشهرً �١٢

�الحكم�بالقرار�الوقhi،�أن�اSشروع�أجاز��ي�اSادة  لذوي ) ٧( ما�يدلل�أيًضا�ع�ى�صحة�ما�ان�eينا�إليه�من�وصف�هذا

أي�من�الدوائر�الجنائية�بمحكمة��أمام ،بالقانون  علefما اSنصوص القائمتvن من أي �ي 4دراج قرار من التظلم الشأن

�hiحكمة�النقض�سنويً النقض�الSالجمعية�العمومية��  ع�ى وأوجب القرار، نشر تاريخ من ايوًم  ستvن خ;ل اتحددها

فلو�كنا�حقيقة�أمام�حكم�قضائي�فلماذا�حدد�اSشروع�بدء�مواعيد��.تقديمه من أيام سبعة خ;ل نظره الدائرة تلك

ا�Sا�هو�مستقر�عليه��ي�النظام�التظلم�من�تاريخ�نشر�القرار�بالوقائع�اSصرية�ولم�يحدده�من�تاريخ�صدور�الحكم�وفًق 

مواعيد�الطعن�تبدأ��ا�لقانون�اSرافعات�وقانون�4جراءات�الجنائية�أنالقانوني�اSصري؟�حيث�أن�اSستقر�عليه�وفًق 

ا�أخر�غ��vهذا�التاريخ�إ`��ي�حالة�إذا��،الحكم من�اليوم�التاbي�لصدور 
ً
ولم�يف�Rض�أي�من�القانونvن�سالفا�الذكر�تاريخ

ومن�ثم�`�يمكن�بأي�حال�اعتبار�أن�وجهة�نظر�واض7ي�اSشروع�قد��٨.كان�الحكم�قد�صدر��ي�غيبة�أحد�الخصوم

hحاكمة�هو�أمر�حتمSم�جلسات�اeى�أن�عدم�حضور��شخاص�أو�الكيانات�أو�ممثل�ع�bانصرفت�إ.  

�vن�علينا�بيان�عيوب�هذا��خvيتع�،hiن�الحكم�والقرار�الوقvخت;ف�بjاء�من�سرد�أوجه�eن�jتتمثل��ي��،بعد��hiوال

للكيان� ع�ى�البحث�الظاهري�°وراق�الدعوى�وأدل�eا�وe�jامات�ال�hiتوجهها�النيابة�العامة�القرار�الوق�hiيصدر�بناءً أن�

�دوًم  hiذلك�°ن�القرار�أو�الحكم�الوق� �ما�أو��شخاص�دون�الدخول��ي�تفاصيل�e�jامات�أو�تحقيق�دفاع�اe�Sم، ا

وما�يدلل�ع�ى�ذلك�أن�ما�يعد� .الفصل��ي�صحة�e�jامات�من�عدمهينصب�ع�ى�وقائع�قابلة�للتغي��vوالتعديل�دون�

ع�ى�صدور�حكم�من�الدائرة�الجنائية�اSختصة�أو�إذا��من�الزمن�بناءً  بعد�مرور�ف�Rة ا�Õن�قد�يتغ��vوصفهكياًنا�إرهابيً 

  .هنطباق�وصف�الكيان�4رهابي�عليمن�اSشروع�عدم�ا�٣ارتأت�الدائرة�اSنصوص�علefا��ي�اSادة�

وإلصاق�وصف�4رهاب�به��–قد�تتغ��vوقائعه–القوائم�4رهابية�بموجب�قرار�وق�hi فهل�يمكن�إدراج�كيان�ما�ع�ى

 –دون�تحقيق�أو�دفاع؟�مع�الوضع��ي�jعتبار�أنه�لو�اف�Rضنا�
ً
ن�و وسلمنا�بصحة�التوجه�الذي�قد�يتبناه�اSؤيد�–جد`

�–٧اSنصوص�علefا��ي�اSادة�–ائرة�الجنائية�بمحكمة�النقض�للمشروع�من�أن�هناك�تظلم�من�هذا�القرار�أمام�الد

�٤فهذا�مردود�عليه�بأن�الدائرة�الجنائية�`�تتقيد�بمدة�محددة�للفصل��ي�الدعوى�وذلك�ما�يستفاد�من�نص�اSادة�

�أن �مفادها hiشروع�والSهمن�ا� 
ُ
�لم�ت �النيابة�إذا �خ;ل�ث;ث�سنوات�يتعvن�ع�ى �الجنائية�حكمها العامة�صدر�الدائرة

  .إعادة�العرض�ع�ى�الدائرة�اSختصة�بمحكمة�استئناف�القاهرة

�`�يمكن�بأي�حال�أن�يصدر �القوائم�4رهابية �قرار�4دراج�ع�ى �القول، بواسطة�النيابة�العامة�أو�الدائرة� خ;صة

̀سيما��ي�ظل�عدم�وضوح�اSفهوم�الوا رد��ي�اSادة�اSختصة�لعدم�وجود�ضوابط�محددة�يمكن�من�خ;لها�4دراج،�

�للرأي�ا) ١( �أنفسهم�فريسة �للكيانات�4رهابية،��مر�الذي�يجعل�القضاة لعام�كو¥eم�ملزمvن�بتطبيق�من�اSشروع

  .غ��vمنضبط�قانون 

                                                             

 
٧

،�اSمارسة�العناصر�الفض�ى�٢٠١٠ديسم����٢٢الخاص�اSع¼�hبتعزيز�وحماية�حقوق�4نسان�والحريات��ساسية��ي�سياق�مكافحة�4رهاب،�الصادر��ي�تقرير�اSقرر�

 .�٢٣ي�وضع�قوائم�الكيانات�4رهابية،�صـ�
٨
عيد�الطعن��ي��حكام�من�تاريخ�النطق��eا�كأصل�عام،�إ`�أنه�من�قانون�اSرافعات�أن�القانون�وإن�جعل�موا�٢١٣مؤدى�نص�اSادة�"قررت�محكمة�النقض�بأن��

hiحكوم�عليه�بالخصومة�وما��٨٣للمادة��ا̀�تعت���حضورية�وفًق �أستث¼��من�هذا��صل��حكام�الSا�عدم�علم�اefشرع�فSض�ا�Rاف�hiرافعات،�و��حكام�الSمن�قانون�ا

̀ت�ال�hiاف�Rض�فefا�. ضعة�للقاعدة�ال�hiتق©¡��بفتح�مواعيد�الطعن�من�تاريخ�إع;ن�الحكميتخذ�فefا�من�إجراءات،�فهذه��حكام�وتلك�ظلت�خا و�من�بvن�الحا

�تسلسل�الجلسات�°ي�سبب�من��سباب،�م��iثبت�أنه�ل م�يحضر��ي�أية�اSشرع�جهل�اSحكوم�عليه�بالخصومة�وما�اتخذ�فefا�من�إجراءات�تلك�ال�hiينقطع�فefا

،�٣،�جزء�٣٠،�مكتب�ف¼١٩٧٩�hديسم����١١قضائية،�جلسة��٤٦لسنة��١٠٠٥الطعن�رقم�."اع�و�لو�كان�قد�حضر��ي�الف�Rة�السابقة�ع�ى�ذلكجلسة�تالية�لهذا�jنقط

  .٢٢٤صـ�



 

 

 

  :توقيع�العقاب�دون�ارتكاب�جريمة: ارابعً 

إذ�كي�يتم�إدراجهم�ع�ى�قوائم�4رهاب،��،ارتكاب�الكيانات�أو��شخاص�°ي�جريمة�تذكرالقانون�اSق�Rح��يف�Rض�̀ 

  .يكفي�لهذا�4دراج�وجود�ا�eام�ح��iولو�ب¼�hع�ى�أسس�واهية

أن� وهذا�يع¼h ."جاوز�ث;ث�سنواتتيكون�4دراج�ع�ى�قائمة�الكيانات�4رهابية�Sدة�`�ت": من�اSشروع ٤اSادة�وحسب�

تصل�لث;ث�سنوات�Sدة��حق�إدراج�الكيان�ضمن�قائمة�اSنظمات�4رهابية�اله�الدائرة�اSختصة�بمحكمة�jستئناف

�توق( �كاف�عليه�عومن�ثم �اSادة ��ي ناهيك�عن�تدم��vسمعته�من�مشروع�القانون��٩ة�الجزاءات�التعسفية�اSذكورة

. شروع�وbى�من�اSمة�حسب�اSادة�اSجرَّ " الفضفاضة"عمال�با° ثبت�عليه�القيام�قد�أن�يكون�ح��iدون�) والتشه��vبه

�4 �مّد  ختصةحكمة�اSاSأن�تطلب�من��ي� الحق دون�غ�vها وليس�هذا�فحسب�بل�أن�للنيابة�وحدها Sدة� جار دهذا

من�ممارسته�لàفعال�اSجرمة�فإذا�امتنعت�عن�طلب�) سنوات�من�توقيع�العقوبة�ث;ثبعد�( تتحقق� بعدما "أخرى "

  .اا�مشروعً من�قوائم�الكيانات�4رهابية،�وصار�كيانً �سنوات�اسم�هذا�الكيان�٣،�سقط�بعد�اSّد 

  :جoن�عRى�القوائم�"رهابيةا�درَ تنتظر�عقوبة�إضافية�zثار�التعسفية�: خامًسا

 :لتلك�اSادة�قوائم�الكيانات�4رهابية�فوفًقا��ي�ع�ى�قرار�4دراجت�Rتب�تعسفية�عدة�أثار�من�اSشروع��٩اSادة��حددت

�وغلق�" �ووقف�أنشطته، �الكيان�4رهابي �حل �اSصرية، �الوقائع ��ي �نشر�قرار�4دراج �ع�ى �Õثار�التالية ت�Rتب�بقوة

�وحظر� �له، �أي�منه�بأي�وجه�من�الوجوه،�وحظر�تمويل�أو�جمع��اجتماعاته�مكنة�اSخصصة ��ي ومشاركة��فراد

��vملوكة�له�أو�°عضائه��موال�أو��شياء�لذلك�الكيان�سواء�بشكل�مباشر�أو�غSمتلكات�و�صول�اSمباشر،�وتجميد�ا

�إbى�ذلك�أو� �تمويل�أنشطة�تلك�الكيانات�أو�مساعدته،�وحظر�jنضمام�له�أو�الدعوة ��ي �يساهم��eا��فراد hiأو�ال

�عن�فقدان�شرط�حسن�السمعة�والس�vة،�والحرمان�اSؤقت�من�مباشرة�الحقو 
ً
ق�ال�Rويج�له�أو�رفع�شعاراته،�فض;

  ".تكون�تلك�Õثار�طوال�مدة�4دراجو ،�السياسية

�¥eائي��من�تلك�التداب��vاSتعسفة�خصوًصا�ويبدي�اSركز�انزعاجه �لتطبيقه�صدور�حكم�قضائي �يستلزم أن�بعضها

Sشروع�القانون�اSق�Rح�يمكن�حل�حزب��فوفًقا. قوانvن�حالية�ومعمول��eا�ن�م�eا�ما�يخالفأكما��،قرار�وقhiوليس�

�jنتخابات �ذلك�التصويت��ي ��ي �بما �السياسية �حقوقهم �من�مباشرة �وحرمان�أعضائه h¡âاعتبار�هذا� سيا� �تم إذا

 .ع�ى�ا�eام�من�النيابة�العامة�وصدور�قرار�وق�hiمن�الدائرة�اSختصة��ي�محكمة�jستئناف�الحزب�كيان�إرهابي�بناءً 

محددة�لحل��حزاب�والذي�وضع�ضوابط��١٩٧٧لسنة� ٤٠خالف�قانون��حزاب�السياسية�رقم��مر�الذي�يوهو�

 �٩من�القانون،�١٧للمادة��السياسية�وفًقا
ً
ع�ى��ا�صدور�حكم�من�الدائرة��وbى�من�محكمة�القضاء�4داري�بناءً مش�Rط

�4 . طلب�من�رئيس�لجنة�شئون��حزاب�وموافقة�أعضاء�اللجنة جراء�مع�قانون�مباشرة�الحقوق�كما�يتعارض�هذا

السياسية،�الذي�ينص��ي�مادته�الثانية�ال�hiعددت�أسباب�الحرمان�من�مباشرة�الحقوق�السياسية،�ع�ى�أن�يكون�

وأصبح��،وسائل�الطعن�عليهأي�أن�يكون�الحكم�قد�استنفذ�كافة��١٠،حكم�بات�أو�¥eائياSصادر�حقه��صدر�ضد�قد

                                                             
٩
 .٢٠١١لسنة��١٢معدلة�بموجب�القانون�رقم��
١٠

 � �اSادة ��٢تنص �رقم �القانون ��٤٥من ��٢٠١٤لسنة �السياسية �الحقوق �مباشرة �بتنظيم �قانون �إصدار �بشأن �أن �مؤقتً "ع�ى  اُيحرم

 :الفئات�Õتية السياسية الحقوق  مباشرة من

 
ً
Yأو:  

 .اSحجور�عليه،�وذلك�خ;ل�مدة�الحجر .١

�بقانون  .٢ �الواردة �لàحكام �النفسية�طبقا �بإحدى�منشآت�الصحة �4لزامي �احتجازه �وذلك�خ;ل�مدة �أو�عق�ي، h¡æصاب�باضطراب�نفSا �h¡æريض�النفSا� رعاية

  ٢٠٠٩لسنة��٧١قم�ر  الصادر�بالقانون 



 

 

 

ا
ً
�اكتفى�مشروع�قانون�نافذ �بينما الكيانات�4رهابية�بصدور�حكم�وق�hiوليس�¥eائي�من�الدائرة�اSختصة�بمحكمة�،

  .استئناف�القاهرة�بالحرمان

ا�وأخvً�ا،�إن�ما�يؤيد�وصفنا�لهذه�Õثار�بالتعسفية�أن�نشر�قرار�4دراج�ع�ى�القوائم�4رهابية�بالوقائع�اSصرية�حتمً 

� �مقدم�eا �و�ي �`�يتعذر�تداركها، �نتائج �إbى �السلطة�سيؤدي �قيام �بعد �الجنائية �لو�ارتأت�الدائرة �فماذا �الكيان، حل

�بإعادة� �هل�ستلR_م�سلطات�الدولة �وصف�الكيان�4رهابي؟ ��خ��v`�ينطبق�عليه �هذا �أن �الكيان �بحل التنفيذية

  الكيان�إbى�ما�كان�عليه�قبل�الحل؟

  الخاتمة

 ً�vت��ت�عدد�من�التنظيمات�القائمة�كيانات�إرهابية�مثل�ا�يذكر�مركز�القاهرة�أنه�بالرغم�من�أن�الدولة�سبق�واعأخ

الجريمة�ال�hiوقعت� جماعة�أنصار�بيت�اSقدس،�إ`�أن�هذا�لم�يوقف�العمليات�4رهابية�اSتكررة،�ال�hiكان�أحدeçا

يجدد�من�أفراد�القوات�اSسلحة،��مر�الذي��٣٣أكتوبر�وال�hiراح�ضحي�eا��٢٤ع�ى�كمvن�كرم�القواديس��ي�سيناء�يوم�

àجهزة��منية�مسئولية�4خفاقات�اSستمرة�لمن�للهروب� كمجرد�وسيلة،�هذا�القانون أسباب�اق�Rاح�اSخاوف�حول�

سواء��وكبار�اSسئولvن�من�الشرطة�والقوات�اSسلحة،�وجنودها�،�ي�حماية�اSواطنvنو�لهجمات�4رهابية�ي�التصدي�ل

فراغ�تشري7ي�يعوق�م;حقة�ومحاسبة�الجناة،�بالرغم�من� وذلك�بالتذرع�بوجود�،سيناء وأالعاصمة�واSدن�الك��ى���ي

�ي�إجراء�تعدي;ت�تشريعية�أو�سن�قوانvن�جديدة�ذات�طابع� ،وحÕ��iن�١٩٨١رؤى�الحكومات�اSتعاقبة�منذ��انحصار 

  . ي�بحجة�مكافحة�4رهاب،�بينما�لم�تحقق�تقدم�يذكر��ي�هذا�اSجالقم7

�اSركز�الس ��خ��vويطالب �هذا �يقوم �iح� �وانتظار�ال��Sان ،�vالخط� �القانون �إصدار�هذا �بعدم �رئيس�الجمهورية يد

  .بمناقشته�ومراجعته�بشكل�دقيق

                                                                                                                                                                                              

  :ثانيا

̀رتكابه�الجريمة�اSنصوص�علefا��ي�اSادة��ضده�حكم�باتمن�صدر� .١ الضريبة�ع�ى�الدخل�الصادر� قانون  من) ١٣٢(̀رتكابه�جريمة�ال�eرب�من�أداء�الضريبة�أو�

 .٢٠٠٥لسنة��٩١رقم� بالقانون 

 .السياسية بشأن�إفساد�الحياة�١٩٥٢لسنة��٣٤٤رقم� ̀رتكابه�إحدى�الجرائم�اSنصوص�علefا��ي�اSرسوم�بقانون �حكم��~ائيمن�صدر�ضده� .٢

 .من�محكمة�القيم�بمصادرة�أمواله�حكم��~ائيمن�صدر�ضده� .٣

 .̀رتكابه�جريمة�مخلة�بالشرف�أو�با°مانة�بفصله،�أو�بتأييد�قرار�فصله،�من�خدمة�الحكومة�أو�القطاع�العام�أو�قطاع��عمال�العام،�حكم��~ائيمن�صدر�ضده� .٤

̀رتكابه�إحدى�جرائم�التفالس�بالتدليس�أو�بالتقص�vحكم��~ائيمن�صدر�ضده� .٥ �،. 

 .�ي�جناية�بحكم��~ائياSحكوم�عليه� .٦

̀رتكابه�إحدى�الجرائم�اSنصوص�علefا��ي�الفصل�السابع�من�هذا�حكم��~ائيمن�صدر�ضده� .٧  .القانون �بمعاقبته�بعقوبة�سالبة�للحرية،�

 :بمعاقبته�بعقوبة�الحبس�ضده�حكم��~ائيمن�صدر� .٨

شهود�أو�جريمة��̀رتكابه�جريمة�سرقة�أو�إخفاء�أشياء�مسروقة�أو�نصب�أو�خيانة�أمانة�أو�رشوة�أو�تزوير�أو�استعمال�أوراق�مزورة�أو�شهادة�زور�أو�إغراء) أ(

  .للتخلص�من�الخدمة�العسكرية�والوطنية

تاب�الجرائم�اSنصوص�علefا��ي�الباب�الرابع�من�الكتاب�الثاني�بشأن�اخت;س�اSال�العام�والعدوان�عليه�والغدر�أو��ي�الباب�الرابع�من�الك̀رتكابه�إحدى�) ب(

̀� .السابقةويكون�الحرمان�Sدة�خمس�سنوات�من�تاريخ�صدور�الحكم�اSشار�إليه��ي�البنود� .العقوبات�بشأن�هتك�العرض�وإفساد��خ;ق قانون  الثالث�من

وقف�تنفيذ�العقوبة�بحكم�قضائي
ُ
 .يسري�الحرمان�إذا�ُرد�للشخص�اعتباره�أو�أ


