تعليق قانوني ملركز القاهرة حول مشروع قانون "الكيانات ٕالارهابية"

٥أسباب وراء رفض القانون ،أبرزها التعريف الفضفاض،
ومصادرة الحقوق السياسية والحريات ٔالاساسية
ي  ٢٦نوفم  ٢٠١٤وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ،عى مشروع قانون بشأن
الكيانات ٕالارهابية ،كانت لجنة ٕالاصالح التشري7ي قد أعدته وأقرته برئاسة رئيس مجلس الوزراء ي  ٢٤من الشهر
نفسه.
ويعت مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان أن القانون املقRح واملحال لرئيس الجمهورية لإلقرار والنشر ،يشكل
ً
اعتداء عى الدستور وأحكام املحكمة الدستورية العليا ،باإلضافة إbى مخالفته الل_Rامات مصر الدولية بموجب
ً
متشككا ي ادعاءات الحكومة أن هذا القانون ً
داعما لجهود الدولة ي إطار مكافحة
الاتفاقيات ال hiصادقت علefا،
ً
ومؤكدا أنه إذا أرادت الدولة إصدار قانون خاص بالكيانات ٕالارهابية فعلefا أال تضqي بالدستور وأن يكون
ٕالارهاب،
القانون متوافق مع املعاي vالدولية.
وإذ يدرك مركز القاهرة حجم كارثية العمليات ٕالارهابية ال hiتنفذ بشكل شبه يومي ي شمال سيناء واملحافظات
املختلفة ،إال أنه يرى أن الحكومة تستخدم حرeا عى ٕالارهاب كذريعة إلسكات ٔالاصوات املستقلة واملعارضة
ّ
لسياسeا ،فمشروع القانون .ويطالب املركز لجنة ٕالاصالح التشري7ي واملشكلة بغرض مراجعة القوانvن لتتوافق مع
الدستور واقRاح قوانvن جديدة تحقق مقاصدﻩ –وذلك ً
وفقا لقرار إنشاeا– بأن تتوقف عن اقRاح القوانvن الhi
ً
اعتداء عى الدستور وعى أحكام املحكمة الدستورية العليا ،وأن تضطلع بأوbى مسئولياeا وي مراجعة
تشكل
القوانvن الحالية لتتوافق مع الدستور ،وتقديمها للملان ،صاحب الاختصاص ٔالاصيل ي إصدار التشريعات ،كما
يطالب املركز رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون املقCDح بشأن الكيانات ٕالارهابيةً ،
نظرا لعدة أسباب من بيeا:
 −مشروع القانون عرف الكيانات ٕالارهابية بشكل أوسع من تعريف ٕالارهاب ي املادة  ٨٦من قانون العقوبات
ً
ً
قانونا،
املصري –رغم تحفظنا عليه ،فضال عن احتواء التعريف عى مصطلحات فضفاضة غ vمنضبطة
تفتح الباب ليكون وسيلة لقمع ٔالاصوات املعارضة أو الخصوم السياسيvن ودعاة ٕالاصالح والتغي vمن
املجتمع املدني ،عى نحو يخالف الدستور وأحكام املحكمة الدستورية العليا ال hiأوصت بتعريف منضبط
للنصوص العقابية ملنع توظيفها أو إساءة استخدامها.

 −حسب القانون املقRح ،يكفي إلدراج أي مجموعة ضمن قائمة الكيانات ٕالارهابية وتوقيع الجزاءات
التعسفية والعقوبات علefا،أن تقوم فقط بالدعوة بأي وسيلة ح iلو كانت سلمية لوقف العمل بقانون
معvن ،أو تدعو ملظاهرات سلمية لتغي vقرار أو الئحة حكومية.
ً
ً
إرهابيا أن يكون ثبت فعال ارتكابه لجرائم محددة مبينة ي القانون ،بل
 −ال يشRط القانون العتبار الكيان
يكفي أن تeمه النيابة بذلك ،ويصدر قرار وق hiمن الدائرة املختصة بذلك ،ويستمر هذا ٕالادراج –وما
يستتبعه من عقوبات تعسفية– ملدة ثالث سنوات كحد أق ¡¢قابلة للتجديد ،لحvن صدور حكم قضائي
e¥ائي باعتبارﻩ كيان إرهابي ،أو رفعه من قائمة الكيانات ٕالارهابية.
 −القانون املقRح يتيح املجال إلمكانية استخدامه ي حل ٔالاحزاب السياسية ،وحرمان الخصوم السياسيvن
من مباشرة حقوقهم السياسية واملشاركة ي الانتخابات ،لفRة قد تصل لثالث سنوات –كحد أدنى– دون
حكم قضائي e¥ائي ،ملجرد انتماeم لكيان صدر قرار وق hiباعتبارﻩ إرهابي ،وذلك باملخالفة لنص املادة
الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ،ال hiتقت©¡ hصدور حكم قضائي e¥ائي لسلب املواطنvن
حقهم ي املشاركة السياسية.
إن القانون املقRح والذي جاء ي  ١١مادة ،يشكل خطورة عى ما تبقى من حقوق وحريات للمواطنvن وعى ما تبقى
من كرامة الدستور .إذ يستند إbى تعريفات مطاطية غ vمنضبطة للكيانات ٕالارهابية ،يجعل ٕالادراج عى قائمة
ً
الكيانات ٕالارهابية ً
سيفا مسلطا عى كيانات شرعية وسلمية مثل أحزاب املعارضة أو النقابات املستقلة أو املنظمات
الحقوقيةٔ .الامر الذي قد يساوي ما بvن تنظيم إرهابي مثل تنظيم داعش وما بvن أحد املجموعات الشبابية أو أحزاب
املعارضة ال hiتتخذ السلمية ً
نهجا لعملها.

ً
تفصيليا أسباب رفضه لهذا املشروع ،ويشدد عRى مطلبه بعدم
وفيما يRي يستعرض مركز القاهرة
التصديق عليه:
ً
ً
أوال :استخدام عبارات غامضة وفضفاضة والتوسع ]ي تعريف الكيانات ٕالارهابية مقارنة بتعريف
ٕالارهاب الوارد ]ي املادة  ٨٦من قانون العقوبات املصري
عرفت املادة ٔالاوbى من القانون املقRح الكيانات ٕالارهابية بأe¥ا" :كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو
يكون الغرض مeا الدعوة بأي وسيلة إbى ٕالاخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع أو مصالحه أو أمنه
للخطر ،أو إيذاء ٔالافراد أو إلقاء الرعب بيeم أو تعريض حياeم أو حرياeم أو حقوقهم أو أمeم للخطر أو ٕالاضرار
بالوحدة الوطنية ،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو باملوارد الطبيعية أو باآلثار أو باالتصاالت أو املواصالت الية أو الجوية
أو البحرية أو باألموال أو املباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها والاستيالء علefا أو املرافق العامة ،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 الدولية ي مصر
من القيام بعملها أو ممارسeا لكل أو بعض أوجه نشاطها ،أو مقاومeا،أو تعطيل املواصالت العامة والخاصة أو منع
أو عرقلة سvها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو ٕالاضرار بالوحدة الوطنية أو السالم الاجتما²ي أو تعطيل
تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانvن أو اللوائح ،م iاستخدمت القوة أو العنف أو الeديد أو الRويع eدف
تحقيق أو تنفيذ أغراضها".

ُويالحظ من هذا التعريف أن مشروع القانون استخدم مصطلحات فضفاضة غ vمنضبطة من الناحية القانونية،
ً
فضال عن التوسع ي تعريف الكيانات ٕالارهابية ،بل إن مفارقة تكمن ي أن تعريف الكيانات ٕالارهابية ي مشروع
القانون املقRح أوسع من تعريف ٕالارهاب ذاته الوارد ي املادة  ٨٦من قانون العقوبات ال hiي ً
أيضا محل تحفظ
لعدم دقeا ُوب ّ
عدها عن املعاي vالدولية ١.فحسب قانون العقوبات تقتصر ٔالاعمال ٕالارهابية عى استخدام القوة أو
العنف أو الRويع eدف تنفيذ مشروع إجرامي ،أما تعريف الكيانات ٕالارهابية الوارد ي مشروع القانون املقRح فقد
ً
معتا أن الكيان ُيدرج ضمن قائمة الكيانات ٕالارهابية ملجرد "الدعوة بأي وسيلة" مما قد
وسع من هذا التعريف،
يشمل الوسائل السلمية للتعب vعن الرأي.
تلك املصطلحات الفضفاضة ال hiاستخدمت لتعريف الكيانات ٕالارهابية ،ال تتناسب ً
e¥ائيا مع خطورة الeمة
وطبيعة العقوبة ،فكيف يمكن تفس vعبارات مثل "ٕالاخالل بالنظام العام"ٕ" ،الاضرار بالوحدة الوطنية" ،سالمة
ً
نشاطا ً
معينا نال من
املجتمع وأمنه"" ،إيذاء ٔالافراد" ،و"إلحاق الضرر بالبيئة" .وكيف يمكن أن تثبت ٔالادلة أن
سالمة املجتمع ،أو أضر بالسالم الاجتما²ي ،أو أن منظمة أو جماعة الغرض من إنشاeا إلحاق الضرر بالبيئة أو
باملوارد الطبيعية أو باآلثار أو باألموال أو املباني أو باألمالك العامة أو الخاصة؟ فكل هذﻩ العبارات املعيبة سيتم
تفسvها ً
وفقا ملن يملك سلطة التفس ،vدون الاستناد إbى معيار قانوني واضح ،كوe¥ا مفاهيم نسبية يصعب وضع
تعريف محدد لها .كما أن املذكرة ٕالايضاحية للمشروع لم تقدم تعر ًيفا ً
دقيقا لهذﻩ املصطلحات كوe¥ا تشكل الركن
املعنوي –أي الهدف ٕالاجرامي الذي يبتغيه الكيان أو املنتسبvن له– للجريمة ٕالارهابية ،ولكeا اكتفت بتكرار تعريف
الكيانات ٕالارهابية دون توصيف للمصطلحات الواردة فيه.
تتعارض تلك املادة ً
أيضا مع أهم مبادئ العدالة الجنائية ،وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،وال hiحرص
الدستور املصري املعدل ي يناير  ٢٠١٤عى ضماe¥ا ي املادة ) (٩٥حvن نص عى" ال جريمة وال عقوبة إال بنص" فهذا
املبدأ يع¼ hأنه ال يجب معاقبة ٔالافراد إال ً
بناء عى جرائم يحددها القانون ،وكذلك العقوبات يجب أن تكون محددة
بنصوص قانونية ،وذلك لجسامة العقوبات الجنائية ال hiقد تصل لسلب حريات ٔالافراد لفRة تصل إbى السجن
مدى الحياة ً أو قد تصل لإلعدام والحرمان من الحق ي الحياة ،فلذا يجب أن يكون ٔالافراد عى علم باألفعال
املجرمة وعقوبeا ح iال ُيقدموا علefا .وقد ذهبت املحكمة الدستورية العليا ي تفس vهذا املبدأ ،بأنه ال يكفي فقط
وجود نص قانوني يوضح الجريمة والعقوبة فقط ،بل يتعvن أن يكون هذا النص واضح ومحدد ال غموض فيه ،ألن
النصوص ال hiتحتوي عى مصطلحات فضفاضة مثل النظام العام وغvها يصعب تحديدها ووضع تعريف واضح
لها ،وي بذلك تخضع لتفس vوتقدير من بيدﻩ السلطة ،مما قد يؤدي إbى أن تصبح أداة للعصف بالحقوق
والحريات؛ ذلك ألن غموض النص العقابي يعوق القضاء عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركاe¥ا
٢
وتقرر عقوبeا بما ال لبس فيه.
ً
فوفقا ألحد أحكام املحكمة الدستورية العليا يجب " :أال يكون مضمونه ً
خافيا عى أوساط الناس باختالفهم حول

ً
ً
فحواﻩ ،ومجال تطبيقه ،وحقيقة ما يرمى إليه ،فال يكون معرفا بطريقة قاطعة باألفعال املن¿ hعن ارتكاeا ،بل مجهال
ً
ً
ومؤديا إbى إنeÀامها ومن ثم يكون إنفاذﻩ مرتبطا بمعاي vشخصية قد تخالطها ٔالاهواء ،وى بعد معاي vمرجعها إbى
eا
ً
ُ
ً
إرهابيا ،يجب أن يكون) :أ( قد ارتكب ضد أفراد عامة السكان أو جزء مeم بقصد القتل أو إلحاق إصابة جسدية خطvة ،أو أخذ رهائن؛
" ١أي فعل ،لتصنيفه فعال
ُ
)ب( ارتكب بغرض إشاعة حالة من الرعب ،أو تخويف مجموعة سكانية ،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية عى القيام بأي فعل أو الامتناع عنه؛ )ج( يناظر جميع
عناصر الجريمة الخطvة املعرفة ي القانون" ملزيد من التفاصيل يرÂى مراجعة وثيقة ٔالام املتحدة  16 ،A/HRC/13/37/Add. 2أكتوبر 2009تقرير املقرر
الخاص املع¼ hبتعزيز وحماية حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية ي سياق مكافحة ٕالارهاب ،بعثة إbى مصر ،متاح عىhttp://daccess-ods. un. :

org/TMP/3230351. 80568695. html
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تقدير القائمvن عى تطبيقه لحقيقة محتواﻩ ،وإحالل فهمهم الخاص ملقاصدﻩ محل مراميه ال hiغالبا ما يجاوزوe¥ا
التواء eا أو تحريفا لها لينال من ٔالابرياء .وبوجه خاص فإن غموض النص العقابي يعوق محكمة املوضوع عن إعمال
قواعد صارمة جازمة ،تحدد لكل جريمة أركاe¥ا وتقرر عقوبeا بما ال لبس فيه وى قواعد ال ترخص فefا ،وتمثل
إطارات لعملها ال يجوز اقتحام حدودﻩ .كذلك فإن غموض النص العقابي ،يحمل ي ثناياﻩ مخاطر اجتماعية ،ال ينبÊي
الeوين مeا ويقع ذلك ألن املواطنvن الذين اختلط علefم نطاق التجريم ،والتوت eم داخلeم شeÀة تأثيمها ،وإن كان
القانون بمعناﻩ العام يسوغها بل إن الاتجاﻩ املعاصر واملقارن ي شأن النصوص العقابية ،يؤكد أن ٔالاضرار املRتبة
عى غموضها ،ال تكمن ي مجرد التجهيل بالفعال املن¿ hعeا ،بل تعود_ ي تطبيقاeا _ إbى عنصر أك Ìخطرا ،وأبرز
أثرا ،ي افتقارها إbى الحد ٔالادنى من ٔالاسس الالزمة لضبطها ،وال hiتحول كأصل عام بvن القائمvن عى تنفيذها
٣
وإطالق العنان ل_Íواeم ،أو سوء تقديراeم".

ً
ثانيا :فتح املجال للعصف بالحق ]ي تكوين الجمعيات والتجمع السلمي:
يخ ¡Îمركز القاهرة –بسبب عدم دقة املصطلحات كما أوضحنا ي النقطة السابقة– أن يتم التعسف ي استخدام
التعريف املطاط للكيان ٕالارهابي ليطال منظمات املجتمع املدني واملنظمات ال hiتشتبك مع القضايا العامة ،أو
ٔالاحزاب السياسية والنقابات أو والحركات الشبابية .إذ اعتت املادة ٔالاوbى من القانون الكيان ٕالارهابي هو كل جمعية
أو منظمة أو جماعة أو عصابة تدعو بأي وسيلة إbى تعطيل أحكام الدستور أو القوانvن أو اللوائح أو تضر بالوحدة
الوطنية.
فاملالحظ من جملة "الدعوة بأي وسيلة" أe¥ا لم تشRط الوسائل ال hiتستخدم فefا القوة املسلحة أو العنف ،بل
الجملة جاءت مجردة لتشمل الوسائل السلمية كالبيانات أو التقارير أو الدعوة لتجمعات سلمية لوقف العمل أو
تغي vقانون ما ،فeÀذا التعريف من املمكن أن يندرج تحته عدد كب vمن منظمات حقوق ٕالانسان كال hiتدعو إbى
إلغاء قانون التظاهر عى سبيل املثال ،باعتبارها تدعو بأي وسيلة لتعطيل أحكام الدستور والقوانoن ) ً
وفقا للمادة
 ١من مشروع القانون(.
كما أن التظاهرات –ال hiتنظمها مجموعات أو كيانات سياسية– للمطالبة بتغي vسياسة ما أو عدم إقرار قانون أو
قمعيا من وجهة نظر املشاركvن فefا ،يعد ً
ً
منعا أو عرقلة لسلطة من سلطات الدولة ،ومن ثم
نص تشري7ي لكونه
ً
وجب إدراجهم عى قائمة ٔالاشخاص ٕالارهابيvن ،وفقا لتعريف القانون املقRح.
ً
ً
صارخا عى ذلك ،إذا كان هذا املشروع ً
ومثاال
ساريا أثناء تنظيم مجموعة "ال للمحاكمات العسكرية للمدنيvن"
ملظاهرة أمام مجلس الشورى اعً R
اضا مeم عى إدراج مادة بالدستور تتيح محاكمة املدنيvن أمام القضاء العسكري،
فإنه ً
ً
إرهابيا وينسحب هذا الوصف عى جميع أعضائه ح iغ vاملشاركvن ي
وفقا للمادة املقRحة يعد الكيان
التظاهرة أو الرافضvن لها.
ً
هذا فضال عن أن مفهوم الكيانات ٕالارهابية الذي يقدمه القانون ،انطوى عى جملة من شأe¥ا الحد من حرية التعبv
عن الرأي بالوسائل السلمية وال hiتتمثل ي "تعطيل املواصالت العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سCoها" والhi
ً
تكاد تنطبق عى كافة التظاهرات كوe¥ا قد تشكل تعطيال للمواصالت وعرقلة سvها ،فهل يجوز اعتبار الجماعة
املنظمة لها واملشاركvن فefا إرهابيvن كوe¥م قاموا بتعطيل املواصالت ح iلو لم تنصرف نيeم لتحقيق هذا الغرض؟!

 ٣املحكمة الدستورية العليا ،الطعن رقم  ١٠٥لسنة  ١٢قضائية ،جلسة  ١٢فاير  ،١٩٩٤مكتب ف¼ ،٦ hجزء  ،١صـ .١٥٤

تصادر املادة ً
أيضا حق املنظمات ؤالافراد ي استخدام حقهم ي الاعRاض السلم hعى القوانvن أو اللوائح ،بمختلف
الطرق وع أيا من املنابر العامة للتعب vالسلم ،hبدءا من التظاهر السلم hمرو ًرا بالكتابة والتعب vعن الرأي من
خالل الوسائل ٕالاعالمية التقليدية أو الرقمية أو التواصل الشخ h¡¢أو املباشر أو غvها ،فقد استخدم القانون
مصطلح "الدعوة بأي وسيلة" ي مطلع املادة ٔالاوbى ،وأطلق تعميم واضح ال محددات له.

ً
ً
إرهابيا بقرار وق vwوليس بحكم قضائي
ثالثا :اعتبار الكيان
بحسب املواد  ٥ ،٣ ،٢من املشروع ،للنيابة العامة والدائرة املختصة بمحكمة استئناف القاهرة سلطة إدراج
الكيانات ؤالاشخاص ضمن قوائم ٕالارهاب ،وكذا ٔالافراد أو الكيانات ال hiتمدها باملعلومات أو تدعمها بأي صورة عى
قوائم ٕالارهاب ،وال يستلزم ذلك صدور حكم جنائي –بمفهومه القانوني– يق©¡ hبثبوت هذا الوصف ،وذلك عى
الرغم من استخدام املادة الثانية للفظ "الحكم" ،وهو ما يث vالتساؤل ٓالاتي ،هل نحن إزاء حكم أم قرار وقvw؟
يعرف الحكم القضائي بأنه "القرار الذي يصدر ي موضوع الدعوى من جهة ّ
خولها القانون سلطة الفصل ي
املنازعات" ٤.ومن ثم يفRض ي الحكم أن يكون قد فصل ي نزاع معروض أمام القضاء ،وهناك نوع من ٔالاحكام أو
القرارات الوقتية ويقصد eا "مواجهة حالة وقتية تستد²ي مواجهة سريعة إbى حvن الفصل ي موضوع الدعوى".
٥

ويكمن الفارق بvن الحكم القضائي والقرار الوق hiي أن ٔالاخ vيج _vللمحكمة ال hiأصدرته العدول عنه ي أي وقت،
أما الحكم القضائي فمن شأنه أن يقطع صلة املحكمة بالقضية املعروضة أمامها بمجرد إصدارﻩ فال تملك تعديله أو
العدول عنه.
وما يؤكد صحة ذلك ،ما نص عليه املشروع ي املادة )(٤منه وال hiنصت عى أن "يكون ٕالادراج عى قائمة الكيانات
ٕالارهابية ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ،فإذا ما انقضت تلك املدة دون صدور حكم قضائي e¥ائي بشأن ثبوت الوصف
الجنائي املنصوص عليه باملادة رقم » «١من هذا القانون ضد الكيان املدرجّ ،
تعvن عى النيابة العامة إعادة العرض
عى الدائرة املنصوص علefا باملادة رقم » «٣من هذا القانون للنظر ي استمرار ٕالادراج ملدة أخرى ،وإال ُعد الكيان
ً
مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك املدة".
فإننا لو كنا بصدد حكم قضائي انت¿ إbى وصف الكيان أو ٔالاشخاص املنتمvن له بوصف ٕالارهاب كوe¥م ارتكبوا ً
حقا
جرائم إرهابية ،فما الدا²ي من أن يكون ٕالادراج ملدة ال تجاوز  ٣سنوات؟! فهل حدد واض7ي املشروع هذﻩ املدة
ابتغاء استتابة أعضاء الكيانات ٕالارهابية دون توقيع العقاب علefم؟ بالتأكيد ال ،ذلك ألن قانون ٕالاجراءات الجنائية
حدد كيفية استتابة املحكوم علefم بعقوبات جنائية وكيفية محو أثار ٔالاحكام الصادرة باإلدانة وذلك بواسطة رد
٦
الاعتبار.

 ٤محمد لبيب شنب ،أسامة أبو الحسن مجاهد ،محاضرات ي قانون ٕالاثبات ،صـ  ،١٨٠طبعة .٢٠٠١
 ٥ومن املقرر أنه يمكن للمحكمة ال hiأصدرت ٔالاحكام الوقتية أن ترجع فefا ي أي وقت ف¿ hال تتقيد eا .املرجع السابق صـ .١٨١
 ٦نصت املادة  ٥٥٢من القانون عى أن " يRتب عى رد الاعتبار محو الحكم القا h¡Ûباإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يRتب عليه من انعدام ٔالاهلية
والحرمان من الحقوق وسائر ٓالاثار الجنائية.

كما أن إدراج الكيانات ؤالاشخاص كإرهابيvن ملدة  ٣سنوات يتناقض مع املمارسات الفضى ي وضع قوائم الكيانات
ً
تلقائيا بعد انقضاء
ٕالارهابية ،وال hiاشRطت أن "ينت¿ hأثر إدراج فرد أو كيان ي القائمة وما ينجم عنه من عقوبات،
٧
ً ١٢
شهرا ما لم يتم تمديدﻩ".
ما يدلل ً
أيضا عى صحة ما انeينا إليه من وصف هذا الحكم بالقرار الوق ،hiأن املشروع أجاز ي املادة)  (٧لذوي
الشأن التظلم من قرار ٕالادراج ي أي من القائمتvن املنصوص علefما بالقانون ،أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة
ً
سنويا خالل ستvن ً
يوما من تاريخ نشر القرار ،وأوجب عى
النقض ال hiتحددها الجمعية العمومية ملحكمة النقض
تلك الدائرة نظرﻩ خالل سبعة أيام من تقديمه .فلو كنا حقيقة أمام حكم قضائي فلماذا حدد املشروع بدء مواعيد
التظلم من تاريخ نشر القرار بالوقائع املصرية ولم يحددﻩ من تاريخ صدور الحكم ً
وفقا ملا هو مستقر عليه ي النظام
القانوني املصري؟ حيث أن املستقر عليه ً
وفقا لقانون املرافعات وقانون ٕالاجراءات الجنائية أن مواعيد الطعن تبدأ
ً
من اليوم التاbي لصدور الحكم ،ولم يفRض أي من القانونvن سالفا الذكر تاريخا أخر غ vهذا التاريخ إال ي حالة إذا
كان الحكم قد صدر ي غيبة أحد الخصوم ٨.ومن ثم ال يمكن بأي حال اعتبار أن وجهة نظر واض7ي املشروع قد
انصرفت إbى أن عدم حضور ٔالاشخاص أو الكيانات أو ممثل عeم جلسات املحاكمة هو أمر حتم.h
بعد الانeاء من سرد أوجه الاختالف بvن الحكم والقرار الوق ،hiيتعvن علينا بيان عيوب هذا ٔالاخ ،vوال hiتتمثل ي
أن القرار الوق hiيصدر ً
بناء عى البحث الظاهري ألوراق الدعوى وأدلeا والاeامات ال hiتوجهها النيابة العامة للكيان
أو ٔالاشخاص دون الدخول ي تفاصيل الاeامات أو تحقيق دفاع املeم ،ذلك ألن القرار أو الحكم الوقً hi
دوما ما
ينصب عى وقائع قابلة للتغي vوالتعديل دون الفصل ي صحة الاeامات من عدمه .وما يدلل عى ذلك أن ما يعد
ً
ً
إرهابيا ٓالان قد يتغ vوصفه بعد مرور فRة من الزمن ً
بناء عى صدور حكم من الدائرة الجنائية املختصة أو إذا
كيانا
ارتأت الدائرة املنصوص علefا ي املادة  ٣من املشروع عدم انطباق وصف الكيان ٕالارهابي عليه.
فهل يمكن إدراج كيان ما عى القوائم ٕالارهابية بموجب قرار وق– hiقد تتغ vوقائعه– وإلصاق وصف ٕالارهاب به
ً
دون تحقيق أو دفاع؟ مع الوضع ي الاعتبار أنه لو افRضنا –جدال– وسلمنا بصحة التوجه الذي قد يتبناﻩ املؤيدون
للمشروع من أن هناك تظلم من هذا القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض –املنصوص علefا ي املادة –٧
فهذا مردود عليه بأن الدائرة الجنائية ال تتقيد بمدة محددة للفصل ي الدعوى وذلك ما يستفاد من نص املادة ٤
ُ
من املشروع وال hiمفادها أنه إذا لم تصدر الدائرة الجنائية حكمها خالل ثالث سنوات يتعvن عى النيابة العامة
إعادة العرض عى الدائرة املختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
خالصة القول ،قرار ٕالادراج عى القوائم ٕالارهابية ال يمكن بأي حال أن يصدر بواسطة النيابة العامة أو الدائرة
املختصة لعدم وجود ضوابط محددة يمكن من خاللها ٕالادراج ،السيما ي ظل عدم وضوح املفهوم الوارد ي املادة
) (١من املشروع للكيانات ٕالارهابيةٔ ،الامر الذي يجعل القضاة أنفسهم فريسة للرأي العام كوe¥م ملزمvن بتطبيق
قانون غ vمنضبط.
٧تقرير املقرر الخاص املع¼ hبتعزيز وحماية حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية ي سياق مكافحة ٕالارهاب ،الصادر ي  ٢٢ديسم  ،٢٠١٠املمارسة العناصر الفضى
ي وضع قوائم الكيانات ٕالارهابية ،صـ .٢٣
 ٨قررت محكمة النقض بأن "مؤدى نص املادة  ٢١٣من قانون املرافعات أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن ي ٔالاحكام من تاريخ النطق eا كأصل عام ،إال أنه
أستث¼ من هذا ٔالاصل ٔالاحكام ال hiال تعت حضورية ً
وفقا للمادة  ٨٣من قانون املرافعات ،و ٔالاحكام ال hiافRض املشرع فefا عدم علم املحكوم عليه بالخصومة وما
يتخذ فefا من إجراءات ،فهذﻩ ٔالاحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة ال hiتق©¡ بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعالن الحكم .و من بvن الحاالت ال hiافRض فefا
املشرع جهل املحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فefا من إجراءات تلك ال hiينقطع فefا تسلسل الجلسات ألي سبب من ٔالاسباب ،م iثبت أنه لم يحضر ي أية
جلسة تالية لهذا الانقطاع و لو كان قد حضر ي الفRة السابقة عى ذلك".الطعن رقم  ١٠٠٥لسنة  ٤٦قضائية ،جلسة  ١١ديسم  ،١٩٧٩مكتب ف¼ ،٣٠ hجزء ،٣
صـ .٢٢٤

ً
رابعا :توقيع العقاب دون ارتكاب جريمة:
ال يفRض القانون املقRح ارتكاب الكيانات أو ٔالاشخاص ألي جريمة تذكر ،كي يتم إدراجهم عى قوائم ٕالارهاب ،إذ
يكفي لهذا ٕالادراج وجود اeام ح iولو ب¼ hعى أسس واهية.
وحسب املادة  ٤من املشروع" :يكون ٕالادراج عى قائمة الكيانات ٕالارهابية ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات" .وهذا يع¼ hأن
الدائرة املختصة بمحكمة الاستئناف لها حق إدراج الكيان ضمن قائمة املنظمات ٕالارهابية ملدة تصل لثالث سنوات
)ومن ثم توقع عليه كافة الجزاءات التعسفية املذكورة ي املادة  ٩من مشروع القانون ناهيك عن تدم vسمعته
والتشه vبه( دون ح iأن يكون قد ثبت عليه القيام باألعمال "الفضفاضة" ﱠ
املجرمة حسب املادة ٔالاوbى من املشروع.
وليس هذا فحسب بل أن للنيابة وحدها دون غvها الحق ي أن تطلب من املحكمة املختصة ّ
مد هذا ٕالادراج ملدة
"أخرى" بعدما تتحقق ) بعد ثالث سنوات من توقيع العقوبة( من ممارسته لألفعال املجرمة فإذا امتنعت عن طلب
املد ،سقط بعد  ٣سنوات اسم هذا الكيان من قوائم الكيانات ٕالارهابية ،وصار ً
ّ
ً
مشروعا.
كيانا

ً
خامسآ :الاثار التعسفية عقوبة إضافية تنتظر َ
املدرجoن عRى القوائم ٕالارهابية:
حددت املادة  ٩من املشروع عدة أثار تعسفية تRتب عى قرار ٕالاد اج ي قوائم الكيانات ٕالارهابية ً
فوفقا لتلك املادة:
ر
"تRتب بقوة ٓالاثار التالية عى نشر قرار ٕالادراج ي الوقائع املصرية ،حل الكيان ٕالارهابي ووقف أنشطته ،وغلق

ٔالامكنة املخصصة له ،وحظر اجتماعاته ومشاركة ٔالافراد ي أي منه بأي وجه من الوجوﻩ ،وحظر تمويل أو جمع
ٔالاموال أو ٔالاشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غ vمباشر ،وتجميد املمتلكات ؤالاصول اململوكة له أو ألعضائه
أو ال hiيساهم eا ٔالافراد ي تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته ،وحظر الانضمام له أو الدعوة إbى ذلك أو
ً
فضال عن فقدان شرط حسن السمعة والسvة ،والحرمان املؤقت من مباشرة الحقوق
الRويج له أو رفع شعاراته،
السياسية ،وتكون تلك ٓالاثار طوال مدة ٕالادراج".
ً
خصوصا أن بعضها يستلزم لتطبيقه صدور حكم قضائي e¥ائي
ويبدي املركز انزعاجه من تلك التداب vاملتعسفة
ً
وليس قرار وق ،hiكما أن مeا ما يخالف قوانvن حالية ومعمول eا .فوفقا ملشروع القانون املقRح يمكن حل حزب
سيا h¡âوحرمان أعضائه من مباشرة حقوقهم السياسية بما ي ذلك التصويت ي الانتخابات إذا تم اعتبار هذا
الحزب كيان إرهابي ً
بناء عى اeام من النيابة العامة وصدور قرار وق hiمن الدائرة املختصة ي محكمة الاستئناف.
وهو ٔالامر الذي يخالف قانون ٔالاحزاب السياسية رقم  ٤٠لسنة  ١٩٧٧والذي وضع ضوابط محددة لحل ٔالاحزاب
ً
السياسية ً
٩
مشRطا صدور حكم من الدائرة ٔالاوbى من محكمة القضاء ٕالاداري ً
بناء عى
وفقا للمادة  ١٧من القانون،
طلب من رئيس لجنة شئون ٔالاحزاب وموافقة أعضاء اللجنة .كما يتعارض هذا ٕالاجراء مع قانون مباشرة الحقوق
السياسية ،الذي ينص ي مادته الثانية ال hiعددت أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ،عى أن يكون
قد صدر ضد املصادر حقه حكم بات أو e¥ائي ١٠،أي أن يكون الحكم قد استنفذ كافة وسائل الطعن عليه ،وأصبح
 ٩معدلة بموجب القانون رقم  ١٢لسنة .٢٠١١
 ١٠تنص املادة  ٢من القانون رقم  ٤٥لسنة  ٢٠١٤بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية عى أن " ُيحرم مؤقتاً
من مباشرة الحقوق السياسية الفئات ٓالاتية:
ً
أوال :
 .١املحجور عليه ،وذلك خالل مدة الحجر.
 .٢املصاب باضطراب نف h¡æأو عقي ،وذلك خالل مدة احتجازﻩ ٕالالزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا لألحكام الواردة بقانون رعاية املريض النفh¡æ
الصادر بالقانون رقم  ٧١لسنة ٢٠٠٩

ً
نافذا ،بينما اكتفى مشروع قانون الكيانات ٕالارهابية بصدور حكم وق hiوليس e¥ائي من الدائرة املختصة بمحكمة
استئناف القاهرة بالحرمان.
وأخvا ،إن ما يؤيد وصفنا لهذﻩ ٓالاثار بالتعسفية أن نشر قرار ٕالادراج عى القوائم ٕالارهابية بالوقائع املصرية ً
ً
حتما
سيؤدي إbى نتائج ال يتعذر تداركها ،وي مقدمeا حل الكيان ،فماذا لو ارتأت الدائرة الجنائية بعد قيام السلطة
التنفيذية بحل الكيان أن هذا ٔالاخ vال ينطبق عليه وصف الكيان ٕالارهابي؟ هل ستل_Rم سلطات الدولة بإعادة
الكيان إbى ما كان عليه قبل الحل؟

الخاتمة
ً
أخvا يذكر مركز القاهرة أنه بالرغم من أن الدولة سبق واعتت عدد من التنظيمات القائمة كيانات إرهابية مثل
جماعة أنصار بيت املقدس ،إال أن هذا لم يوقف العمليات ٕالارهابية املتكررة ،ال hiكان أحدeçا الجريمة ال hiوقعت
عى كمvن كرم القواديس ي سيناء يوم  ٢٤أكتوبر وال hiراح ضحيeا  ٣٣من أفراد القوات املسلحةٔ ،الامر الذي يجدد
املخاوف حول أسباب اقRاح هذا القانون ،كمجرد وسيلة للهروب من مسئولية ٕالاخفاقات املستمرة لألجهزة ٔالامنية
ي التصدي للهجمات ٕالارهابية وي حماية املواطنvن ،وجنودها من الشرطة والقوات املسلحة ،وكبار املسئولvن سواء
ي العاصمة واملدن الكى أو سيناء ،وذلك بالتذرع بوجود فراغ تشري7ي يعوق مالحقة ومحاسبة الجناة ،بالرغم من
انحصار رؤى الحكومات املتعاقبة منذ  ١٩٨١وحٓ iالان ،ي إجراء تعديالت تشريعية أو سن قوانvن جديدة ذات طابع
قم7ي بحجة مكافحة ٕالارهاب ،بينما لم تحقق تقدم يذكر ي هذا املجال.
ويطالب املركز السيد رئيس الجمهورية بعدم إصدار هذا القانون الخط ،vوانتظار الملان ح iيقوم هذا ٔالاخv
بمناقشته ومراجعته بشكل دقيق.

ثانيا:
 .١من صدر ضدﻩ حكم بات الرتكابه جريمة الeرب من أداء الضريبة أو الرتكابه الجريمة املنصوص علefا ي املادة ) (١٣٢من قانون الضريبة عى الدخل الصادر
بالقانون رقم  ٩١لسنة .٢٠٠٥
 .٢من صدر ضدﻩ حكم ~ائي الرتكابه إحدى الجرائم املنصوص علefا ي املرسوم بقانون رقم  ٣٤٤لسنة  ١٩٥٢بشأن إفساد الحياة السياسية.
 .٣من صدر ضدﻩ حكم ~ائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
 .٤من صدر ضدﻩ حكم ~ائي بفصله ،أو بتأييد قرار فصله ،من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع ٔالاعمال العام ،الرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.
 .٥من صدر ضدﻩ حكم ~ائي ،الرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقص.v
 .٦املحكوم عليه بحكم ~ائي ي جناية.
 .٧من صدر ضدﻩ حكم ~ائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ،الرتكابه إحدى الجرائم املنصوص علefا ي الفصل السابع من هذا القانون.
 .٨من صدر ضدﻩ حكم ~ائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
)أ( الرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة
للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
)ب( الرتكابه إحدى الجرائم املنصوص علefا ي الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختالس املال العام والعدوان عليه والغدر أو ي الباب الرابع من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد ٔالاخالق .ويكون الحرمان ملدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم املشار إليه ي البنود السابقة .ال
ُ
يسري الحرمان إذا ُرد للشخص اعتبارﻩ أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

