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 خالد علي
محاٍم مصري مقيَّد أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة اإلدارية العليا، 

لمعلومات والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية والشبكة العربية 
 .حقوق اإلنسان

 المفكرة القانونية 
 0632هي جمعية غير حكومية ال تبتغي الربح، حائزة على بيان علم وخبر رقم 

تهدف الى نزع الفواصل بين القانون . ، مقرها في بيروت0222-20-00بتاريخ 
والمجتمع في لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة فال يعود صوغ القانون حكرًا على 

 . عيان السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن العادي وال يقتصر على القانونيين وحدهمأ

 مبادرة المساحة المشتركة
تعمل مبادرة المساحة المشتركة على تعزيز ثقافة الحوار المبني على تعزيز ثقافة 
الحوار المبني على المعرفة عبر تمكين صانعي السياسات العامة والمعنيين والخبراء 
في لبنان وعلى الصعيدين االقليمي والدولي، من التوصل الى تفاهمات مشتركة حول 

 . المسائل الوطنية الرئيسية
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 ةتوطئ

، وبالتعاون مع المفكرة القانونية وشركاء 2113تقوم مبادرة المساحة المشتركة، منذ العام 

إقليميين ودوليين، بدعم حلقات نقاش وبحث بين خبراء وفاعلين من بلدان عربية مختلفة حول 

 ويرّكز هذا العمل التعاوني، من جهة أولى، على. وتداعيتها المختلفة" تحّوالت الدولة العربية؟"

التداعيات الحاصلة على المستوى الوطني في سبيل فهم عمليات االصالح السياسي والدستوري 

والقضائي القائمة ومعرفة هوية القوى واألطراف المشاركة والمؤثرة في هذه العمليات 

ويتم التركيز، من جهة ثانية، على التداعيات الحاصلة على المستوى اإلقليمي لدراسة . وأدوارها

...( عقائدية، سياسية، اقتصادية، مذهبية)النقسامات والقوى الفاعلة وميادين المواجهة طبيعة ا

من خالل تبادل الباحثين واألطراف والفئات المعنية  –يهدف هذا الدعم . وموازين القوى الجديدة

إلى التوصل إلى فهم أعمق لمختلف مسارات التغيير، الداخلية والخارجية،  –الخبرات والمعرفة 

إلى تطوير األساليب المعرفية واألدوات والمنهجيات المعتمدة، كما وتنسيق العمل في ما بينها و

 . على المستويين الوطني واالقليمي

 

 (المغرب/مصر/تونس/األردن)في  ( قانون اإلرهاب /الدستور طبيقت)اعدت هذه الدراسة حول 

رية التي نتجت عن التحركات في سياق حلقات النقاش والبحث حول تطبيق اإلصالحات الدستو

العربية والمسارات التشريعية التي أتبعت في اعتماد قوانين جديدة، وتحديداً قوانين مكافحة 

 .اإلرهاب
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 مقّدمة

تحقيق األمن  اتتحدي: دوًما ما يحمل وضع التشريعات لمواجهة اإلرهاب نوعين من التحديات
 العامةالدستورية سواء حماية الحريات  ات، وتحديوالخاصةلكات العامة حماية األرواح والممتو 

 ،وضمان صيانة الدولة لحقوق اإلنسان من العدوان عليها أو االنتقاص منها ،الشخصيةمنها أو 
 .أو من الغير طرفها سواء جاء هذا العدوان أو االنتقاص من

ذا كانت هذه التحديات تثير مخاوف عد    في مراحل رهاب ة اإلعند صياغة تشريعات مكافحة وا 
، من برلمان منتخب ذا التشريع صادًراحتى لو كان ه بلد االستقرار السياسي واالجتماعي في أي  

التي تعقب الثورات أو تعقب تغيير األنظمة  االنتقاليةفإن هذه المخاوف تتعاظم في المراحل 
 مهماتإذا صدرت تلك التشريعات من سلطة تنفيذية تجمع بين  ال سيما، السياسية الحاكمة

 .منتخب برلمان غياب ظل   فيالسلطة التشريعية  ومهماتتها اسلط

قد مصر  أن   يمكننا القول -0222يناير شهر نهايات منذ  -ة المصريالثورة مشهد متابعة ومن 
 :رئيسية ثالثٍ مراحل ت بمر  

 كان  التيوهى المرحلة  2/7/0220ى حت وما بعدها يناير 02ثورة  :المرحلة األولى
شهدت العديد من االشتباكات  والتي ،ون البالدولى فيها المجلس العسكري إدارة شؤ يت

 شوارع بعض المدن الكبرى في بين قوات من الشرطة أو الجيش وشباب الثورة
قوات عات مدرَّ دهس وكان أبرزها  ،وبورسعيد سكندرية والسويسكالقاهرة واإل وميادينها،

وكذلك  ،ماسبيروفزيون المصري بمنطقة الذى تظاهر أمام التل 1الجيش للشباب المسيحي
وأحداث العباسية  4األولى وأحداث بورسعيد، 3والثانية 2األولى أحداث مجلس الوزراء

بموجب قرار  ارسميً نة لة الطوارئ معل  حاكانت  ،هذه المرحلةوخالل  .6والثانية 5األولى
                                                           

1
 9/11/2111 
2
شهدت منطقة وسط البلد أمام مجلس الوزراء المصري قيام قوات الجيش بفّض اعتصام الشباب أمام المجلس   16/12/2111 

احتجاًجا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيًسا للوزراء والذى كان رئيًسا للوزراء في عهد مبارك  منذ أواخر التسعينيات وكان 

شهيًدا، منهم الطبيب الشاب عالء عبد الهادي والشيخ عماد عفّت،  11شخًصا، واستشهاد  255العتصام إصابة من حصيلة فّض هذا ا

إّبان الحملة الفرنسية على مصر،  1191أمين عام لجنة الفتوى بدار اإلفتاء، كما ُحرق المجمع العلمي المصري  والذى أنشئ عام 

 .ّن المجمع كان يجمع كنزاً ثقافياً يوّثق تاريخ مصر الحديثوكان ذلك الحريق خسارة ثقافية كبيرة لمصر أل
3
وقامت قوات الجيش بفّض  2112عند إحياء الشباب لذكرى مرور عام على أحداث مجلس الوزراء اعتصموا في ديسمبر  

 (.سّت البنات)التظاهرات بالقوة وشهدت أعمال الفض سحًقا للشباب والفتيات، وكان من ذلك الواقعة الشهيرة التي ُسّميت 
4
وبعد انتهاء مباراة كرة القدم بين النادي األهلي والنادي المصري 1/2/2112ففي الذكرى السنوية األولى لموقعة الجمل مساء يوم  

 .شخًصا، فضالً على مئات المصابين 14البورسعيدى أُِعّد فّخ أللتراس النادي األهلي، وقد اسُتشهد 
5
كانت متجهة من التحرير إلى وزارة  23/1/2111المصرية بفّض تظاهرة لشباب الثورة يوم  قامت قوات من الشرطة العسكرية 

الدفاع للمطالبة بتسليم المجلس العسكري للسلطة فتّم اعتراضها واالشتباك معها بمنطقة العباسية وخلّفت األحداث عشرات المصابين 
 .واسُتشهد فيها الشهيد محمد محسن من شباب الثورة بأسوان

6
وراح ضحية أعمال الفّض عشرات المصابين  4/5/2112قامت قوات الجيش بفّض اعتصام للشباب أمام وزارة الدفاع في  

 .والشهداء
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 إال في ولم يعلن المجلس العسكري عن رفعها ،02227لسنة  203رقم مبارك 
وقد شهدت تلك  .بات الرئاسيةنتهاء الجولة األولى من االنتخابعد او  02/2/02208

صابة مواطًنا 8049المرحلة مقتل   .ينمصري ينمواطن 23.42310، وا 
 حتى  2/7/0226حكم البالد منذ  11الرئيس محمد مرسى يمرحلة تول   :المرحلة الثانية

، 13والثانية 12ولىألا االتحاديةب داميةا أحداثً ، وقد شهدت هذه المرحلة 62/3/0228
 وُخطف ،رهابية متفرقة ضد الجيش المصريات إكما شهدت عملي .14بورسعيد الثانيةو 

نوعية في العملية ال شراسةً  كان أكثر األحداثو  .الحًقا سراحهم وُأطِلقبعض الجنود 
 في محمد مرسيعلن أ حيث ،15المصرية برفحمواجهة قوات حرس الحدود 

 .16سماعيلية وبورسعيدبمحافظات السويس واإل حالة الطوارئ لمدة شهر 07/2/0226
صابة 17مواطًنا مصرًيا 872وقد شهدت تلك المرحلة مقتل  على  وُقبض، 2.00418، وا 

 .19ينمواطن 8.422
 هذه الفترة شهدت  قدو  .اليومحتى تمتد  و  62/3/0226ما بعد هي  :المرحلة الثالثة

 ففي .سالمية وقوات الجيش والشرطةاإلمواجهات دامية بين شباب التيارات 
ر بمنطقة ُفضَّ اعتصام لإلخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر وآخ   28/4/0226

رئيس أعلن عصر ذلك اليوم، في و  .20تمثال النهضة أمام جامعة القاهرة بشكل دموي

                                                           
7
 .11/5/2111مكرر بتاريخ  11راجع الجريدة الرسمية العدد  
8
 .24/11/2112تاريخ ب( ب)مكرر  3المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد   2112لسنة  59راجع قرار المجلس العسكرى رقم  
9
 https://wikithawra.wordpress.com/2013/09/24/scafcasualities/ 

 
10
 https://wikithawra.wordpress.com/2013/10/03/scafinjuries/ 

 
11
 .كان الرئيس محمد مرسي هو مرشح جماعة اإلخوان المسلمين لالنتخابات الرئاسية 
12
الذي حّصن فيه قراراته من الطعن عليها اشتعلت  22/11/2112في  مكملبعد إصدار الرئيس محمد مرسى لإلعالن الدستوري ال 

التظاهرات بمحيط  قصر االتحادية مقّر الحكم بمصر الجديدة وحدثت مواجهات دامية بين أنصار اإلخوان ومعارضيهم من شباب 
 .يني أبو ضيفالثورة المصرية وسقط فيها مئات المصابين وعشرات من الشهداء كان أبرزهم الشهيد الصحفي الحس

13
 .2113ابريل  26اشتعلت التظاهرات احتجاًجا على حكم اإلخوان بمحيط  قصر اإلتحادية في  
14
عقب صدور حكم قضائى ضّد مواطني المدينة الذين اتُّهموا بقتل شباب ألتراس  9/3/2113اندلعت األحداث بمدينة  بورسعيد يوم  

 .مواطًنا 26سّيس السترضاء األلتراس وأسفرت تلك األحداث عن مقتل األهلى، حيث وصف أهل المدينة هذا الحكم بأنه م
15
وأثناء تناول الضباط والجنود إفطار رمضان في نقطة حدودية برفح قرب معبر كرم أبو سالم  تعرضوا  5/1/2112في مساء  

 .آخرين من قوات حرس الحدود المصرية 6ضابطاً وإصابة  16لهجوم إرهابي أودى بحياة 
16
، ثم فّوض المحافظين 21/1/2113مكرر بتاريخ  4المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2113لسنة  45القرار بقانون رقم بموجب  

 .29/1/2113مكرر بتاريخ  4المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2113لسنة  11بتحديد ساعات الحظر  بموجب قراره 
17
 https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsicasualities/ 

 
18
 https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsiinjuries/ 

 
19
 https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/23/morsidetainees/ 

 
20
 .14/1/2113فُّض اعتصام رابعة العدوية فجر يوم  

https://wikithawra.wordpress.com/2013/09/24/scafcasualities/
https://wikithawra.wordpress.com/2013/10/03/scafinjuries/
https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsicasualities/
https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsiinjuries/
https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/23/morsidetainees/
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رئيس الوزراء  أعلن ،عينه وفى اليوم ،21حالة الطوارئ منصور عدليالجمهورية المؤقت 
خالل هذا الشهر بالقاهرة واالسكندرية  22حظر التجوال فرضحازم الببالوى  المصري

حتى الساعة السادسة  أخرى من الساعة السابعة مساءً  محافظة ةعشر  تياثنفي و 
يوم من  ابتداءً لمدة شهرين  الطوارئمنصور حالة  عدلي مد د ثم .اصباحً 
بفرض حالة  قراًرا جمهورًيالحكم أصدر ا السيسيالرئيس  وبعد تول ي .20/2/022623

ظر حُ ، و 08/22/0222لمدة ثالثة أشهر تبدأ من  25عدة مناطق بسيناءفي  24الطوارئ
 كما ُأخليت .26التاليحتى السادسة صباح اليوم  التجوال بهذه المناطق من السابعة مساءً 

 أعلنثم  .27براهيم محلب رئيس مجلس الوزراءقرار إالمنطقة السكانية برفح بموجب 
 ،وقبل انتهائها ،لمدة ثالثة شهور 02/8/0222 في 28مرة أخرىالسيسي حالة الطوارئ 

ُفو ضت إليه بعد أن  7/0222/ 02لثالثة أشهر تبدأ من  29محلب حالة الطوارئ مد د
 .30هذه الصالحية

 المصريكان أبرزها اغتيال النائب العام  رهابيةالمرحلة العديد من العمليات اإلتلك شهدت وقد 
حصائيات وتشير اإل .32داعش بذبح العمال المصريين في ليبياتنظيم  قيامكذلك و  ،31هشام بركات

 امواطنً  6.084شهدت مقتل   -62/2/0228منذ بدايتها وحتى  -قة أن تلك المرحلةالموثَّ 
إلى إصابة  04/0/0228منذ بداية هذه المرحلة حتى  -قةحصائيات الموثَّ كما تشير اإل .33امصريً 

بآالف  تاكتظ   (السيسي/عدلي)يونيو 62مرحلة ما بعد نجد أن  لذا  .34امواطنً  24.262
إلى وجود  22/2/0228 تاريخ قة حتىحصائيات الموثَّ وتشير اإل .اقين قضائيً المسجونين والمالح  

                                                           
21
 .14/1/2113مكرر بتاريخ  32والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2113لسنة  532بموجب القرار بقانون  
22
 .14/1/2113مكرر بتاريخ  32والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2113لسنة  112جب قرار مجلس الوزراء رقم بمو 

 
23
 .12/9/2113تابع بتاريخ  31المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2113لسنة  511بموجب القرار بقانون 
24
 .24/11/2114مكرربتاريخ 43عدد المنشور بالجريدة الرسمية بال 2114لسنة  366بموجب القرار بقانون  
25
أعلِنت حالة الطوارئ بالمنطقة المحددة شرًقا من تّل رفح وحتى جبل الحالل، وشمااًل من غرب العريش مروًرا بساحل البحر  

 .وحتى خط الحدود الدولية في رفح،  وجنوًبا من جبل الحالل  وحتى العوجة على خط الحدود الدولية
26
الطريق الدائري الماّر بجنوب مدينة العريش  -اسُتثني من المناطق التي ُحظر فيها التجول منطقة الميدان غرب مدينة العريش 

 (. نقطة الريسة/ المحافظة/ المطار/ بئر لحفن)طريق  -وجنوبه
27
 .29/11/2114مكرر د بتاريخ  43المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2114لسنة  1951بموجب القرار  
28
 .2115لسنة  119بموجب القرار بقانون  
29
 .25/1/2115تابع بتاريخ  31المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  2115لسنة  2143بموجب القرار 
30
لسنة  293فّوض رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ببعض اختصاصاته ومنها مّد حالة الطوارىء وذلك بموجب القرار  

2114. 
31
 .أثناء تحرك موكبه من محيط مسكنه بمصر الجديدة 29/6/2115النائب العام صباح يوم اغتيل  
32
 .عاماًل مصرًيا قبطًيا على السواحل الليبية 21قام تنظيم داعش بليبيا بذبح  15/2/2115في  
33
 wra.wordpress.com/2013/11/12/sisicasualitieshttps://wikitha/ 

 
34
 https://wikithawra.wordpress.com/2013/12/04/sisiinjuries/ 

 

https://wikithawra.wordpress.com/2013/11/12/sisicasualities/
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تصاعد أعمال كما تشير تقارير الرصد الحقوقية إلى  ،35ًياقضائ اقً ومالح   ازً حتج  م 82.236

حافظات منها القاهرة في سيناء والعديد من المدن والم 2114التفجير خالل العام 

على األراضي  ُنف ذترهابية التي فقد بلغ عدد العمليات اإل ،سكندرية والغربيةوالجيزة واإل
 62)ز معظمها في سيناء ، تركَّ 36رهابيةإعملية  47حوالى   0228المصرية  خالل عام 

ة العمالية، في مدينة المحل  منها ثالث  وقع (عمليات 7) الغربية، و (عملية 02) ، ثم القاهرة(عملية
اإلسكندرية، ثم وقعتا في  ن، وعمليتا(عمليات 6)الشرقية والمنيا ، ثم  (عمليات 3) الجيزة ثم

عام  وشهد .البحيرةو سماعيلية واإلالمنصورة و السويس و المنوفية و وم عملية واحدة في كل من الفي  
ا إلى المدن الصناعية شأن مدينة جغرافيً  امتد ت التيرهابية العديد من العمليات اإل 0222

  37 .أكتوبر 3العاشر من رمضان، ومدينة 

 .مشهد كارثي تصويرقد يؤدي النظر إلى كل اإلحصاءات السابقة الذكر بعيًدا عن سياقها إلى 
دت تعد   0222يناير  02وجود ثورة داخل المجتمع المصري منذ بعين االعتبار  حينما نأخذ لكن  

من أطراف وقوى داخلية والسيطرة عليها وطرق احتوائها أو إخمادها  موجاتها، وتنوعت مواجهاتها
ع عبء تحمل على المشر   ييلق ذا األمرهو  .كارثيةال الصورةة هذه حد   فقد تخف  وخارجية 

ن توازِ فلسفة تشريعية اعتماد وب نتاج الماضي،جديدة ال تعيد إولية بخلق سياسة تشريعية ؤ المس
. ستقرارهأمنه وا في الوقت عينه تضمنو  ياتهوحر   تكفل له حقوقهبين تحقيق طموحات شعب 

 اسُتخدمفهل  ،خالل كل هذه المراحل كان التشريع هو سالح السلطات الحاكمة المختلفةف
أن السلطات فقط أم  جرامية المصاحبة ألحداث الثوراتاإلرهابية أو الظواهر اإللمواجهة الجرائم 

لذا  ؟المجال العامض قبضتها على لمصادرة الحقوق والحريات وفر  ت تلك الجرائم وسعت استغل  
تحقيق تلك في أو إخفاقه ع المصري رصد مدى نجاح المشر  نحاول من خالل هذه الورقة س

 ُأِقرَّترهاب وبعض التشريعات األخرى التي لتشريعات مكافحة اإل رؤية نقدية دنااباعتمالغايات 
الورقة إلى  م هذهنقس  سو  .بزعم حماية أركان الدولة والمجتمع من التخريب والعنف والبلطجة

ا أم  و  ،الدستوري لقوانين مكافحة االرهابالمحور األول اإلطار نتناول في  محورين وخاتمة؛
تشريعات  :والثاني ،رهابتشريعات مكافحة اإل :األول: قسمين ه فيفسوف نتناولالمحور الثاني، 

  .الورقة بخاتمة ي، ثم ننهحماية أركان الدولة
                                                           

35
 detainees-mansour-https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/09/sisi/ 

 
36
صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان  -(معتم ومتعثر 2114المسار الديمقراطي في مصر عام )تقرير بعنوان  

2115. 
37
صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان  -(معتم ومتعثر 2114المسار الديمقراطي في مصر عام )تقرير بعنوان  

2115. 

https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/09/sisi-mansour-detainees/
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 مكافحة اإلرهابلدستوري لقوانين اإلطار ا .1

مادة تتيح أي  يتضمن  38بق حسني مبارك، لم يكن الدستور المصريسفي عهد الرئيس األ 
 2220لسنة  27ورغم ذلك صدر القانون رقم  ،"مكافحة اإلرهاب" ىسم  مشريعات تحت إصدار ت

إلى قانون العقوبات، وتعديل جديدة ن هذا التشريع إضافة نصوص تضم  . بزعم مواجهة اإلرهاب
األسلحة "، و"ية الحسابات بالبنوكسر  "و، "محاكم أمن الدولة العليا"و، "اإلجراءات"قوانين 
 لى عا لإلرهاب، فضاًل تعريفً  ،التشريع المصريفي ألول مرة و  المشر ع،  أدخل كما. "والذخائر

عض الجرائم بعقوبات بالد وشد   .استحداثه لبعض الجرائم التي توصف بأنها من جرائم اإلرهاب
األثر  امتد  ، كما عدامالعقوبات إلى اإلتلك ووصلت  ،لها ادً ا مشد  جعل اإلرهاب ظرفً  بأن  

بعض النصوص كذلك ع ل المشر  عد  و . الموضوعي لهذه التعديالت على قانون األسلحة والذخائر
ومازال  .جريمة من جرائم اإلرهابتطبيقها  قانون العقوبات إذا كان محل  في اإلجرائية المهمة 

المحاكمات الجنائية  عليه قامت يونصوصه هي األساس الذ 39قاً مطبَّ  2220لسنة  27القانون 
 . 022240أغسطس  22حتى  في مصر

لت المادة حكم مبارك حيث ُعد   انإب   0227في عام  41الدستور المصري ُعد ل ،ناحية أخرىمن 
خاصة بشأن إجراءات االستدالل والتحقيق في جرائم والتي أتاحت إصدار قوانين ( 272)

أتاحت لرئيس الجمهورية إحالة أي  جريمة من جرائم اإلرهاب إلى أي  جهة قضائية ، كما اإلرهاب
مكانية إحالتها للقضاء العسكري أو القضاء إي الدستور أو القانون، بما يفيد منصوص عليها ف

 *42.االستثنائي

اإلطار الدستوري أن يكون  -2272وبعد إسقاط دستور  -يناير  02وكان الطموح بعد ثورة 
قواعد تضمن عدم استمرار حالة الطوارئ  حيث توضع ،للحقوق والحريات اوالقانوني ضامنً 

                                                           
38

 .مبارك حكم انإبّ النافذ هو الدستور  1911دستور 
39
بشأن مكافحة  1992لسنة  91أغسطس لم ينص على إلغاء القانون  15الصادر في  2115لسنة  94قانون مكافحة اإلرهاب رقم  

 .حالة التعارض بينهما، فيسري النص األحدثاإلرهاب ما يستفاد منه سريان كال القانونين إال في 
40
مكرر في  33وُنشر بالجريدة الرسمية بالعدد  2115لسنة  94صدر في هذا التاريخ قانون جديد لمكافحة اإلرهاب يحمل رقم  

15/1/2115. 
41
 .1911دستور  
 ظلت والتي - الطوارئ حالة إعالن فور قتطب   والتي 1951 لسنة 162 رقم الطوارئ بقانون الواردة النصوص نجد ذلك، لىع فضالً  42

 لقانون وبالطبع. اإلرهابية الجرائم مدلول في يدخل ما على قتطب   انصوصً  القانون يتضمن حيث -مبارك حكم سنوات طوال مستمرة
 .والعقاب التجريم مجال في جرائيةواإل الموضوعية آثاره الطوارئ
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 تتحول مواجهة اإلرهاب إلى عدوان على الحريات العامة أال  تضمن كذلك طويلة، و  آلجال
ن سار في . والشخصية اتجاه مساير لهذا الطموح من حيث الشكل، ولكن  مجرى األحداث، وا 

 22/6/0222في  43اإلعالن الدستوري فقد نص   ،لكنه كان مغايًرا له من حيث الواقع والمضمون
حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس رئيس الجمهورية على شروط تحدد إعالن ( 22)في مادته 

ديدها إال لمدة أخرى مماثلة بعد الوزراء وأغلبية أعضاء البرلمان بثالثة أشهر فقط ال يمكن تم
، (284)في مادته  0220هذه المادة نفسها ُأدرجت في دستور . موافقة ثلثي أعضاء البرلمان

 .44(228)، في مادته 0228، أي دستور وظل ت كما هي في الدستور المطبَّق حالًيا

جميع هذه النصوص الدستورية تضع ضوابط موضوعية بشأن إعالن حالة  ، فإن  وبالفعل
خضع األمر لرقابة البرلمان وتشترط موافقة التنفيذية وحدها بل تُ يد السلطة الطوارئ وال تجعلها بِ 

تجيز ، وال ثالثة أشهروُتحد د مدتها بفرض فيها حالة الطوارئ تُ  المرة األولى التيأغلبيته في 
 .وتشترط لذلك موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ،رة مماثلةإال فت تمديدها

، كافة صوره وأشكالهجهة اإلرهاب، ببموا( 067) تهفي مادالدولة  ألزم 0228دستور  إال أن  
إلى  أحال، و للوطن وللمواطنين اد، باعتباره تهديدً محدَّ  يب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنوتعقُ 

جراءات اإلرهابأحكام مكافحة تنظيم لقانون ا عن األضرار الناجمة عنه  والتعويض العادل ه،وا 
جرائية والعقابية تحت ية واإلصدار عدد من التشريعات الموضوعإل يفتح الباب األمر اهذ. وبسببه
ر خلفه يسمح للسلطات الحاكمة بالتست   هادستوري ل بناء أساس، و 45ى مكافحة اإلرهابمسم  

لتزامها من الحقوق والحريات العامة بزعم تنفيذ الدولة ال والتوسع في النصوص التي قد تنال
 .رهابالدستوري بمكافحة اإل

 

                                                           
43
 محمد حسين طنطاوي/ األولى التي كان المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع المشير صدر هذا اإلعالن أثناء المرحلة االنتقالية 

 .يدير فيها شئون البالد
44
عدلي منصور رئيس / صدر هذا الدستور أثناء المرحلة االنتقالية الثانية عندما كان يتولى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت المستشار 

 .أصدر القرار بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستورالمحكمة الدستورية العليا، وهو الذى 
45
 .2112 دستور وكذلك، رهاباإل مكافحة بشأن مواد أيّ  يتضمن 19/3/2111 في الصادر الدستوري عالناإل يكن لم  
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 الرؤية النقدية للتشريعات .2

ى مكافحة صدرت تحت مسم   التياألول يتعلق بالتشريعات  :قسمينسوف نقسم هذا المحور إلى 
 بزعم حماية أركان الدولة يات أخرىصدرت تحت مسمَّ  التييتعلق بالتشريعات  والثانيرهاب، اإل
   .منشآتها، ومواجهة البلطجة والعنف والتخريبو 

 رهابتشريعات مكافحة اإل 2.1

بشأن مكافحة االرهاب 2771لسنة  79القانون  - أ
46
  

 "اإلجراءات" :إلى قانون العقوبات، وتعديل قوانينجديدة ن هذا التشريع إضافة نصوص تضمَّ 
في  أدخل كما ،"األسلحة والذخائر"، و"ية الحسابات بالبنوكسر  "و، "محاكم أمن الدولة العليا"و

بعض الجرائم التي استحداثه  على لإلرهاب، فضاًل  اتعريفً  التشريع المصري، وللمرة األولى،
ا عض الجرائم بأن جعل اإلرهاب ظرفً بعلى عقوبات الد توصف بأنها من جرائم اإلرهاب، وشد  

األثر الموضوعي لهذه التعديالت على قانون  وامتد   ،عداموصلت العقوبات إلى اإلفا لها دً مشد  
ع بعض النصوص اإلجرائية المهمة بقانون العقوبات إذا ل المشر  عد   ،كذلك. األسلحة والذخائر

بموجب ع جرائم عادية اعتبرها المشر   أن  سنجد و  .تطبيقها جريمة من جرائم اإلرهاب كان محل  
إذا ( ...)األموال ق يومثال ذلك تل ،"اإرهابيً "كان غرضها اإلرهاب إذا  من جرائمهذا القانون 

ت عليه المادة الثالثة نص   هنفسالوصف  و .47(74المادة )لغرض إرهابي  ا"كبت الجريمة تنفيذارتُ 
غرض "ا لعلى جرائم عادية متى وقعت تنفيذً دت العقوبات شد   إذ 2220لسنة  27من القانون 

المادة )إلقامة هذه الشعائر ة د  مع   شأن التشويش على إقامة الشعائر الدينية وتخريب مبانٍ  "إرهابي
ي بأسماء التسم   ؛(024-023المواد)اعها واستعمالها التزوير في تذاكر السفر واصطن ؛(232
جرائم  ؛(022المادة )ة لإليجار د  رة في دفاتر الفنادق أو المقاهي أو المحالت المفروشة المع  مزوَّ 

القتل العمد  ؛(063المادة )ضرب المفضي إلى موت ال ؛(080،086المادتان )الضرب والجرح 
 (.068المادة )

من قانون  43في المادة  تعريف اإلرهابإلى  2220لسنة  27ع في القانون المشر   ذهبكما 
قوة أو العنف أو استخدام لل قصد باإلرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل  يُ " :كما يليالعقوبات 

بهدف اإلخالل أو جماعي،  يا لمشروع إجرامي فردالتهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذً 

                                                           
46
 .صدر في عهد حسني مبارك 
47
 .2114لسنة  121تّم تعديلها إنفاًذا للقرار بقانون  
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بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص 
 بالبيئة اق الضررأو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلح

أو باالتصاالت أو المواصالت أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو 
ور العبادة أو معاهد العامة أو دُ   عرقلة ممارسة السلطات ها أو االستيالء عليها أو منع أواحتالل

 ".العلم ألعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

 :هي الفعل والغرض والنتيجة على ثالثة عناصر اوبالتالي نجد التعريف هنا قائمً 

 .استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع كل  هو : الفعل

 .أو جماعي يهو تنفيذ مشروع إجرامي فرد: الغرض

هي الوصول إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر شأن : النتيجة 
أن  ويمكناط وهو تعريف عام وواسع ومط  ، ...الخ، إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم

بما تحمله من  –النصوص الجنائية  أن  ورغم . عادية على أنها إرهابية توصف بموجبه جرائم
حتى ال يشمل النص  ادقيقً  أن تكون نصوًصا منضبطة ومحددة تحديًدا ينبغي -فعالتجريم لأل

 بلبه ع المشر   وبالرغم من هذا التعريف الفضفاض لم يكتفِ ع، وقائع وغايات تتجاوز قصد المشر  
عقابية  اووضع نصوصً  ،"الغرض اإلرهابي"ها يلإأضاف لجرائم بعد أن الصور األخرى ل عد د

 :لها، وذلك على النحو التالي

دولة أجنبية  جرائم السعي والتخابر لدى"؛ 48"على عضوية التنظيمات االرهابية جرائم اإلكراه" 
جرائم " ؛50"لدولة أجنبيةحة جرائم التعاون أو االلتحاق بقوات مسل  " ؛49"لتحقيق غرض إرهابي

 ؛51"لها لمصره أعماالبالد حتى لو لم توج  التعاون أو التحاق المصريين بمنظمة إرهابية خارج 
 ؛53"السلطات العامةجرائم القبض والخطف واالحتجاز للتأثير على " ؛52"سائل النقلجرائم خطف و "
تسبب في جروح أو جرائم انتحال صفة رسمية أو استخدام القوة وال"؛ "جرائم الهروب وتسهيله"

                                                           
48
 .عقوبات( ب)مكرراً  16المادة 
49
 (.ج)مكرراً  16المادة  
50
 .عقوبات( د)مكرراً  16المادة  
51
 .عقوبات( د)مكرراً  16المادة  
52
 .عقوبات 11المادة  
53
 .مكرراً عقوبات 11المادة  
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رائم ج" ؛55"رهابفيذ أحكام قانون مكافحة اإل بتني على القائمين جرائم التعد  " ؛54"مقاومة السلطات
 .(من قانون العقوبات امكررً  43لمادة ا) "التنظيم لتحقيق غرض إرهابي

فعل اإلنشاء أو التأسيس متى كانت هذه  وصالنص ههذفي  من العقابستبعد اع أن المشر   وُيالح ظ 
التنظيم على نحو  ُأس سدارة إذا يستبعد فعل التنظيم واإل لم أنه إال ،نشأت متوافقة مع القانونقد التنظيمات 

نمامتوافق مع القانون  شأن تعطيل  ،المادةفي ضه وسعى لتحقيق األغراض الواردة انحرف عن غر  وا 
 .، وسواهاالدستور

صيغ على النحو السالف بيانه والذى يكفل أنه و  2220ق منذ عام طبَّ ورغم أن هذا التشريع يُ 
نظام حكم  ال سيما–السلطات الحاكمة بعد ثورة يناير  جريمة إرهابية، إال أن   أي  لدولة مواجهة ل

 .رهاب درت تشريعات أخرى بزعم مواجهة اإلصبهذا التشريع بل أُ  لم تكتفِ  -السيسي

 

بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية( 1122لسنة  8)القرار بقانون  -ب
56
 

 تنظيم بهدف السيسي أصدر هذا التشريع الجديد إال أن   2227لسنة  20رغم سريان القانون 
أمن محافظة الدقهلية بوسط  وقع تفجير بمديرية 08/20/0226 ففي اإلرهابية، للكيانات قوائم
مجلس  علنأ ،وعلى إثر هذا التفجير .آخرين 222نحو  وجرحِ  امواطنً  23ما أودى بحياة  الدلتا

ن القانو  رهابية رغم أن  ن على قائمة التنظيمات اإلالمسلميخوان اإلجماعة إدراج عن الوزراء 
واستمر الجدل القانوني حول تلك القوائم طوال  .تشريع أي  في  تلك القوائمعلى  المصري لم ينص  

 قائمة :ناقائمت أنشئتبموجبه و  0222عامين حتى أصدر السيسي هذا التشريع في فبراير 
 القوائم، تلك على اإلدراج طرقالتشريع  دوحد   .رهابييناإل لألشخاص وقائمة رهابية،اإل للكيانات
 اإلدراج، قرار نشر جراءاتوا   اإلدراج، قرار على الطعن وطرق المدة، تمديد وطريقة ،وُمد ته
 .اإلدراج قوائم من الرفع وطرق ،ُجم دت التي األموال إدارة وكيفية عليه، المترتبة القانونية واآلثار
 لمكافحة جنبيةاأل نظيراتها مع المصرية واألجهزة القضائية الجهات تعاون ضرورة على وأكد

 .بالمثل المعاملة لمبدأ اوفقً  أو مصر في النافذة الدولية االتفاقات لقواعد اوفقً  اإلطار

                                                           
54
 .مكرراً  11المادة  
55
 (.أ)مكرراً  11المادة  
 .11/2/2115 في الجمهورية رئيس السيسي الفتاح عبد المشير أصدره 56
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 "رهابيالكيان اإل:"أبرزهاو  عيقصدها المشر   التيلفاظ األعبارات و لتعريفات ل 57القانونهذا  وضع وقد
  :هي كما يلي" رهابياإل"و

يا أو قصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخاليُ  :الكيان اإلرهابي
متى مارست أو كان الغرض منها كان شكلها القانوني أو الواقعي،  اغيرها من التجمعات، أي  

إلقاء الرعب بينهم أو تعريض الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البالد إلى إيذاء األفراد أو 
بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو  حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر

باآلثار أو باالتصاالت أو المواصالت البرية أو الجوية أو البحرية أو باألموال أو بالمباني أو 
عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو  باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء

ور العبادة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دُ 
المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية 

لية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل والقنصلية، أو المنظمات والهيئات اإلقليمية والدو 
أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصالت العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة 

يرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى س  
و مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أ

الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة 
أعمالها، أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي 

  .أو السالم االجتماعي أو األمن القوميكفلها الدستور والقانون، أو اإلضرار بالوحدة الوطنية 

ويسري ذلك على الجهات واألشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ 
  .من تلك األعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية أي  

يهدد أو ض أو قصد به كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحر  يُ : اإلرهابي
يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في 

ي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تول  
( 2) المنصوص عليها في المادة رقم اإلرهابية الكيانات من تأسيس أو اشترك في عضوية أي  

 .من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك
                                                           

57
 .بشأن تنظيم الكيانات اإلرهابية 2115لسنة  1األولى من القانون المادة  
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دراج بالقائمتين، والطعن عليهما، والرفع وباقي المواد توضح الجوانب اإلجرائية شأن طرق اإل
 .آلثار القانونية المترتبة على اإلدراج، وما إلى ذلك، وادد ذلكمنهما، ومُ 

 :نارئيسين اظ في هذا التشريع أمر ويالح  

الجريمة "ف معه لم يقتصر عليه فقط، لكنه عر   "الكيان اإلرهابي"ع في تعريف أن المشر  : األول
 ى فيها جميًعاوتبن   "اإلرهابي"ا ل مني، ثم وضع تعريفً بشكل ض "العمل اإلرهابي"و" رهابيةاإل

 ُيحاكمواقبل أن " رهابيةاإل"فراد والكيانات بصفة سمح بوصم األتعريفات واسعة وفضفاضة ت
بشكل  ينسفوهذا التعريف  .تمكينهم من إبداء دفاعهمقبل و  ،هم المنسوبة لهما على الت  جنائيً 
وحتى لو كان النائب  ."حتى تثبت إدانته المتهم بريء أن  "التي تقول  الفرضية الدستوريةكامل 
ذلك  فإن   ،على تلك القوائم م بطلب للمحكمة لوضع هذا االسم أو الكيانهو الذى يتقد  العام 

لم ية سر  النائب العام سيستند هنا على تقارير أمنية ف للخطر، هموحقوق األفراد ض حرياتيعر  
ولم يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه  ،عهاصحة إجراءات جم   وأالقضاء من صحتها  يتيق ن

 .اتلتحقيقمباشرتها ا عندبحياد النيابة المفترض  بشأنها، كما أن ذلك يخل  

تنال من سمعة  ذاته د  حبعقوبة  ليشك  القوائم د إدراج االسم أو الكيان على هذه مجر   أن  : الثاني
عن إدارة  يد  هؤالء ، كما تغل  واعتبارها تلك الكياناتسمعة و  واعتبارهم شخاصهؤالء األ واعتبار
ذا ثبت إ ما بعد األموال في، وتسمح بمصادرة تلك إدارتها نو يتول   ينوتعهد بها إلى آخر  مأمواله
دائرة التجريم ليكون على هذا األمر ع يوس   كما .رهابيةمشاركتهم أو مساهمتهم في أعمال إ اجنائيً 

لهايتعلق  ،الفعل الجنائي لغرض إرهابي أكثر من ثالثة أنواع من العقاب باإلعدام أو السجن،  أو 
في حال يتعلق بمصادرة أموال المتهم  الثهاوثر على المتهم، يتعلق بالغرامات التي تقرَّ  وثانيها

 .رهابيينالحكم باستمرار إدراجه على قائمة اإل

 رهاببشأن مكافحة اإل 2112لسنة  49نون القا -ج

واشتمل على  ،22/4/0222ر في مكرَّ  66شر في الجريدة الرسمية بالعدد صدر هذا التشريع ونُ 
لألحكام العامة  فصاًل  تشملموضوعية  اأحكامً يضم الباب األول  ؛بابين فيمة مادة مقسَّ  28

 .جرائيةالباب الثاني فيتناول األحكام اإلا أم   .للجرائم والعقوبات وفصاًل 

 :من النقاط ظ في هذا التشريع عدد  ويالح  
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 داللة تاريخ اإلصدارفي  -أوالا 

رابعة  ياعتصام   للذكرى السنوية الثانية لفض  وافًقا متاريخ إصدار هذا التشريع  جاء
تيارات الفصائل و الضد  برسائل سياسية محمَّاًل صدار اإلتاريخ ، وهو ما يجعل *58والنهضة
  .السياسية

 7779لسنة  79ا التشريع بالقانون عالقة هذفي  -ثانياا

 20رهاب رقم اإل إلغاء نصوص قانون مكافحةب نًصا صريًحالم يتضمن هذا التشريع الجديد  
بالتالي يفتح هو و  ،رهابى مكافحة اإلوجود تشريعين تحت مسم  وهو ما يعنى  2227لسنة 

وفى هذه  .الباب لجهات الضبط والتحقيق وكذلك المحاكم النتقاء النصوص من التشريعين
 27القانون ال يكون أمام دفاع المتهم إال الدفع باإللغاء الضمني لبعض نصوص  ،الحالة
من نصوص  تعارضها مع أي  حال في و  -نيعند تطبيقها على المتهم -القديم  2227لسنة 

االستجابة لهذا الدفع  كامل السلطة التقديرية فيلمحاكم ول ،الجديد 0222لسنة  28القانون 
 .شأن تطبيق القانون األصلح للمتهمب ما قد يثير جداًل قانونًيا هوو  59أو رفضه،

 في األحكام العامة -ثالثاا

 كل  "رهابية واعتبر الجريمة اإل( 2) ةالماد فيرهابية ا للجريمة اإلحمل القانون تعريفً  -2
حدى رتكب باستخدام إجنحة تُ كل جناية أو "و "هذا القانون فيجريمة منصوص عليها 

 باعتبار أي  هذا التعريف يسمح  و ."إرهابيبقصد تحقيق غرض "أو  "رهابوسائل اإل
عتبار فيمكن ا ،القانونا عليها في لم يكن منصوصً  حتى لورهابية جريمة عادية جريمة إ

 .غرض تنفيذها غرض إرهابي رهابية أو اعتبار أن  إحدى وسائل تنفيذها وسيلة إ
مترامي ’هذا القانون بتعريف الجريمة اإلرهابية على هذا النحو  ع فيالمشر   لم يكتفِ   -0

على نفس التعريف  اشتمل ا للعمل اإلرهابيتعريفً ( 0)، بل وضع في المادة ‘طرافاأل
مادة الثالثة من قانون والمضافة بموجب ال -من قانون العقوبات  43المادة الوارد في 
خالل اإل"امة ومطاطة شأن الذى يحمل عبارات ع -2227لسنة  27رهاب مكافحة اإل

توسَّع في بل  "المجتمع للخطر أو مصالحه أو أمنهتعريض سالمة "أو  "بالنظام العام
أو األمن  جتماعياالة الوطنية أو السالم دبالوحضرار اإل" وأضاف إليها عبارات تعريفها

                                                           
58
 .2113 أغسطس 14 فى فضهما تمّ  
59
ُيلغى كّل نّص يخالف أحكام القانون المرافق في قانون : )دائًما ما يحمل أّي تشريع جديد في مادة إصداره نًصا يقضى بما يلي 

وتسري على ما لم يِرد بشأنه نّص في ) يذكر هذه العبارة واستبدلها بالنص التالي ، لكّن هذا التشريع لم (العقوبات أو أي قانون آخر
 ( أحكام قانوَني العقوبات واإلجراءات الجنائيةهذا القانون 
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الجهات القضائية أو "أو منع أو عرقلة  "الموارد الطبيعية واآلثار"ضرار ب أو اإل "القومي
أو البعثات الدبلوماسية  ]...[ أو المستشفيات [...] مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية

لدولية في مصر من القيام بعملها أو قليمية والقنصلية أو المنظمات والهيئات اإلأو ا
 وهو ما يفتح الباب العتبار أي تظاهرة أمام أي   ."ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها
ا بزعم رهابيً إ سلوك منها عماًل  حتجاًجا على أي  سفارة أو منظمة دولية أو محكمة ا
 .عرقلتها ومنعها من ممارسة نشاطها

 إرهابي بهدف تحقيق أي  سلوك ووصفه بأنه  أي   على تجريم نفسها كما اشتملت المادة
 فيحتى لو كان ذلك  والتي تشك ل تعريًفا فضفاًضا، غراض السالف بيانهاغرض من األ

ظم باالتصاالت أو الن   "ضراراإل"أو التحضير إذا كان من شأنه  عدادمرحلة اإل
أو أو بمخزون الطاقة  الوطنيالبنكية أو باالقتصاد  ظم المالية أوالمعلوماتية أو بالن  

ذه الجريمة في كبت هالمخزون األمني من السلع أو المواد الغذائية والمياه متى ارتُ 
جريمة  صف أي  هذه الصياغة الواسعة بو تسمح  ،وبالطبع .زماتحاالت الكوارث واأل

وهى حاالت  "الكوارث واألزمات"رهابية لمجرد وقوعها في حاالت عادية بكونها جريمة إ
الحرب "أنها استُبدلت بحاالت لو ، و يس لها تعريف محدد أو واضح وموضوعيعامة ل

الصيغة التي انحاز لها  ، ولكن  لكان التعريف أكثر تحديًدا" والتعبئة العامة والطوارئ
دية لبعض السلع التموينية جريمة إرهابية أن تجعل من جريمة سرقة عا شأنهاع من المشر  

 .أزمة ارتفاع سعر الدوالر وانهيار قيمة الجنيهأثناء  -مثاًل  -بزعم تنفيذها 
النطاق اإلقليمي للجرائم ( 8)حتى ( 2)قانون العقوبات المصري في المواد من يحدد  -6

بأمن الحكومة أو التي  رتكب في الخارج وتضر  التي تُ تلك التي تخضع ألحكامه سواء 
سب ا نُ جنبية مم  م األئه المحاكية المصرية ولم تبر  يرتكبها في الخارج من يحمل الجنس

تخضع  التيللجرائم  اإلقليميعت المادة الرابعة من القانون الجديد النطاق وس   وقد .إليه
 لكن   ،"إذا كان المجنى عليه مصرًيا" مثالدت بعض الحاالت المنطقية  وعد   ألحكامه

وقعت فيها الجريمة شأن  التيعت لتشمل حاالت ربما تنال من سيادة الدول المادة توس  
رتكب قليمية  حتى لو لم تُ ئات الدولية أو اإلإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهي"

، وكذلك "الجريمة على أرض مصرية ولم يكن من مرتكبيها من يحمل الجنسية المصرية
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إلحاق الضرر بمن ال يحمل الجنسية المصرية، ولكنه مقيم في مصر، وارُتكبت حالة 
 .ة ضده على أرض غير مصريةالجريم

بالنسبة للفاعلين  -عقوبة الجريمة التامة  أن  بالقاعدة العامة في التجريم والعقاب تتلخص  -8
 جرامية األخرىأعلى من العقوبات المقررة للصور اإلتكون  -األصليين والشركاء

جعلت ( 7)حتى ( 2)إال أن المواد من  .أو التسهيل أو االتفاق التحريض أو المساعدةك
رة المقرَّ  بنفس مستوى العقوباتالتحريض أو المساعدة أو االتفاق أو التسهيل عقوبات 

 .للجريمة التامة
استخدموا "لى تنفيذ أحكام هذا القانون إذا لقائمين عالجنائية لمساءلة ال( 4)المادة تمنع  -2

على النفس أو وشك أن يقع ق يلحماية أنفسهم من خطر محدِ "أو" ألداء واجبهم القوة
وهى عبارات عامة تفتح الباب الستخدام كل صور القوة ومنها القوة المسلحة  "األموال
ألداء "أو " ق يوشك أن يقعخطر محدِ "ى الت فضفاضة وغير محددة تحت مسم  في حا
فالت من العقاب ومساعدتهم على اإل نهم من المساءلة الجنائيةتحص  بما يسمح ب "واجبهم

 .60استخدام القوة في تنفيذ أحكام هذا القانونحال في الجنائي 
ن م( ه 24، 64، 02، 04)المواد إلى تطبيق العقوبات الواردة في ( 2)ذهبت المادة  -3

 اشتمالرغم و  .رهابية المنصوص عليها في هذا القانونقانون العقوبات على الجرائم اإل
لزم المحاكم إال أنه أ عدام والسجن المؤبد والمشددعلى عقوبات رادعة شأن اإلالقانون 
ة مد الشرطةأخرى شأن وضع المتهم بعد انقضاء عقوبته تحت مراقبة  تكميليةبعقوبات 

مخالفة  ، وفى حال(عقوبات 04)سنوات  2 تزيد علىال مساوية لمدة عقوبته بشرط أ
وليس  .(عقوبات 02) حكم عليه بالحبس مدة ال تزيد عن سنةيُ  ،المتهم لقواعد المراقبة

 64) تها عن خمس سنواتتزيد مد على أال  نع تعدد عقوبات مراقبة البوليس مهناك ما ي
الجمعيات أو  حل  عية شأن تب   بإصدار عقوباتالمحكمة القانون زم لكما أ .(عقوبات

                                                           
60
" التصفية"استخدام مصطلح بعنها  أعلنتلسياسة التصفية لبعض المجموعات والتي  باع الداخليةاتّ إلى  هذا القانون نصّ  أّدىوقد  

اكتوبر منهم  6محامين بشقة في  9عن تصفية  1/1/2115وتصاعدت تلك السياسة بعد مقتل النائب العام، فقد أعلن في ، نفسه

يوًما على صدور هذا  15المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس نقابة المحامين العامة، وقبل مرور 

أعلنت عن  4/9/2115إخوانية في الفيوم تكّونت من عنصرين، وفى  ةخليّ ية أعلنت الداخلية عن تصف 29/1/2115القانون وفي 

أعلنت   25/9/2115كانت تختبئ بقرية الجميعى بالشيخ زويد في سيناء، وفى ( والية سيناء)عناصر تابعة لتنظيم  9تصفية خلّية من 

فيضان الزيدية التابع لقسم أوسيم جيزة، كما أعلنت عناصر كانت تختبئ بمنطقة 9تتكون من ( لداعش) ابعةعن تصفية خلّية إرهابية ت

عن تصفيه خلّية إخوانية من أربعة عناصر تتبع منطقة الدلنجات بالبحيرة، وكانت تختبئ في منطقة العجمي 31/9/2115في 

قرات اختبائهم وبأّن تلك باإلسكندرية، وفى كّل الحاالت التي أعلنت فيها الداخلية عن تصفية تلك العناصر اسُتهّل الخبر بمداهمتها م
 .العناصر بادرت بإطالق النار فتعاملت معها القوة األمنية
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 أموالها وأمتعتها وأوراقها ومصادرةالجريمة  فيشاركت  التيالهيئات أو المنظمات 
من القانون الجديد ولم يكن في  62على هذه العقوبة في المادة  رغم أنه نص   ،(ه24)

 (.ه عقوبات24)المادة  حاجة الستدعاء نص  
نزال العقوبةمن قانون العقوبات  27استعمال المادة في القاضي ( 3)المادة دت قي   -7  وا 

حددتها على سبيل الحصر، في بعض جرائم  درجة واحدة فقطوقصرتها على  ،وتخفيفها
عدام ستبدل اإلسمح للقاضي بتخفيفها درجتين كأن يالتي ت 27المادة من  استثناءً 

أو السجن، وأن  ديستبدل السجن المؤبد بالسجن المشدَّ  د، وأنبالسجن المؤبد أو المشدَّ 
، وكان من أشهرعن ستة  د بالسجن أو الحبس الذى ال يقل  السجن المشدَّ  ليستبد

قضية  ا لمقتضيات كل  وفقً  27إعمال المادة األفضل ترك مطلق الحرية للقاضي في 
  .متهم بها وحدود الفعل المنسوب إليه ومالبساتها وظروف كل  

عدم تكرار الخطأ الذى  من هذا القانون( 22)و ( 2)ن حاول المشر ع من خالل المادتي -4
التعريف بين  فيرهابية عندما خلط الكيانات اإلبشأن  0222لسنة  4قانون وقع فيه في 

بوضع التشريع  افقام في هذ ،"العمل اإلرهابي"و" رهابيةالجريمة اإل"و" الكيان اإلرهابي"
وفى تعريفه للكيان اإلرهابي أو الجماعة  .من هذه المصطلحات تعريف منفصل لكل  

وأضاف إليه  0222لسنة  4المنصوص عليه بالقانون ى التعريف نفسه رهابية تبن  اإل
رهابية ال حيث كان قانون الكيانات اإل( يرهااألقل أو غ من ثالثة أشخاص على)عبارة 

ا كان شكلها القانوني سواء أي  ) عبارة ثم أضافا أدنى لعضوية تلك الكيانات، يضع حدً 
رهابية ال يتناول بلد منشأ حيث كان قانون الكيانات اإل ،(كانت داخل البالد أو خارجها

الدعوة بأية وسيلة في إذا كان غرضها ) بعبارة نما كان يتناول الجريمةوا   تلك التنظيمات
 وجاء هذا النص   .(الخ.. إلى إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم داخل أو خارج البالد

وهو نطاق تطبيق هذا القانون الوارد في المادة الرابعة، في  -إقليمًيا –ع ليتوافق مع التوس  
الدول، ال سيما تلك التي نشأ فيها هذا ما قد يضع تلك المواد موضع التعارض مع سيادة 

قانون الكيانات منهما في  سواء الوارد ،التعريفين إن  كما  .الكيان اإلرهابي وُأشِهر
 ،رهابيةتعريف الجماعة اإل توس عا فيقد  ،نونهذا القاذاك الوارد في رهابية أو اإل

سياسية أو أو جماعة  منظمة مجتمع مدنيحزب أو  وصف أي   السهلوأضحى من 
الدعوة من بين أنشطتها ما يمكن وصفه ب بر أن  رهابية إذا اعتُ اجتماعية بأنها جماعة إ
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إلى إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض  -داخل البالد وخارجها –بأية وسيلة 
 .حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر

أو اتحاد طالبي باإلضراب أو االعتصام نقابة عمالية أو مهنية  وكذا إذا قامت أي  
بأنها  وصفهايمكن فدولية الحكومية والبعثات القنصلية وال المقراتبالمنشآت أو أمام 

أو  أمالك عامة أو خاصة احتالل"أو  "الضرر باالتصاالت هاإلحاق"رهابية بزعم جماعة إ
الهيئات القضائية أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو "أو  "االستيالء عليها

ور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دُ 
ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو 

 ."طيل المواصالت ومنع وعرقلة سيرهاتع"أو " نشاطها أو مقاومتها أوجهبعض 
 

 جرائم والعقوباتالفي  -رابعاا

رهابية للجريمة اإل وعامة فضفاضةهذا القانون من تعريفات في جاء  على ما فضاًل 
 جاء الفصل الثاني من الباب األول من هذا القانون ،والكيان اإلرهابي والعمل اإلرهابي
 أي  ل تطا التيج استخدام العبارات العامة والمطاطة هبن ليعدد الجرائم والعقوبات معتصًما

 لنصوص هذا القانون، فضاًل  ة لتتحول إلى أنشطة ارهابية طبًقاأنشطة عامة وطبيعي
الكيانات ومصادرة  الغرامة والمراقبة وحل   وتصل إلىعدام التي تبدأ من اإلالعقوبات  لىع
 :أموالها وأموال أعضائها، ومن ذلك كل  
م أو أدار أو نظ   ستعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أس  ( 20)المادة -2 

ى زعامة أو قيادة فيها، وهى عقوبات مغالى فيها وكان من رهابية أو تول  جماعة إ
اإلنشاء أو "بشأن  أن ُتحدَّد العقوبة ،ابيةرهالتعريف الواسع للجماعة اإل ظل   في ،الواجب

العلم به، واتجاه  ت ارتكابه في حالعلى قدر الجرم الذي ثبُ " التأسيس واإلدارة والقيادة
كما تعاقب المادة بالسجن  .إلى تنفيذه، ال على وصف الجماعة بأنها إرهابية اإلرادة
أو ية أو أمنية ى تدريبات عسكر كل من تلق  " مدته عن عشر سنوات د الذى ال تقل  المشدَّ 

يبات ق على طيف واسع من التدر تطل   "تقنية"كلمة  رغم أن  " رهابيةتقنية لدى جماعة إ
أو النقابات  مثاًل، حزابحد األأفلو قام  ،لكترونيةالسلكية والالسلكية واإلالتدريبات شأن 
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أعمال بعد ذلك بأنها  وُوِصفت تلك التدريباتبتدريبات على مهارات التواصل واالتصال 
ا بتلك حتى ولو لم يكن عضوً  ى تلك التدريباتل كل من تلق  طاالعقاب يإن  ف ،رهابيةإ

 .الجماعة
حزاب السياسية والنقابات واالتحادات والمراكز تسمح باتهام أعضاء األ (28) المادة -2

فالمادة لم  ،أو السعي للتخابر التخابر يبتهمت   كافة ومنظمات المجتمع المدنيالحقوقية 
ل فتحت الباب لتجعل ب "لدى دولة أجنبية السعي للتخابر/التخابر"على  تجريمر التقصُ 
ها داخل مصر ا يكون مقر  أو غيره [...]جمعية أو منظمة أو جماعة  أية"عالقة مع  أي  

الرتكاب جريمة  د  عِ تُ رتكب أو ستُ  أنهابزعم  للتخابر سعي/جريمة تخابر "أو خارجها
رهابية والعمل ع للجريمة اإلاه المشر  الذى تبنً سع في االعتبار التعريف الواويؤخذ  .رهابيةإ

 .نشاط عام أو معارض للنظام الحاكم أي  ج فيه ابي، الذي يمكن أن ُيدر  اإلره
 رهابية موضوعت الجريمة اإلوقع سواء عدامعقوبة اإلعلى  نفسها المادة تنص   كذلك

 .الجريمةلشروع في ا تو ثب اقتصر األمر على أو بالفعل، السعي أو التخابر
قام بإعداد أو تدريب أفراد على  من د كل  د أو المشدَّ تعاقب بالسجن المؤب  ( 22)المادة -8
رت المادة على العقاب ذا اقتصوهو أمر طبيعي إ ،"فنون حربية [...] حةاستعمال األسل"

وسائل "على من قام بتدريب أفراد على ينطبق  نفسه العقاب لكن   فقط، فعالعلى هذه األ
أو  [...]االتصاالت السلكية أو الالسلكية أو االلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى 

جريمة  الستخدامها في ارتكاب ا كان شكلهاأو غيرها من الوسائل أي  ل مهارات أو حي  
 ."ض على شيء مما ُذكرإرهابية أو حر  

ن  و أفعال عادية  ليس سوىهذه التدريبات من كر ما ذُ  وكل    رهابية ا بالجريمة اإلربطه ا 
أو تصل إلى السجن المؤب د يتيح المعاقبة عليها بعقوبة  التي توس ع المشر ع بتعريفها

 ."بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"سواء أتى بهذا الفعل من أتى به د المشدَّ 
دخول بالقوة أو ال"د على أفعال د أو المشدَّ على السجن المؤب   تنص   (23)المادة -2

المجالس المحلية أو  الرئاسية أو مقار   المقار  "إلى أحد  "أو التهديد أو الترويعبالعنف 
مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو 

ة أو أو الهيئات أو األجهزة األمني مديريات األمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون
ور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو الرقابية أو األماكن األثرية أو المرافق العامة أو دُ 
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تظاهرة أو  يل من أي  للنَّ الباب تفتح  بذلك ، وهي"نشآت العامةمن المباني أو الم أي  
ع سياسي أو اجتماعي ووضعه تحت طائلة تجم   تجمهر أو إضراب أو اعتصام أو أي  

ة للجريمة التعريفات المطاط ل  في ظِ  -رهابيةارتكاب جريمة إ دقص  بزعم  - هذه المادة
 .رهابية والعمل اإلرهابياإل
 ته عن عشرين سنة كل  مد   د الذى ال تقل  د أو المشدَّ تعاقب بالسجن المؤب  ( 24)المادة -3

أو غير ذلك من وسائل العمل اإلرهابي  التهديد أو الترويعمن حاول بالقوة أو العنف أو 
 .ب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومةقل  

أعمال المعارضة السياسية والديمقراطية بزعم  جميعتطبيق هذه المادة على  ومن الممكن
سية أو الشعبية استخدام المعارضة السيا أن   علًماأنها انتهجت وسائل التهديد والترويع، 

من الحقوق التي تتمتع هو  ،الخ [...] أو شكل الحكومة لوسائل الضغط لتغيير الدستور
بها الشعوب في األنظمة الديمقراطية وال يجب وضعها في إطار تشريعي يسمح بوصفها 

 .بأنها جريمة أو عمل إرهابي
في المعرفة، وحريات  عنه، والحق   صادران حرية الرأي والتعبيرت( 04،02)ن مادتاال-7

 تتراوح بين السجن الذى ال تقل   عقوبات جنائية انتضع ، إذتداول المعلومات والصحافة
بزعم  ته عن عشر سنوات،مد   د الذى ال تقل  ته عن خمس سنوات والسجن المشدَّ مد  

 ةالترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لألفكار والمعتقدات الداعي"مكافحة جرائم 
من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل  كل  "، وكذا "الستخدام العنف

 .للترويج لتلك األفكار "ت لالستعمالدَّ عملت أو أعِ أو العالنية سواء استُ 
شبكة المعلومات على شبكات االتصاالت أو  كل من أنشأ أو استخدم موقًعا" ومعاقبة

" داعية الرتكاب أعمال ارهابيةلألفكار أو المعتقدات ال الترويج"بزعم  "الدولية أو غيرها
  ."ر العدالةالتأثير على سي  "أو " السلطات األمنية تضليل"أو بزعم 

موقع إلكتروني تابع "على " أو بطريقة غير مشروعة| بغير حق" من دخل ومعاقبة كل  
عليها أو ألية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة 

 .ارتكاب جريمة من جرائم الترويج لتلك االفكار أو المعتقدات بزعم "الع عليهااالط  
التحضير لها عِلم برهابية أو م بوقوع جريمة إمن علِ  تعاقب بالحبس كل  ( 66)المادة -4

بإمكانه لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد مرتكبيها، وكان  توف رتعداد لها أو اإلأو 
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بعضهم يفتح الباب للبالغات الكيدية التي يقوم بها  هذا األمر .ول م يفعل سلطاتالإبالغ 
الوهمية التي قد يحررها  كما يفتح الباب للبالغات .همبلالنتقام من خصومهم أو الكيد 

 -سواء عن جهل أو سوء فهم – الوقوع تحت طائلة هذه المادة إذا ساوره شك   من يخاف
يفتح الباب ومن شأن ذلك أيًضا أن  .ممارسات بعض الجيران أو القريبين منهم حول

له ذلك من الطعن في يمث    على ماللصراع والتشاجر بين أطراف تلك البالغات، فضاًل 
 .أخرىواقتحام حياتهم الخاصة من ناحية  ،شخاص وسمعتهم واعتبارهم من ناحيةاأل
الرتكاب  "أو التحضير عداداإل"من أعمال من قام بعمل  تعاقب كل   (68)المادة -2

فإن  هذه المادة  ،وبالتالي ،عداد أو التحضيرعمله هذا اإل رهابية، ولو لم يتعد  الجريمة اإل
إلدراج سلوكيات معي نة قد جريمة، وتفتح الباب  تنفيذ أي  ب يشر عمواطن لم  ةبقعامتسمح ب

أو " لقاء" ف أي  ن وص  يمنع مِ ، فليس هناك ما تكون طبيعية ضمن أحكام هذه المادة
أنها عمل من أعمال تتعلق بشأن عام ب "رسائل الكترونية"أو " هاتفيةمحادثة "أو" اجتماع"

 .عداد أو التحضيراإل
صحفي وتسمح بحرمانه من مزاولة المهنة لمدة  تهدد مستقبل كل  ( 62)المادة  -22

، وترهق الصحف بغرامات وتعويضات باهظة لقيامها عام بزعم إخالله بأصول مهنته
تجاوز تعن مائتي ألف جنيه وال  غرامة ال تقل  بتقضي المادة هذه ف .الصحفية بمهماتها

أو بيانات غير حقيقية  اج أخبارً من نشر أو أذاع أو عرض أو رو   كل  على نصف مليون 
بمكافحتها بما يخالف رهابية وقعت داخل البالد أو العمليات المرتبطة أعمال إعن 

الحقائق  وهو ما يحرم الصحافة من تقص ي ،البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع
 .لزمها بمصدر وحيد لتلك األخبارويُ 
واسطة كبت الجريمة بذا ارتُ لية إدارة الفعمن كان مسؤواًل عن اإل نفسها العقوبةبب يعاق  و 

 .حكم به من غرامات وتعويضاتيُ  ا بالتضامن عم  واًل يكون مسؤ شخص اعتباري و 
فضاًل على ما تقضي به من عقوبات  -تسمح للمحكمة أن تحكم( 67)المادة  -22

بعقوبات أخرى تحت  -كمراقبة البوليس ومصادرة األموالأو تب عية  ،أصلية كالسجن
إبعاد " وهي -عدا التدبير األول -مسم ى تدابير ُيلتزم بها كحد  أقصى خمس سنوات

باإلقامة  االلتزام منطقة محددة؛ فين أو مكان معي   فيقامة عن البالد؛ حظر اإل األجنبي
بالوجود  االلتزام نة؛معي   حظر االقتراب أو التردد على أماكن أو محال   ن؛مكان معي   في
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 نة أو مجال أنشطة محددة؛حظر العمل في أماكن معي    نة وأوقات معي نة؛في أماكن معي  
االلتزام باالشتراك  نة أو المنع من حيازتها أو إحرازها؛صال معي  حظر استخدام وسائل ات

   ".تأهيل في دورات إعادة
حسن السمعة شرط  أن يفقد المدان بهارهابية جريمة إعلى الحكم باإلدانة بب كما يترت  

 .الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية ن لتول يوالسيرة الالزمي  
 

 اإلجرائيةاألحكام في  -خامساا

يل من الباب الثاني من هذا القانون إلى النَّ ع في القواعد اإلجرائية الواردة في انحاز المشر  
لى توسيع ،القبض والتحقيق يمرحلت  ضمانات المتهم في  سلطات مأموري الضبط  وا 

االحتياطي، والسماح بحبس متهمين دون الحبس فترات  وتمديد ،التحقيقجهات و 
رئيس  حت على منازلهم ومراسالتهم، ومن  والتنص  ويهم أو محاميهم، ذاالتصال ب

 :على هذا الصعيد ما يلي ومن أبرز المواد ،الجمهورية سلطات استثنائية
دد حبسهم ومُ  المواد في هذا الباب التي تتناول تنظيم التحقيقات مع المتهمين جميع -2

أو "ثم تقرنها مباشرة بعبارة " للنيابة العامة"تذكر عبارة  جراءات التحقيقوغيرها من إ
مادة بهذا التشريع ماذا يقصد  ي  ع في أفصح المشر  ولم يُ  ،"سلطة التحقيق المختصةل

 :نا، وأعتقد أن المقصود بها أمر "سلطة التحقيق المختصة"بعبارة 
نصوص التشريع استناًدا للعديد من  –أن  المحاكمة في بعض الجرائم ستكون : األول

ابة الني’أمام القضاء العسكري، وبالتالي قد يكون المشر ع أراد بتلك العبارة  -المصري
 .، دون ذكرها صراحةً ‘العسكرية

رهاب، بإنشاء جهة تحقيق خاصة بجرائم اإلع هذه الصياغة للمشر  تسمح : الثاني
دة مشروع هذا القانون نص ت على هذه الجهة، فل وكانت ع المشر   ربما اضطرمسو 

وضع في  ، في المقابل،لكنه .ضات عليها من القانون لتقليل االعتراالستبعادها مؤقتً 
الوقت المناسب لإلعالن عن إنشائها  تهي ؤساس القانوني لها لحين النصوص األ
 .بقانون آخر
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قيام "ظ  بزعم ى التحف  تسمح بالقبض على مواطنين وحبسهم تحت مسم  ( 82)المادة  -0
بهدف  ،"لضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطررهاب و جريمة اإل خطر من أخطار

على ظ يكون لمأمور الضبط التحف  و  "مرتكبيها الت عنها والبحث عنجمع االستدال"
تجاوز سبعة تمديد هذه المدة لمرة واحدة بما ال يوللنيابة  ،ساعة 08لمدة   هؤالء
 فيو  .ااحتياطيً  مأو حبسه مفراج عنه، بعد ذلك، إم ا اإلتقرر سلطة التحقيقو  ،أيام

 .اظ من مدة الحبس االحتياطي المقررة قانونً نزل مدة التحف  ست  تُ  ،الحالة األخيرة
على المواطنين طوال هذه يسمح بهذا التحفظ  ،بموجب هذه المادة ،ظ أن القانونوالمالح   

قيام خطر من أخطار جرائم حال "، فهو يسمح به في جريمة وارتكبالمدة ولو لم ي
 . "اإلرهاب

قبض عليه أو بالغ كل من يُ جراءات الجنائية تشترط إقانون اإلمن  (262)المادة  -6
االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع  ويكون له حق   ،ا بأسباب ذلكحبس احتياطيً يُ 

ل من من هذا القانون فتحت الباب للتحل  ( 82) أن المادة إال   .واالستعانة بمحامٍ 
جراءات ولكن مضمون مادة اإل كررتتلك الحقوق عندما ظ عليه من متحفَّ تمكين ال

وهو ما يمنح  ،"صلحة االستدالالتخالل بموذلك دون اإل"عبارة في نهايتها ضافت أ
 بالغ أي  بأسباب التحفظ، وعدم إ جاهاًل  ظ عليهمتحفَّ ال لترك حجةالضبط  مأموري

 وحرمانه من االستعانة بمحامٍ  ،عليه أو بمكان التحفظقد جرى التحفظ من ذويه بأنه 
 .مصلحة جمع االستدالالت تقتضى ذلك بزعم أن  

السلطات المقررة  "سلطة التحقيق المختصة"منحت النيابة العامة أو ( 86)دة الما -8
 ،تأنفة منعقدة في غرفة المشورةنح المسوتلك المقررة لمحكمة الجُ  قاضي التحقيقل

جراءات الجنائية إلبعادها عن قانون اإلع في سلطات واسعة انحاز المشر   وهي
منحها لقاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة حتى ال تتعسف لالنيابة العامة و 

يد ويكون هذا القرار بِ  ،االفراج عن المتهمينيابة في قرارات الحبس االحتياطي أو الن
 .سلطة التحقيق دال ِبيالقاضي 

الفصل في استئناف أمر الحبس سمحت لمحكمة االستئناف ب( 88)المادة  -2
من ( 237)رغم أن المادة ، االحتياطي أو تمديده خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه

 .لزم المحاكم بالفصل في االستئناف خالل يومين فقطجراءات الجنائية تُ قانون اإل
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 ظ عليه وبين المحبوس احتياطًياساوت بين المركز القانوني للمتحفَّ ( 82)المادة  -3
من النيابة أو سلطة التحقيق بتفتيش  احت لمأمور الضبط أن يستصدر إذًناحيث أت

منهما وضبط األشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش  مسكن أي  
اتهام وال توجد أي دالئل  ه بأي  ظ عليه لم يواج  لكون المتحفَّ  في تجاهل تامٍ  ،بشأنها
 .تفتيش مسكنه على هذا النحوبة في مواجهته لُيسمح أو أدل  

تسمح للنيابة العامة أو سلطة التحقيق أن تأذن بمراقبة وتسجيل ( 83)المادة  -7
تسجيل وتصوير كذلك وسائل االتصال، و  جميعد على المحادثات والرسائل التي ترِ 

ما يجرى في األماكن الخاصة أو عبر شبكات االتصال أو المعلومات أو المواقع 
لكترونية لمكالمات والرسائل العادية أو اإلن فيها، وضبط ايدوَّ  االلكترونية وما

 ، ولها أن تمنح هذا اإلذن لمدة ثالثينوالمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها
حرمة الحياة الخاصة نسًفا ل هذا األمر د  يع  و  .دد أخرى مماثلةد لمدة أو مُ جدَّ ، وتُ ايومً 
 .على الدستور فاضًحا تحاياًل و ية المراسالت، كفالة سر  لو 

من ( 27)المادة  نص   فإن   ،سلطة النيابة أن تأذن بتسجيل المكالماتضمن فإذا كان من 
ولمدة  ابً اإلذن بمراقبة المحادثات والرسائل بأمر قضائي مسبَّ شترط أن يكون يالدستور 

مراقبة  دب عنمسبَّ  قضائيأمر وجود من الدستور تشترط ( 42)كما أن المادة  .محددة
جراءات الجنائية من قانون اإل 023المادة  أن   أِضف .ت عليهاالمنازل أو التنص  

أنه يشترط لصحة وهو ما يفيد  .أن يكون في المراقبة فائدة في ظهور الحقيقيةاشترطت 
ع بقانون مكافحة بعه المشر  ا ات  وقعت بالفعل وهو عكس مقد جريمة اإلذن بها أن تكون ال

 .عدادتجريم أفعال التحضير واإلاب بشأن رهاإل
ئي على النحو المنصوص اجراءات يكون بإذن من القاضي الجز إجراء من تلك اإل وأي   

جراءات الجنائية حتى يكون ذلك كله من قانون اإل( 023)عليه بالفقرة الثالثة من المادة 
ع المشر   ليهإ يد النيابة العامة أو سلطة التحقيق كما انحازتحت إشراف القضاء وليس بِ 

 .في هذا القانون
ين على األقل أو ضه من المحامين العام  تتيح للنائب العام أو من يفو  ( 84)المادة  -4

بيانات تتعلق  أي  الع أو الحصول على سلطة التحقيق المختصة أن يأمر باالط  
 .مانات والخزائن والمعامالت المتعلقة بهاالودائع واألبالحسابات و 
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 :لوهو ما يشك   
في ية الحسابات بشأن سر   2222لسنة  022القانون من ( 2)المادة من  استثناءً  (أ)

وهو ما  .مينكم محك  كم قضائي أو حُ على حُ  أن يكون ذلك بناءً شترط ت التي المصارف
لسنة  44المصرفي والنقد رقم من قانون البنك المركزي والجهاز  (27)المادة  كررته
إال  ذلكمثل ين ضه من المحامين العام  أو من يفو   ح للنائب العاميتت ال، والتي 0226
الع على تلك الحسابات لألمر لهم باالط   محكمة االستئنافأن يتقدموا  بطلب إلى بعد 

  .أو الحصول على صورة منها
عن تلك الحسابات ليس في مرحلة التحقيق فقط ولكن في  فرصة تسمح بالكشف (ب)

 .الضبط االستدالالت التي يقوم بها مأمورومرحلة جمع كذلك، أي  المرحلة التي تسبقها
 ،حال عدم قيام البرلمانفي  ،منحت رئيس الجمهورية سلطات استثنائية (26)المادة  -2

قام "فمتى  .حال إعالن حالة الطوارئفي من بعض السلطات التي يتمتع بها  قريبة
أن لرئيس الجمهورية  "بيئيةب عليها كوارث رهابية أو ترت  خطر من أخطار الجرائم اإل

 ، مثاًل "لمحافظة على األمن والنظام العاما" هدفيصدر القرار باتخاذ تدابير مناسبة ب
 ةتجاوز ستتلمدة ال "وذلك  "حظر التجوال فيها"أو  "عزلها"أو  "إخالء بعض المناطق"

ز وتعزَّ الحاالت العاجلة بأوامر شفوية  فيتصدر تلك التدابير "ومن الممكن أن  ."أشهر
 ."خالل ثمانية أيام كتابةً 

التالية ليقرر ما يراه  السبعة يامبير على مجلس النواب خالل األعرض تلك التداوتُ 
ذا كان المجلس في غير د   .بشأنها ، فإذا كان النعقاد وجبت دعوته لالنعقاد فوًراور اوا 

عرض على مجلس النواب المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يُ 
عرض فإذا لم يُ  .أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس في

 لم يكن، هبر القرار كأنه المجلس اعتُ رض ولم يقر  الميعاد المشار إليه، أو عُ  فيالقرار 
 .مدة التدابير بعد موافقة أغلبية البرلمان عليها تمديدولرئيس الجمهورية 

خطار الناجمة لزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري لتغطية جميع األتُ ( 28)المادة  -22
فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة  رهابية التي تصيب أي  عن الجرائم اإل

 في إلزام الدولة بأن تفرضالواجب  يجابية وكانفة مكافحة اإلرهاب، وهى خطوة إالمكل  
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األخطار الناجمة عن الجرائم اإلرهابية والتي يتعرض لها  تلك الوثيقة تغطية كل
 .ضها ال قوات مكافحة اإلرهاب وحسبالمواطنون المصريون أو المقيمون على أر 

 

 تشريعات حماية أركان الدولة 2.2

ع خالل المرحلة االنتقالية بزعم اها المشر  نقصد بها في هذه الورقة حزمة التشريعات التي تبن  
هذا  في نستعرضف و الدولة والمجتمع من أعمال العنف والبلطجة والتخريب، وسحماية أركان 

 :، وذلك على النحو التاليورؤيتنا لها القسم أبرز تلك التشريعات

بشأن تعديل بعض أحكام قانون ( 2111لسنة  11)المرسوم بقانون : أواًل 

وقد أصدره  ،"قانون البلطجة"باسم  اوقد اشتهر هذا القانون إعالميً  .العقوبات

بموجب هذا  -أضيفتحيث ، 11/3/2111اوي وزير الدفاع في المشير حسين طنط

ن لقانون العقوبات المصري في الكتاب الثالث منه والمعنوَ  نامادت -التشريع

الترويع "، تحت عنوان الباب السادس عشر "ة بآحاد الناسنايات والجنح المضرّ الج"

، (أ) مكرًرا 315ًرا، مكر 315المادة  هما، و"يف والمساس بالطمأنينةوالتخو

 .باإلضافة لمادة نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره

باستعراض " من قام بلطجة لمعاقبة كلّ ألعمال ال اواسعً  اتعريفً  61عالمشرّ ى وقد تبنّ 

الفعل أو التهديد  كان من شأن ذلك"و  "هماالتهديد بأيّ "أو  "التلويح بالعنف"أو  "القوة

إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض 

حياته أو سالمته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو 

  ".المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره

في جميع  القضاء بهام عقوبة تكميلية يتحتّ  على عقوبة الحبس المشّرع أضافقد و

األحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة 

مدة الحبس والخروج من  انتهاءهم بعد المتّ أن  ، وهذه المراقبة تعنيالمحكوم بها

بل يجب عليه المبيت في قسم الشرطة أو  ةيته كاملالسجن ال يحصل على حرّ 

يوم لمدة مساوية لمدة  كلّ ا حتى السابعة صباحً  مساءً من السابعة مديرية األمن 

 ابعد خروجه من السجن مقيمً  هم يظلّ ، بما يفيد أن المتّ تي قضاهاعقوبة الحبس ال

 بالمدينة التي يعيش فيها وال يستطيع التنقل داخل البالد إال في فترة الصباح ألنّ 
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 .2111لسنة  11مكررمن قانون العقوبات المضافة بموجب التعديل  315المادة  
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طيع السفر خارج البالد وبالطبع ال يست .في المساء عليه تسليم نفسه لقسم الشرطة

 .حتى انتهاء مدة الوضع تحت المراقبة

بموجب  1991هذا القانون سبق إصداره في عهد مبارك عام  بالذكر أنّ  ومن الجدير

 23لسنة  13المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها رقم  إال أنّ  ،(6)القانون رقم 

بعدم دستورية هذا القانون لعدم عرضه  1/5/2116قضائية دستورية قضت في 

رغم أنه من القوانين رى واقتصار عرضه على مجلس الشعب، على مجلس الشو

يوجب عرض مثل تلك القوانين على  1911كان دستورو. لة للدستورالمكمّ 

 .المجلسين

المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون كان هناك اتجاه في  وقبل أن تقضي

وغير موضوعية وتهدد حريات  ةته مطاطالمصري يطالب بإلغائه لكون صياغ الفقه

 .62األفراد

رحيل  علىوقبل مرور شهر مباشرة  بعد الثورة ،أعاد المجلس العسكري إال أنّ 

زال جانب كبير من الفقه يرى عدم  وبالطبع ما .هذا التشريع إصدارأعاد  ،مبارك

حت إحدى وبالفعل صرّ  .عليه بعدم الدستورية ُطِعنوقد  ،دستورية هذا القانون

ألحد المحامين بتقديم طعن على  2114محاكم الجنايات المصرية في نوفمبر 

أمام  زال هذا الطعن منظوًرا نصوص هذا القانون للمحكمة الدستورية العليا، وما

 . لمحكمة الدستورية العلياا

بشأن تجريم االعتداء على حرية العمل ( 2111لسنة  53)المرسوم بقانون : ثانًيا

 هذا المرسوم ."اإلضراب تجريم حقّ "المًيا باسم والمعروف إعوتخريب المنشآت، 

، لتجريم االحتجاجات 12/4/2111وي وزير الدفاع في أصدره المشير حسين طنطا

وقد أصدر المجلس  .ضراب أثناء سريان حالة الطوارئسيما اإلال الية العمّ 

 هالعسكري هذا التشريع بعد شهرين من رحيل مبارك عن الحكم في محاولة من

ين الية التي كانت تطالب بالعدل االجتماعي وتطبيق الحدّ لوقف االحتجاجات العمّ 

 التشريعولتمرير هذا  .هوظروف قصى لألجور وتحسين شروط العملاألدنى واأل

العمل به ربطه بحالة الطوارئ والتأكيد على أنه تشريع مؤقت يتوقف  تمّ  مجتمعًيا،

شهر إال في ُترفع لم التي و ،نة من قبل الثورةانتهاء تلك الحالة والتي كانت معلَ  فور

ديباجة من المجلس العسكري تبرر أسباب اشتمل القانون على  ولذلك، .2112مايو 

المجلس  إنّ وحيث " :فيهاجاء قد من التشريع، و اهذه الديباجة جزءً  دّ وتعَ  ،إصداره

 م كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقرّ األعلى للقوات المسلحة تفهّ 

                                                           
62
 .2111دار النهضة العربية  -المواجهة التشريعية لظاهرة البلطجة -ي متولي القاضيرام. راجع د 
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بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها 

قرار العمل في قطاعات الدولة دونما إخالل بدوالب العمل ودونما تأثير على است

به البالد من مرحلة  ما تمرّ  وفي ظلّ  المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة؛

ي ب حماية أمنها واقتصادها من التالعب بهما بهدف تخطّ حرجة من تاريخها تتطلّ 

أزمتها الحالية واالستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع 

فإن المجلس األعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في  وتلبيتها؛

تكريس دولة القانون خالل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البالد، ويعلن بمقتضى 

وبعد موافقة مجلس  لة له بمقتضى اإلعالن الدستوري؛الصالحيات المخو  

  ."..الوزراء

شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ب (2112لسنة  6)المرسوم بقانون : ثالًثا

ر حسين طنطاوي ، وقد أصدره المشيشأن األسلحة والذخائرب 1953لسنة  593

 .12/1/2112وزير الدفاع في 

، (26)ن هذا القانون تعديل مادتين بقانون األسلحة والذخائر هما المادة تضمّ و

سلحة وحيازة األل تشديد عقوبات حم   63على نصّ ، و(أ، ب، ج) (31)ادة والم

العقوبات إلى اإلعدام إذا كان حملها أو حيازتها ب والذخائر والمفرقعات حيث ارتفع

بقصد "أو  "بالنظام العام"أو  "باألمن العام يخلّ "بقصد استعمالها في أي نشاط 

أو  "النظم السياسية للهيئة االجتماعية"أو  "مبادئ الدستور"أو  "المساس بنظام الحكم

 ."السالم االجتماعي"أو  "لوطنيةبالوحدة ا"

بأّن القصد جريمة حمل سالح عادية  أيّ  وصفتسمح بمطاطة وجميعها عبارات 

 .حالة من الحاالت السالف بيانها من حمل السالح فيها استخدامه في أيّ 

تصل تشديد العقوبات لشريع ال تقتصر على أخطر المحاور في هذا التوأعتقد أّن 

من قانون  11المادة  استخدامحرمان القاضي من كذلك اإلعدام ولكن  حدّ إلى 

نفاذ هذا وبعد  .لذلك ما رأى مبرًرا تخفيف العقوبات إذاالعقوبات التي تسمح له ب

األسلحة والذخائر التي  64إحالة إحدى جنايات جنايات دمنهور قررت محكمةالتشريع 

للفصل في مدى دستورية الفقرة األخيرة من المادة  65تنظرها إلى المحكمة الدستورية

من قانون العقوبات  11التي تحرم القاضي من تطبيق المادة و من هذا القانون( 26)

د انتهت المحكمة الدستورية وق. لذلك االتي تتيح له تخفيف العقوبات إن رأى مبررً 
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 .2112لسنة   6قانون من ال 26المادة  
64
لسنة  339ي البارود، والمقيدة برقم اإيت 2112لسنة  11116بإحالة الجناية رقم  11/11/2113حكمت محكمة جنايات دمنهور في  

 .ي جنوب دمنهور إلى المحكمة الدستورية العلياكل 2112
65
 .24/12/2113ورد ملّف تلك الجناية للمحكمة الدستورية بتاريخ  
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ع ستمرار تمتُّ ما يعنى االفقرة، إلى الحكم بعدم دستورية هذه  12/11/2114في 

تخفيف العقوبات القضاة بحقّ 
66

 . 

والمعروف شأن تعديل قانون العقوبات، ب( 2113لسنة  121)القرار بقانون : ارابعً 

تاح السيسي ، وقد أصدره المشير عبد الف"قانون األشياء األخرى"إعالمًيا باسم 

 .21/12/2114رئيس الجمهورية في 

  :اآلتي على النحومن قانون العقوبات  (11)المادة القانون  عّدلوقد 

ن ل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممّ من طلب لنفسه أو لغيره أو قبِ  كلّ "

من منظمة محلية أو أجنبية يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو 

سائلة أو منقولة أو  أموااًل  ،أو أية جهة أخرى ال تتبع دولة أجنبية وال تعمل لصالحها

أو وعد بشيء  أو أشياء أخرىا أو آالت أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها عتادً 

أو المساس باستقالل البالد أو  بمصلحة قومية عمل ضارًّ من ذلك بقصد ارتكاب 

اإلخالل باألمن مصر أو  وحدتها أو سالمة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضدّ 

ئة ألف جنيه وال تزيد عن خمسما د وبغرامة ال تقلّ ب بالسجن المؤبّ يعاقَ  والسلم العام

 د وغرامة ال تقلّ وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبّ . أو وعد به يعلى ما أعط

ا بخدمة عامة أو ذا صفة فً ا أو مكلّ ا عامً عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفً 

  .إرهابا لغرض زمن الحرب أو تنفيذً نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في 

كر بقصد ا ذُ من أعطى أو عرض أو وعد بشيء ممّ  ب بنفس العقوبة كلّ ويعاقَ 

  .نة بالفقرة السابقةمن األعمال المبي   ارتكاب عمل ضارّ 

  .ط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقةمن توسّ  ا كلّ ب بنفس العقوبة أيضً ويعاقَ 

 ا فإنّ ا أو إلكترونيً القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيً وإذا كان الطلب أو 

 ."بمجرد تصدير الكتاب أو البيان الجريمة تتمّ 

في مواجهة منظمات المجتمع  فات من استخدامهب إصدار هذا التعديل تخوّ وصاحَ 

العامة  الصياغةعدة انتقادات بشأن  جهت لهالحقوقية منها، ووُ  ال سيماالمدني 

 من أيّ  باقة زهورد قلم أو مواطن على مجرّ  م حصول أيّ والمطاطة والتي تجرّ 

شيء،  تفتح الباب للعقاب على أيّ  "أو أشياء أخرى"، فعبارة منظمة أجنبية أو سفارة

الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء لدرجة دفعت 

قانون "حول هذا القانون أسماه ل كتابة مقال مطو  ى إل يونيو 31في حكومة ما بعد 
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وُنشر بالجريدة الرسمية   1/11/2114قضائية دستورية  بجلسة  35لسنة  196الحكم من المحكمة الدستورية برقم صدر هذا  

 .12/11/2114في ( ب)مكرر 45بالعدد 
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" خالل باألمن والسلم العاماإل"مثل عبارات  أنّ  ال سيما ،67"األشياء األخرى

مواطن  سلوك عام من أيّ  بوصم أيّ  عبارات تسمح "ضرار بمصلحة قوميةاإل"أو

نسبية وغير  الكونها أمورً  بمصلحة قومية باألمن أو السلم العام أو ُمضرّ  أنه ُمخلّ ب

 .موضوعية يختلف تقييمها من شخص آلخر ومن واقعة ألخرى

بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة ( 2113لسنة  156)القرار بقانون : خامًسا

أكتوبر  21وقد أصدره المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في  والحيوية،

2114. 

الشرطة في تأمين المنشآت العامة للقوات المسلحة معاونة أجهزة  68ويتيح القانون

والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول 

البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق وغيرها من المنشآت والمرافق، 

هذه المنشآت في حكم  جميعويجعل القانون  .والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها

الذى  69الدستوري النصّ  بالتالي، فينطبق عليها المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين

على منشآت عسكرية  كري االختصاص بمحاكمة كل من يعتدييحيل للقضاء العس

 صراحةً  70ع في هذا القانونالمشرّ  لذلك نصّ  .ايً في حكمها حتى لو كان مدنما أو 

على إحالة  بل ونصّ  ،تلك الجرائمالنظر في العسكري باختصاص القضاء  على

القضايا المتعلقة بهذه الجرائم على النيابة العسكرية المختصة، وجعل سريان هذا 

 72ثم ألغى ،لمدة عامين تبدأ من تاريخ اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية 71القانون

 .يخالف هذا القانون نصّ  ع كلّ المشرّ 

قد صدرا في عهد مرسي ويحمالن  ارين كانآخَ ن قانوني  القانون ووالفارق بين هذا 

بحفظ لشرطة بمشاركة القوات المسلحة لجهة السماح للهذا التشريع  امشابهً  مضموًنا

 :يكمن في أمرين، األمن وحماية المنشآت الحيوية

مرحلة  73على تطبيقه خالل النصّ  تمّ  2112لسنة  111القانون  نّ أ: األمر األول 

74ق خاللصدر ليطب   2113لسنة  1القانون  ، وأنّ 2112 دستوراالستفتاء على 
 

التشريعين  كال ها، أي أنّ إجراؤ التي كان مزمًعاالنيابية مرحلة إجراء االنتخابات 

                                                           
67
قانون األشياء  2114لسنة  121القانون  -مقال الدكتور زياد بهاء الدين - 14/11/2114 –راجع جريدة الشروق المصرية  

 .األخرى
68
 .2114لسنة  136المادة األولى من القرار بقانون  
69
 .2114من دستور  214المادة  
70
 .2114لسنة  136المادة الثانية من القرار بقانون  
71
 .2114لسنة  136المادة الثالثة من القرار بقانون  
72
 .2114لسنة  136المادة الرابعة من القرار بقانون  
73
 .11/12/2112أصدره محمد مرسى في  
74
 .31/1/2113أصدره محمد مرسى في  
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ق لمدة عامين كاملين ا هذا التشريع فقد صدر ليطب  أمّ  .ق بشأن حدث معينصدر ليطب  

  .21/11/2116العمل به في  وسينتهي حدث معينلمواكبة وليس 

هما من جعل الجرائم التي تحدث خالل نفاذ التشريعين كال أنّ : األمر الثاني

ا هذا التشريع فقد جعل جميع الجرائم التي تحدث في أمّ  .اختصاص القضاء العادي

ا مدنًيا هذه المنشآت من اختصاص القضاء العسكري حتى لو كان من ارتكبها شخصً 

 .اعسكريً  ال
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 الخاتمة
 :هي كما يلي من خالل تناولنا لتلك التشريعات نؤكد على عدد من النقاط

 ين  إال أن ،"رهاب في مصررؤية نقدية لتشريعات مكافحة اإل"رغم أن الورقة تحمل عنوان  -2
مكافحة "ى التشريعات التي تحمل مسم  ارتأيت تخصيص الجزء األكبر منها لعرض 

عات التي صدرت بزعم حماية أركان التشري، و "الكيانات اإلرهابية"أو تنظيم " رهاباإل
أرى  فأنا .يأو التمويل األجنب الدولة والمجتمع لمكافحة التخريب أو العنف أو البلطجة

 بشكل جلي  تلك الترسانة التشريعية التي انحازت األنظمة المتعاقبة إلصدارها تتجاوز  أن  
 على فضاًل  -ويجمع بين كل هذه التشريعات .اتن من تلك السلطالهدف المعل  حدود 

تفسح المجال  ستراتيجية تشريعية تخلق ترسانة قمعيةيها لسياسية وا  تبن   -نةأهدافها المعل  
 .القانونبزعم تنفيذ  البطشليات آل

حال فرض في ظم الحكم كافة الصالحيات التي تتمتع بها لنُ تلك الترسانة التشريعية ر توف   -0
موازين القوى ألن  دد طويلةمن المتيسر إعالنها على مُ  عدلم يالتي  الطوارئحالة 

 بدلت بما هو أكثر شراسة منها، أياستُ  لذا .بذلكتسمح قد ال  واالجتماعية السياسية
من ، أو حماية المجتمع وأركان الدولة رهابى مكافحة اإلالتشريعات التي تحمل مسم  

 -بشكل دائم ومستمر -ونظام حكمه ن الحاكم تمك  خالل إدراج نصوص تشريعية بها 
حال فرضها بشكل مؤقت في رها حالة الطوارئ من الصالحيات والسلطات التي توف  

يات عاء بأنه ال يتمتع بصالحباالد   لنظام الحكم عينه،الوقت  تسمح، فيى وه واستثنائي،
 .لم يفرض حالة الطوارئ على الشعب المصريبأنه استثنائية، و 

 
أنها تعبير عن  ،باع النظام الحاكم لتلك السياسة التشريعيةفي تفسير ات   هم،لبعضقد يبدو  -6

 اعتقادي هو إال أن   .يناير 02هزيمة ثورة بضبط المجتمع بعد أن نجح  علىقدرة النظام 
زالت تحت الرماد وأن الغضب  أن النار ما تمام الِعلم؛ فالنظام الحاكم يعلم عكس ذلك

فيسعى جاهًدا إلى استغالل بعض الجرائم اإلرهابية  ،الشعبي قد ينفجر بين لحظة وأخرى
رهاب انة تشريعية ال تستهدف مكافحة اإلجرامية األخرى ويفرض ترسأو الظواهر اإل

طة العامة أو الجماهيرية نشجميع األتستهدف تأميم المجال العام ومحاصرة  بل وحسب،
خضاعها للتجريم بزعم حماية المجتمع والحفاظ على أركان  أو الشعبية أو التنظيمية وا 

 اإلرهاب أو العنف أو التخريبال تواجه في حقيقتها  الترسانةهذه  أن   عن وعدا .الدولة
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التشريع لفرض ر خلف اب الدولة المتست  من أشكال إره ل شكاًل نها تمث  فإ أو ما إلى ذلك،
 .المجتمع بقوة القانون على الصمت

 في مات مشتركةسِ  تلك التشريعات علىالتجريم الجوهرية في نصوص  اشتملت غالبية -4

طبيعية ال يمكن تجريمها على  أفعااًل  لتشمل دائرة التجريميع توسصياغاتها ترتكز على 

يمكن وفضفاضة  كلمات عامة ومطاطة دوًما تلك النصوص  ت، حمللذا .هذا النحو

أكثر من  فيدت المحكمة الدستورية المصرية أك   رغم أن  و  .تأويلها على أكثر من وجه

أن تكون  ينبغي -بما تحمله من تجريم لألفعال –حكم على أن النصوص الجنائية 

دة بصورة يقينية ال التباس فيها وال غموض، وأن منضبطة وواضحة ومحدَّ  نصوًصا

النصوص  تحديًدا جازًما لضوابط تطبيقها، وأن تحكم معانيتلك النصوص ن تتضمَّ 

تلك  صبحوذلك كله حتى ال ت 75مقاييس صارمة ومعايير محددة تلتئم مع طبيعتها

 اد  ع متصي  يلقيها المشر   اا أو شراك  شباك  "المحكمة الدستورية العليا دت النصوص كما أك  

 76"مواقعهاساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون بات  

تلك النصوص سياسة عقابية متشددة وقاسية تبدأ باإلعدام وتشتمل على عقوبات  جميعت تبن  -8
تدابير ى عقوبات أخرى تحت مسم  و  كمصادرة األموال، تبعيةعقوبات و كمراقبة البوليس، تكميلية 
نة أو ن أو في منطقة محددة، وحظر العمل في أماكن معي  قامة في مكان معي  كحظر اإل متنوعة

ا العقابية منه -التشريعات الجنائيةأن  ععن المشر   غابوقد . مجال أنشطة محددة، وما إلى ذلك
حفظ بنيان المجتمع وتماسك غايتها العليا  ولكن  د تحقيق الردع، ى مجر  ال تتوخ   -جرائيةأو اإل

فى إطار من احترام الدولة للحقوق والحريات الدستورية، ذلك و  ،77هقيمه حتى ال ينفرط عقد

                                                           
75
 .5/1/1991قضائية دستورية جلسة  11لسنة  51حكم المحكمة الدستورية  
والمنشور بالجريدة  2/7/2227 فيقضائية دستورية والصادر  24لسنة  24راجع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  76

 .22/7/2227بتاريخ  02رسمية العدد ال
 

77
 -الرقابة على دستورية القوانين في مالمحها الرئيسية -رئيس المحكمة الدستورية المصرية سابًقا -لمرراجع المستشار عوض ا 

 .1129جان دبوي للقانون والتنمية، ص  -مركز رينيه
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رهاب أو لمجتمع وتنظيماته بزعم مواجهة اإلفتضييق الخناق على ا .القانون والتزامها بسيادة
 الضرورة االجتماعية وافر عن التشريع ت قد تلك المواجهات جوهرها بما ينفيفيُ جرامية لظواهر اإلا

 .إلصدارهالالزمة 

التحقيق منح سلطات الضبط و جرائية في هذه التشريعات على يع النصوص اإلارتكزت جم-2
وتتيح محاكمة المدنيين أمام من الحقوق والحريات العامة والدستورية  صالحيات واسعة تنال دوًما

ت بالصوت والصورة على الحياة الخاصة والتنص   الهواتفقبة اوتسمح بمر القضاء العسكري، 
بقاءية الحسابات وكشف سر   على المواطنين وحرمانهم من االتصال مجهواًل مكان التحفظ  وا 

ع مرحلة جم   ، أيالمرحلة التي تسبقهاكذلك في بمحاميهم ليس فقط في مرحلة التحقيق بل 
جرائية التي كان أقرب ما تكون إلى االستثناءات اإلتلك الصالحيات ا يجعل االستدالالت، م

 .ؤقت وأضحت بموجب هذه الترسانة صالحيات دائمةبشكل م الطوارئض حالة رها فر  يوف  

تستهدف  ،غيرها من القوانين كما ،القوانين الجنائية أن   مسألًة هي تجاهلت هذه التشريعات-3
ن القوانين أ كذلك تجاهلتو  .همضبط أفعال األفراد في عالقتهم بمجتمعهم، وفى صالتهم ببعض

ما ال يجوز  -وبصورة جازمة ال تحتمل تأوياًل  –بين لمخاط  لد أنها تحد  بتميز عن غيرها الجنائية ت
تسيطر عليها بوسائل منطقية،  هاالقبول به من مظاهر سلوكهم من وجهة نظر اجتماعية، وأن

فال يكون السلوك المحظور . ا في إطار الضرورة االجتماعية التي اقتضتهايكون القبول بها ممكنً 
ولذلك  .78الجزاء الجنائي في نوعه ومقداره ي يرتبط بهاعن هذه الضرورة الت ا، إال تعبيًراجنائيً 
غير األغراض التي يأذن  ،لتشريعاتصياغته ا دعن، غيتب يأال   على المشر ع القانوني نيتعي  

أخرى تنال  ع من نصوصه أغراًضاواذا استهدف المشر   .التي ال يعارضهاتلك الدستور بها أو 
فقد التشريع يُ  بالسلطة التشريعية انحراًفاد ع  يُ  ، فإن  ذلكالدستوريات التي يكفلها من الحقوق والحر  

 .فقد السلطة الحاكمة شرعيتها السياسيةته األخالقية ويُ قو  

 

 0222أكتوبر  22القاهرة في 
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 .6/1/1996قضائية دستورية الصادر في  11لسنة  1راجع الحكم في القضية الدستورية رقم  
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