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منهجية
اعتمــدت الورقــة علــى اســتعراض وتحليــل قانــون الكيانــات اإلرهابيــة رقــم  8لســنة  2015واملعــدل بالقانــون 14
لســنة  .2020واســتندت الورقــة فــي تحليــل تطبيــق القانــون علــى قــراءة فــي أوراق قضيــة “تحالــف األمــل”.

مقدمة
يتمثــل الغــرض الرئيســي لــإدراج علــى قوائــم الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن فــي فــرض إجــراءات احترازيــة ،يتــم
تطبيقهــا علــى بعــض املتهميــن باإلرهــاب ،ولكــن التطبيــق الحالــي لهــذه اإلجــراءات تحــول شــيئا فشــيئا إلــى أداة
عقابيــة باألســاس .وهــو مــا حــدث وال يــزال يحــدث فــي حالــة الحبــس االحتياطــي املطــول .وبالتالــي ،أصبــح اإلدراج
علــى قوائــم اإلرهــاب وكأنــه حكــم قبــل صــدور اإلدانــة.
تنــص املــادة  237مــن الدســتور علــى “تلتــزم الدولــة بمواجهــة اإلرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله وتعقــب مصــادر
تمويلــه باعتبــاره تهديــد للوطــن واملواطنيــن مــع ضمــان الحقــوق والحريــات العامــة وفــق برنامــج زمنــي محــدد
وينظــم القانــون أحــكام وإجــراءات مكافحــة اإلرهــاب والتعويــض العــادل عــن األضــرار الناجمــة عنــه وبســببه” .أوفــت
الدولــة ،بالتزامهــا الدســتوري فيمــا يخــص مكافحــة اإلرهــاب بإصــدار قانــون رقــم  8لســنة  2015بشــأن تنظيــم قوائــم
الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن ،ومــن بعــده قانــون رقــم  94فــي العــام نفســه.
صــدر قانــون تنظيــم قوائــم الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن ،فــي ظــروف تختلــف عــن إصــدار أي قانــون آخــر ،حيــث
أصــدره رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســي فــي غيبــة البرملــان ،بمــا يملكــه مــن ســلطة إصــدار القوانيــن.
وعــرض قانــون قوائــم الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن علــى مجلــس الدولــة ،الــذي وافــق عليــه إعمــا ً
ال ملــا توجبــه
ُ
املــادة  190مــن الدســتور.
ووفقً ــا للمذكــرة اإليضاحيــة للقانــون وأعمالــه التحضيريــة ،فــإن الهــدف مــن إصــداره هــو توصيــف الكيانــات
اإلرهابيــة واإلرهابــي وتمويــل األعمــال اإلرهابيــة ،بقصــد تجفيــف منابــع اإلرهــاب ،وهــو مــا يعنــي أن هــذا القانــون
ليــس قانونــا عقابيــا ،حيــث أنــه ال يحــدد أنماطــا مــن الســلوك ويمنعهــا ويقــرر عقوبــة علــى مــن يرتكبهــا ،لكــن
القانــون يكتفــي فقــط بتقريــر تدابيــر احترازيــة انتظــارًا للحكــم الجنائــي النهائــي الــذي قــد يصــدر باإلدانــة مــا يؤيــد
وصــف الكيــان أو الفــرد باإلرهــاب ،أو يصــدر الحكــم بالبــراءة مــا يزيــل هــذا التوصيــف ،وبالتالــي زوال جميــع اآلثــار
املترتبــة عليــه.
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ً
أول( :س) و (ج) حول قانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واﻹرهابيين
صــدر قانــون الكيانــات اإلرهابيــة فــي  17فبرايــر  ،2015وبــدأ العمــل بــه فــي اليــوم التالــي ،ليطبــق علــى الكيانــات
أيضــا ،حتــى وإن كانــوا غيــر منتميــن ألي شــكل تنظيمــي .حــدد هــذا القانــون عــد ًدا مــن املصطلحــات
واألفــراد ً
الفضفاضــة عنــد تعريفــه للكيانــات اإلرهابيــة أو األشــخاص اإلرهابيــن ،بشــكل أهــدر الضمانــات الدســتورية املعنيــة
ً
فضــا عــن التزامــات مصــر الدوليــة بشــأن حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان
بحمايــة وتعزيــز الحقــوق والحريــات،
الــواردة باملواثيــق واملعاهــدات الدوليــة ،والنتيجــة كانــت تقني ًنــا للحــد مــن حريــة التجمــع الســلمي وحريــة تكويــن
الجمعيــات واألحــزاب السياســية وحريــة الفكــر والتعبيــر.
املفارقــة ،هــو أن القانــون رغــم تعريفــه الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن ،إال أنــه لــم يضــع تعريفً ــا لإلرهــاب نفســه
مــا يفســح مكانًــا للتأويــل ،ويســمح للتقديــرات بتحديــد الكثيــر مــن األمــور .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تعريــف اإلرهــاب
ملتبســا علــى الصعيــد الدولــي األمــر الــذي ســمح فــي حالــة القانــون املصــري الــذي أضفــى صفــة
أمــرا
مــازال
ً
ً
يومــا بعــد يــوم لتشــمل عــد ًدا أكبــر مــن الجرائــم واألفعــال.
ـول
ـ
تط
ـة
ـ
قائم
ـى
ـ
عل
ـاب
اإلرهـ
ً
تجــاوزت التعريفــات الــواردة بقانــون الكيانــات اإلرهابيــة األعمــال اإلرهابيــة ذاتهــا وفقــا لنــص املــادة  86مــن قانــون
العقوبــات املصــري ،ممــا يعطــي مســاحة تهديــد وترهيــب لــآراء املعارضــة للحكومــة .وجــاءت العبــارات الــواردة
بنــص القانــون  8لســنة  2015غيــر دقيقــة وغيــر منضبطــة ،يشــوبها التجهيــل والغمــوض عنــد تعريــف الكيــان أو
1
الشــخص اإلرهابــي.

•ما هو الكيان اإلرهابي؟
لــم يهتــم املشــرع بتحديــد الشــكل القانونــي الــذي يتخــذه الكيــان اإلرهابــي ،حيــث عرفــه فــي البدايــة بأنــه
الجمعيــات أو املنظمــات أو الجماعــات أو العصابــات أو الخاليــا أو غيرهــا مــن التجمعــات واختتــم التعريــف قــو ً
ال “
أيــا كان شــكلها القانونــي أو الواقعــي متــى مارســت الغــرض منهــا” ،وفــي مــارس  2020تــم تعديــل تعريــف الكيــان
اإلرهابــي ،وفقً ــا للقانــون  14لســنة  ،2020حيــث أضيفــت أنــواع أخــرى مــن الكيانــات التــي يمكــن اعتبارهــا إرهابيــة،
وهــي الخاليــا أو الشــركات أو االتحــادات ومــا فــي حكمهــا.

الكيــان اإلرهابــي :الجمعيــات أو املنظمــات أو الجماعــات أو العصابــات أو الخاليــا أو الشــركات أو االتحــادات ومــا
فــي حكمهــا أو غيرهــا مــن التجمعــات أيــا كانــت طبيعتهــا أو شــكلها القانونــي أو الواقع ــي ،متــى مارســت أو
كان الغ ــرض منهــا الدعــوة بــأي وســيلة فــي داخــل البــاد أو خارجهــا إلــى إيــذاء األف ــراد أو إلقــاء الرعــب بينهــم
أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو حقوقهــم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو باملــوارد الطبيعيــة أو
باآلثــار أو باالتصــاالت أو املواصــات البريــة أو الجويــة أو البحريــة أو باألمــوال أو األصــول األخــرى أو باملبانــي أو
باألمــاك العامــة أو الخاصــة أو احتاللهــا أو االســتيالء عليهــا أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة أو الجهــات أو
الهيئــات القضائيــة أو مصالــح الحكومــة أو الوحــدات املحليــة أو دور العبــادة أو املستشــفيات أو مؤسســات
ومعاهــد العلــم أو غيرهــا مــن املرافــق العامــة أو البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة أو املنظمــات والهيئــات
اإلقليميــة والدوليــة فــي مصــر مــن القيــام بعملهــا أو ممارســتها لــكل أوجــه نشــاطها أو بعضــه ،أو مقاومتهــا
أو تعطيــل املواصــات العامــة أو الخاصــة أو منــع ســيرها أو عرقلتــه أو تعريضهــا للخطــر بــأي وســيلة كانــت أو
كان الغ ــرض منهــا الدعــوة بــأي وســيلة إلــى اإلخــال بالنظــام العــام أو تعريــض ســامة املجتمــع أو مصالحــه
أو أمنــه للخطــر أو تعطيــل أحــكام الدســتور أو القوانيــن أو منــع إحــدى مؤسســات الدولــة أو إحــدى الســلطات
العامــة مــن ممارســة أعمالهــا أو االعتــداء علــى الحريــة الشــخصية للمواطــن أو غيرهــا مــن الحريــات والحقــوق
العامــة التــي كفلهــا الدســتور والقانــون أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الســام االجتماعي أو األمــن القومي.
ويســرى ذلــك علــى الجهــات واألشــخاص املذكوريــن متــى مارســوا أو اســتهدفوا أو كان غرضهــم تنفيــذ أي مــن
تلــك األعمــال ولــو كانــت غيــر موجهــة إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة.
من نص املادة ( )1من قانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين

 1المفكرة القانونية ،مشروع قانون مكافحة اإلرهاب :أسس لدولة بوليسية من دون ضوابط 22 ،نوفمبر  ،2013آخر زيارة  31ديسمبر ،2020
رابطhttps://cutt.ly/CjywITZ :
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•من هو اإلرهابي؟
أمــا الفــرد وإن لــم يكــن منتمــي إلــى مجموعــة معينــة ،يمكــن وصفــه باإلرهابــي وفقً ــا للقانــون ،إذا انطبــق
عليــه تعريــف املــادة األولــى التــي تنــص علــى “ كل شــخص طبيعــي يرتكــب أو يشــرع فــي ارتــكاب أو يحــرض
أو يهــدد أو يخطــط فــي الداخــل أو الخــارج لجريمــة إرهابيــة بأيــه وســيلة كانــت ،ولــو بشــكل منفــرد ،أو يســاهم
فــي هــذه الجريمــة فــي إطــار مشــروع اجرامــي مشــترك ،أو تولــي قيــادة أو زعامــة أو إدارة أو إنشــاء أو تأســيس
أو اشــتراك فــي عضويــة أيــا مــن الكيانــات اإلرهابيــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة رقــم ( )1مــن هــذا القانــون أو
قــام بتمويلهــا أو ســاهم فــي نشــاطها مــع علمــه بذلــك”.

•كيف يتم اإلدراج على قوائم اإلرهاب؟
هنــاك نوعــان مــن قوائــم اإلرهــاب ،األول مخصــص للكيانــات التــي تتقــدم النيابــة العامــة بطلــب إدراجهــا علــى
خاصــا باألفــراد ،وإذا قــررت الدائــرة
قائمــة تســمى “قائمــة الكيانــات اإلرهابيــة” ،أمــا النــوع الثانــي ،فيكــون
ً
املختصــة واملنصــوص عليهــا فــي املــادة رقــم ( )3مــن القانــون إدراجهــم علــى القائمــة ،تصبــح صفــة اإلرهــاب
ســارية إلــى أن يصــدر فــي شــأن أيــا منهــم أحــكام جنائيــة نهائيــة بإســباغ هــذا الوصــف عليهــم.
ويتــم اإلدراج ســواء علــى قائمــة الكيانــات أو األشــخاص بموجــب طلــب يقــدم مــن النائــب العــام إلــى الدائــرة
املختصــة ،مشــفوعًا بالتحقيقــات واملســتندات املؤيــدة لهــذا الطلــب إلــى املحكمــة املختصــة ،والتــي تكــون
مــن بيــن دوائــر الجنايــات بمحكمــة اســتئناف القاهــرة ،وتحددهــا الجمعيــة العموميــة للمحكمــة ســنويًا .وهنــا
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اختصــاص هــذه املحكمــة هــو اختصــاص نوعــي علــى ســبيل الحصــر ،فــا يجــوز إصــدار
قــرارات إدراج مــن غيرهــا مــن املحاكــم ،فهــي تختــص دون غيرهــا بالنظــر والفصــل فــي طلبــات اإلدراج ،كمــا أنهــا
تختــص بالفصــل فــي قــرارات مــد قــرار اإلدراج طبقــا لنــص املــادة ( )4مــن القانــون نفســه.
يتحــول اإلدراج علــى قوائــم اإلرهــاب ،مــن إجــراء احتــرازي مؤقــت ،إلــى عقوبــة ممتــدة ال يوجــد ميعــاد حقيقــي
واضــح إلســقاطها علــى عــدد مــن املعارضيــن السياســيين واملشــتغلين باملجــال العــام ،وذلــك جنبــا إلــى جنــب
مــع تمديــد فتــرات الحبــس االحتياطــي ،بمــا يزيــد عــن العاميــن ،فيمــا يعــرف “بالتدويــر” وهــو قيــام األجهــزة
األمنيــة والنيابــة العامــة باتهــام املحبوســين احتياطيــا فــي قضايــا جديــدة ،تجعــل مــن حبســهم ،حبــس ملــا ال
نهايــة ،ودون صــدور حكــم قضائــي يدينهــم بمخالفــة القانــون.
حــدث هــذا النمــط مــن الحكــم مــا قبــل اإلدانــة مــع املرشــح الرئاســي الســابق عبــد املنعــم أبــو الفتــوح ،املحتجــز
رهــن الحبــس االحتياطــي ،منــذ مــا يزيــد عــن عاميــن ،وتحــول هــذا اإلجــراء االحتــرازي إلــى نمــط متبــع ،مــع غيــره
مــن النشــطاء والسياســيين .تبــدأ خطــوة اإلدراج علــى قوائــم اإلرهــاب باالســتناد فــي الغالــب علــى تحريــات
مجهلــة مــن قطــاع األمــن الوطنــي فقــط ،تســمح بااللتفــاف علــى القانــون ،وهــو مــا يتعــدى علــى الحريــات
التــي يكفلهــا الدســتور املصــري ،فــي املــواد  ،62و  ،14و  ،35فيمــا يخــص حــق امللكيــة ،وحــق تولــي الوظائــف
2
العامــة وحــق امللكيــة ،وذلــك بتجميــد األمــوال واملنــع مــن الســفر والحرمــان مــن تولــي الوظائــف العامــة.
ثــم زادت أمــور أخــرى تــم تطبيقهــا علــى آخريــن مثــل زيــاد العليمــي ورامــي شــعث ،وعــاء عبــد الفتــاح ،ومحمــد
الباقــر 3 ،مثــل الحرمــان مــن مزاولــة املهنــة والشــطب مــن النقابــات ،دون دليــل قاطــع أو حكــم محكمــة ،بعــد
تعديــل قانــون الكيانــات اإلرهابيــة فــي مطلــع عــام .2020

•كيف نطعن على قرار اإلدراج على قوائم اإلرهاب؟
حكمــا ،بمعنــى أن دائــرة محكمــة الجنايــات
مــن املفتــرض أن اإلدراج علــى قوائــم اإلرهــاب هــو قــرار وليــس
ً
املختصــة واملنعقــدة فــي غرفــة املشــورة ال تنظــر الدعــوى الجنائيــة ،بــل الطلــب الــذي يقــدم إليهــا بشــأن
اإلدراج علــى قوائــم اإلرهــاب .ويكــون الطعــن علــى هــذه القــرارات وفقً ــا ملــا نصــت عليــه املــادة ( )6مــن القانون،
والتــي تنــص علــى أنــه “لــذوي الشــأن والنيابــة العامــة الطعــن علــي القــرار الصــادر بشــأن اإلدراج علــي أيــا مــن
القائمتيــن املشــار إليهمــا خــال ســتين يومــا مــن تاريــخ نشــر القــرار أمــام الدائــرة الجنائيــة بمحكمــة النقــض التــي
تحددهــا الجمعيــة العموميــة للمحكمــة ســنويًا ،وذلــك وفقــا لألجــراءات املعتــادة للطعــن”.
 2أحم ــد حس ــام ،المفك ــرة القانوني ــة ،اإلدراج عل ــى قوائ ــم اإلره ــاب ف ــي مص ــر :نص ــوص ملتبس ــة وتفس ــيرات مضطرب ــة وعدال ــة ضائع ــة 12 ،أبري ــل  ،2018آخ ــر زي ــارة 31
ديســمبر  ،2020رابــطhttps://cutt.ly/Mjyyxax :
 3هبة أنيس ،المنصة ،قوائم اإلرهاب :ضمانات دستورية غائبة ومصطلح يفقد معناه 25 ،نوفمبر  ،2020آخر زيارة  31ديسمبر ،2020
رابطhttps://almanassa.com/ar/story/15437 :
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•ما هي اآلثار املترتبة على اإلدراج على قوائم اإلرهاب؟
تنــص املــادة ( )7مــن القانــون علــى مجموعــة خطيــرة مــن اآلثــار التــي تترتــب بقــوة القانــون علــي مجــرد إدراج اســم
الكيــان أو الشــخص علــى إحــدى قوائــم اإلرهــاب.

•بالنسبة للكيانات اإلرهابية:
1.حظر الكيان اإلرهابي ،ووقف أنشطته.
2.غلق األمكنة املخصصة له ،وحظر اجتماعاته.
3.حظر تمويل أو جمع األموال أو األشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4.تجميد األموال اململوكة للكيان ،أو ألعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط اإلرهابي.
5.حظر األنضمام للكيان ،أو الدعوة إلي ذلك أو الترويج له ،أو رفع شعاراته.

•بالنسبة لألشخاص اإلرهابيين:
1.اإلدراج علي قوائم املنع من السفر وترقب الوصول ،أو منع األجنبي من دخول البالد.
2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة الالزم لتولي الوظائف واملناصب العامة أو النيابية.
4.تجميد أموال اإلرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاط اإلرهابي.
فــي  3مــارس  ،2020صــدر القانــون رقــم  14لســنة  ،2020لتعديــل قانــون الكيانــات اإلرهابيــة ،طالــت التعديــات املــادة
 7الخاصــة بآثــار اإلدراج حيــث حذفــت جملــة “متــى كانــت األمــوال مســتخدمة فــي ممارســة اإلرهــاب” وهــي الجملــة
التــي اعتــادت محكمــة النقــض اســتخدامها إللغــاء أحــكام إدراج متهميــن علــى قوائــم اإلرهــاب وتجميــد أموالهــم،
ليصبــح األمــر غيــر مرتبــط بممارســة نشــاط إرهابــي.
أضــاف التعديــل آثــار جديــدة تترتــب علــى اإلدراج علــى قوائــم اإلرهــاب ،مثــل تجميــد األمــوال أو األصــول اململوكــة
للشــخص بشــكل كامــل أو غيــر كامــل ،وحظــر ممارســته أنشــطة أهليــة أو جمــع األمــوال أو التبرعــات لــه ،وحتــي
وقــف عضويتــه فــي النقابــات أو الشــركات والجمعيــات الشــبه حكوميــة ،وحتــى األنديــة واالتحــادات الرياضيــة،
4
كمــا يضيــف التعديــل املنــع مــن تحويــل أو تلقــي أي أمــوال.

 4الجبه ــة المصري ــة لحق ــوق اإلنس ــان ،تعدي ــات خطي ــرة ف ــي قواني ــن اإلره ــاب :نح ــو مزي ــد م ــن ش ــرعنة األوض ــاع االس ــتثنائية باس ــم الح ــرب عل ــى اإلره ــاب 2 ،م ــارس ،2020
آخ ــر زي ــارة  29ديس ــمبر ،2020
رابط/https://egyptianfront.org/ar/2020/03/terrorism-laws-amendments :
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ثانيا :تحالف األمل على قوائم اإلرهاب:
ً
كيف يتم تطبيق قانون الكيانات اإلرهابية؟
فجــر يــوم  25يونيــو  ،2019ألقــت قــوات األمــن القبــض علــى املحامــي والبرملانــي الســابق زيــاد العليمــي ،ثــم
توالــى القبــض علــى عــدد ممــن تــم وصفهــم إعالميــا بأعضــاء “تحالــف األمــل” ،ووجهــت إليهــم النيابــة العامــة،
فــي القضيــة رقــم  930لســنة  2019حصــر أمــن الدولــة العليــا عــد ًدا مــن االتهامــات ،منهــا ارتــكاب جرائــم االشــتراك
مــع جماعــة أنشــئت علــى خــاف أحــكام القانــون الغــرض منهــا الدعــوة إلــى تعطيــل أحــكام الدســتور والقوانيــن،
ومنــع مؤسســات الدولــة والســلطات العامــة مــن ممارســة أعمالهــا ،ونشــر أخبــار ومعلومــات وبيانــات كاذبــة علــى
نحــو متعمــد عــن األوضــاع السياســية واالقتصاديــة بالبــاد ،بقصــد تكديــر الســلم وزعزعــة الثقــة واالســتقرار فــي
مؤسســات الدولــة.

•إدراج “متهمي األمل” على قوائم اإلرهاب
فــي أبريــل  ،2020صــدر أول قــرار إدراج علــى قوائــم اإلرهــاب ،بعــد تعديــل القانــون رقــم  8لســنة  2015بموجــب القانــون
متهمــا مــن ضمــن إجمالــي مــا
 14لســنة  ،2020حيــث أدرجــت الدائــرة الخامســة إرهــاب بمحكمــة جنايــات القاهــرة 13
ً
ال يقــل عــن  82متهــم علــى ذمــة قضيــة األمــل ،علــى قائمــة اإلرهابييــن فــي القضيــة رقــم  571لســنة  2020حصــر
5
أمــن الدولــة العليــا بشــأن الطلــب رقــم  1لســنة  ،2020ملــدة  5ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ صــدور القــرار.
وضــم قــرار اإلدراج كل مــن :زيــاد العليمــي  -محمــود محمــد فتحــي بــدر -أحمــد محمــد عبدالرحمــن عبدالهــادي
 علــي الســيد أحمــد محمــد بطيــخ  -محمــد عبدالرحمــن مرســي رمضــان  -رامــي نبيــل شــعث  -محمــد أبوهريــرةمحمــد عبدالرحمــن  -خالــد أحمــد احمــد أبوشــادي -أحمــد ســمير محمــود احمــد عمــار -أحمــد ذكــي محمــد علــي -
ســامح مدبولــي عبدالرحمــن علــي  -أيمــن كامــل حســان  -عبدالرحمــن قرشــي معــوض ســيد مليجــي.

•أوجه بطالن قرار إدراج متهمي قضية األمل على قائمة اإلرهاب
البطــان جــزاء إجرائــي يقــرره القانــون كأثــر لتخلــف كل أو بعــض الشــروط اإلجرائيــة ،التــي ينبغــي توافرهــا صراحــةً
أو ضمنيــا فــي إجــراء معيــن ،والبطــان يتقــرر كجــزاء علــى مخالفــة اإلجــراء الجوهــري فحســب ،ويقــع باعتبــاره أحــد
صــور الجــزاءات التــي تلحــق بالعمــل اإلجرائــي الــذي يتخــذ فــي إطــار الخصومــة الجنائيــة ،أو فــي املرحلــة الســابقة
عليــه واملمهــدة لــه وهــي مرحلــة االســتدالل ،متــى افتقــر هــذا العمــل إلــي أحــد مقوماتــه املوضوعيــة أو تجــرد
مــن أحــد شــروطة الشــكلية ،ويترتــب علــى بطالنــه الحيلولــة دون ترتيــب اآلثــار القانونيــة التــي كان يمكــن ترتيبهــا
فيمــا لــو وقــع صحيحــا .ويمكــن إجمــال أوجــه بطــان القــرار فيمــا يلــي:

•قصور تسبيب قرار اإلدراج وورد أسبابه في عبارات عامة ووضعه في صورة مجملة مجهلة:
تبيــن املــادة  3مــن قانــون الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن أنــه علــى النائــب العــام أن يقــدم طلــب اإلدراج إلــي
الدائــرة املختصــة مشــفوعًا بالتحقيقــات واملســتندات املؤيــدة لهــذا الطلــب ،ونصــت الفقــرة األخيــرة مــن ذات
املــادة علــى أن تفصــل الدائــرة املختصــة فــي طلــب اإلدراج بقــرار مســبب ،خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديــم
الطلــب لهــا متســوفيًا املســتندات الالزمــة.
وتنــص أحــكام محكمــة النقــض علــى أنــه “ومــن حيــث إن ممــا ينعــاه الطاعنــون علــى القــرار املطعــون فيــه أنــه إذ
إدراج أســمائهم علــى قائمــة اإلرهابييــن ملــدة ثــاث ســنوات قــد شــابه القصــور فــي التســبيب ،وذلــك بأنــه خــا
مــن بيــان األســباب التــي بنــي عليهــا قــراره بــاإلدراج ممــا يعيبــه ويســتوجب نقضــه”.
ووفقً ــا للمــادة  4مــن القانــون ،يجــب أن يشــمل القــرار الصــادر بــاإلدراج علــى قوائــم اإلرهــاب األســباب التــي بنــي
عليهــا ،وإال كان باط ـ ً
ا ،واملــراد بالتســبيب الــذي يحفــل بــه القانــون هــو تحديــد األســباب والحجــج التــي تأســس
عليهــا القــرار واملنتجــة هــي لــه ســواء مــن حيــث الواقــع أو القانــون .ولكــي يحقــق التســبيب الغــرض منــه ،يجــب
أن يكــون فــي بيــان مفصــل ،بحيــث يتيســر الوقــوف علــى مبــررات مــا انتهــي إليــه .أمــا االكتفــاء بعبــارات عامــة
ومجهلــة ال يتحقــق بهــا الغــرض الــذي قصــده الشــارع مــن وجــوب تســبيب تلــك القــرارات مــن الوضــوح والبيــان،
6
وبالتالــي يكــون القــرار املطعــون فيــه قاص ـرًا بمــا يوجــب نقضــه واإلعــادة بالنســبة للطاعنيــن.
 5لشروق ،الوقائع المصرية تنشر قرار إدراج  13متهما عل ى قائمة اإلرهابيين 18 ،أبريل  ،2020آخر زيارة  31ديسمبر ،2020
رابطhttps://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042020&id=3c746729-eb4f-4a26-a5dd-c5faea4f7778 :
 6الطعن رقم  3لسنة  2016كيانات إرهابية
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•الخطأ في تطبيق القانون والفساد في االستدالل:
تنــص املــادة رقــم ( )4مــن القانــون رقــم  8لســنة  2015علــى أن “ يكــون قــرار اإلدراج علــي أي مــن القائمتيــن ملــدة
ال تجــاوز ثــاث ســنوات .فــإذا انقضــت مــدة اإلدراج دون صــدور حكــم نهائــي بإســباغ الوصــف الجنائــي املنصــوص
عليــه فــي املــادة ( )1مــن هــذا القانــون علــى الكيــان املــدرج أو اإلرهابــي ،تعيــن علــي النيابــة العامــة إعــادة العــرض
علــى الدائــرة املشــار إليهــا للنظــر فــي مــد مــدة اإلدراج ملــدة أخــري وإال وجــب رفــع اســم الكيــان أو الشــخص
الطبيعــي مــن القائمــة مــن تاريــخ انقضــاء تلــك املــدة” .فــي حيــن أن القــرار الصــادر بــإدراج املتهميــن فــي قضيــة
األمــل علــي قائمــة اإلرهابييــن نــص بمــا يخالــف القانــون علــى أن يكــون اإلدراج ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن
تاريــخ صــدور هــذا القــرار ،وأمــرت املحكمــة بنشــر قــرار اإلدراج فــي الوقائــع املصريــة ،وهــو مــا تــم فــي العــدد 91
(تابــع) مــن الوقائــع املصريــة فــي  18أبريــل .2020

توصيات
ـاءا علــى القــراءة الشــارحة فــي قانــون رقــم  8لســنة  2015بشــأن تنظيــم قوائــم الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابييــن،
بنـ ً
والحالــة التطبيقيــة لــه فــي قضيــة تحالــف األمــل ،توصــي مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر الجهــات املعنيــة ،بمــا
يلــي:
• ً
ول :يجــب علــى الدائــرة الخامســة إرهــاب بمحكمــة جنايــات القاهــرة أن ترفــع أســماء جميــع املتهميــن
فــي القضيــة رقــم  571لســنة  2020حصــر أمــن الدولــة مــن قائمــة اإلرهابييــن ،حيــث خــا ق ــرار إدراجهــم مــن
أســباب واضحــة العتبارهــم إرهابييــن ،فضـ ً
ـا عــن وجــود خطــأ واضــح فــي تطبيــق القانــون  8لســنة .2015
احتياطيــا،
ثانيــا :علــى النائــب العــام إخــاء ســبيل املتهميــن قضيــة األمــل ،خاصــة بعــد حبــس معظمهــم
•
ً
ً
ملــا يزيــد عــن عــام ونصــف ،دون اســتكمال التحقيقــات ،أو وجــود حاجــة قانونيــة حقيقيــة لتقييــد حريتهــم.
• ثال ًثــا :توجــه املؤسســة بضــرورة إدراج قانونــي مكافحــة اإلرهــاب والكيانــات اإلرهابيــة علــى أجنــدة مجلــس
النــواب الجديــد ،بهــدف املراجعــة والتنقيــح ،وإعــادة الضبــط بشــكل يحــد مــن االســتناد علــى التعريفــات
الفضفاضــة التــي تتضمنهــا التشــريعات فــي توســيع دوائــر االتهــام وانتهــاك حقــوق اآلالف مــن املواطنيــن.
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