
٢٠١٤  ابريل١٦ القاهره في  . 

تقرير بإتجاهات النقاش

في

 ورشة العمل املغلقة حول

" ..اإلرهاب في مصر أسبابه وطرق اإلنتصار عليه"

 ورشة الخبراء املغلقة التي نظمتها2014  أبريل16 انتهت في تمام الثالثه من بعد ظهر امس األربعاء

" ؛ والتي حضرها سته عشر" اإلرهاب في مصر أسبابه وطرق االنتصار عليه  ..املجموعه املتحده ملناقشه  

خبيرا امنيا وقانونيا وقضاه وإعالميني وكُتاب رأي فضال عن ممثلني الحزاب سياسيه ومؤسسات مهتمه

 .1 بحقوق االنسان

كانت تلك الورشه املغلقه تهدف الي محاوله البحث عن طرق ملحاصره ظاهره االرهاب والبحث في االسباب

. وعما إذ كانت مصر تحتاج والدوافع التي تؤدي الي انتشارها ؛ وكيفيه التصدي لها والحد من آثارها

الي تشريع جديد ملكافحه االرهاب ؛ وكيف يمكن مكافحه االرهاب دون انتهاك الحريات العامه وحقوق

 . االنسان والتجربه الديمقراطيه الوليده

 . مرفق بهذا التقرير قائمه باسماء الخبراء اللذين حضروا النقاش1
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واتفق املشاركون علي ان مصر تواجه ظاهره ارهابيه واسعه ولكنهم اتفقوا ايضا علي ان الحلول االمنيه

. واكد ربما ال تسعف في مواجهتها بل انه في كثير من االحيان تفاقم من الظاهره وتؤدي الي اتساعها

املشاركون علي ان انتهاكات حقوق االنسان ضد املطلوبني واملحتجزين او اساءه معامله ذويهم اثناء

زياراتهم لهم في السجون ؛ مع عدم وجود تحقيقات جديه في مثل تلك املزاعم ربما يؤدي الي دفع مزيد

 .من املواطنني الي تبني خيار العنف كما لفت املشاركون النظر الي ان العنف املبالغ فيه في مواجهه

املظاهرات الطالبيه وتتابع سقوط ضحايا يمكن ان يؤدي الي تعاطف واسع مع تيارات سياسيه تتبني

 .خيار العنف من اجل تحقيق اهدافها السياسيه واكد العديد من املشاركني علي ان انغالق املناخ العام

وانسداد سبل الحوار في املجتمع يؤدي بشكل تلقائي الي مساعده االرهاب ؛ ولفت بعض املشاركني النظر

الي ان القاء القبض علي بعض الشباب اللذين كانوا يوزعون اوراقا تدعوا املواطنني الي رفض مسوده

الدستور قد جري القبض عليها واحالتهم الي املحاكمه ونال بعضهم احكاما بالسجن وهو ما يؤدي عمال

الي اليأس من امكانيه التغيير عبر االحتجاجات السلميه ؛ كما لفت البعض نظر املشاركني الي ان بعض

الشباب املحوم عليهم بالحبس ملده ثالث سنوات لم يجر الحكم عليهم بموجب قانون التظاهر ولكن جري

اسناد تهم اتالف ممتلكات خاصه واالعتداء علي افراد الشرطه اليهم وهو ما ادي الي صدور تلك االحكام

 .القاسيه عليهم وقال بعض املشاركني أن تردي االوضاع االقتصاديه واملعيشية وانتشار البطالة والفقر

هي أسباب جعلت من املجتمع بيئة حاضنة لإلرهاب ومرتكبيه، ونوه البعض الي ان حاله االستقطاب

السياسي الحاد داخل املجتمع تؤدي الي تنامي العنف وبالتالي تجعل من ذلك املجتمع بيئه حاضنه

 يناير25 . لالرهاب  ولفت بعض الخبراء االمنيني الي ان فتح الحدود أمام دخول األسلحة في أعقاب ثوره

 قد ساهم في تنامي العمليات اإلرهابية ؛ وحني حمل بعض املشاركني املجلس العسكري والرئيس2011

السابق محمد مرسي مسئوليه زياده وتيره االرهاب بسماحهما بدخول عناصر لها تاريخ ارهابي قادمه من
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الشرق او قيامهما بإصدار قرارات بالعفو عن مسجونني مدانيني في جرائم ارهابيه دون تركهم يستكملون

 . مده العقوبه املحكوم بها عليهم او حتي دون اجراء تحريات كافيه عنهم

وحول ما إذا كانت مصر في حاجة إلي تشريع جديد إلي مواجهة اإلرهاب اختلف الحضور وظهرت ثالثة

اتجاهات كان االتجاه األول واألقوى فيها هو رفض صدور تشريع جديد حيث رأى أصحاب هذا االتجاه

أن التشريعات القائمة كافية ملواجهة اإلرهاب، فضالً عن أن إصدار أي تشريع جديد سوف يتعارض مع

نصوص الدستور املصري الجديد خاصة تلك املتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وغيرها من

الحقوق والحريات العامه ؛  أما االتجاه الثاني فقد ذهب الي ضرورة إصدار تشريع يختص بمواجهة

اإلرهاب ليكون بمثابة اآللية األمثل التي تعيني الدولة في هذه املهمة الصعبة؛ وكان الرأي الثالث مع

امكانيه إصدار تشريع جديد ملكافحه االرهاب يأخذ في اعتباره املتغيرات التي طرأت علي العمليات

االرهابيه من التسعينات وحتي االن بشرط ان يكون في إطار يضمن عدم مخالفه الدستور وان يتضمن

فصال بالضمانات التي يجب ان تراعيها السلطه العامه اثناء تنفيذه وباليات رقابه واضحه وواسعه عليها

اثناء التنفيذ بما في ذلك وضع قواعد واضحه ومفصله الستخدام االسلحه والزام السلطه التنفيذيه

بتصوير عمليات القبض واملداهمه وتمكني املجتمع املدني من التفتيش علي اماكن االحتجاز ووضع

كاميرات تضمن الرقابه علي ما يحدث بداخلها ؛ باالضافه الي اعتبار قائد القوه التي تقوم بالضبط

ومآمور السجن او مدير مركز االحتجاز مسئول مسئوليه افتراضيه عن اي انتهاك يقع للمقبوض عليهم او

املحتجزين ؛ وتشديد العقوبات علي رجال السلطه العامه اللذين ينتهكون حقوق االنسان؛ وتسهيل االدعاء

 .املدني ضدهم وقد ثمن الحاضرون بشكل كبير الدور الهام الذي قام به قسم الفتوي والتشريع بمجلس

الدوله والذي قدم مالحظات قيمه علي مشروع قانون االرهاب املقدم من الحكومه والتي كانت احد االسباب
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الرئيسيه التي دفعت رئيس الجمهوريه الي رفض التوقيع علي القانون وإصداره وطلب فتح حوار مجتمعي

.حوله

ووسط حالة الخالف التي سادت بني املشاركني حول الحاجة إلي تشريع جديد ملواجهة اإلرهاب من عدمه

اتفق كافة الحضور علي أن التشريع في أفضل حاالته لن يكن بمثابة الطريق الوحيد أو األمثل للقضاء

علي اإلرهاب، حيث رأى الجميع أن ثمة آليات آخرى علي الدولة األخذ بها لعل ابرزها هو انهاء حالة

التأزم السياسي الحادثة في املجتمع وذلك من خالل فتح باب للحوار في املجال العام ؛ مع التمسك

 .بتطبيق القانون علي كل من ينتهكه ايا كان موقعه وموقفه وشدد بعض املشاركني علي ضروره ان يتخذ

مجلس القضاءاألعلى إجراءات حاسمة وسريعه ضد القضاة الذين يصدرون أحكاماً تجافي قواعد

اإلختصاص أو  الشروط العامة للمحاكمات العادلة واملنصفة ، ونوه بعض املشاركني الي ان االحكام التي

تواترت من بعض محاكم القضاء املستعجل في القاهره واالسكندريه بشأن وصف بعض الجماعات بكونها

ارهابيه او بمنع افراد بعينهم من الترشح جميعها تخرج عن واليه القضاء املستعجل وهو ما يضعف الثقه

في مبدأ سياده القانون ؛ كما اشار البعض الي ان القرار الذي صدر من احد محاكم الجنايات بإحاله

اوراق اكثر من خمسمائه شخص الي فضيله مفتي الديار املصريه توطئه للحكم بإعدامهم قد اصاب

سمعه القضاء املصري العريق بكثير من االضرار ؛ االمر الذي يتعني معه علي مجلس القضاء االعلي

 .التدخل لتخفيف حده تلك االضرار ان لم يكن باستطاعته جبرها بالكليه

ورأي البعض ان ظاهره االرهاب لن يتم حصارها بغير تجفيف منابعها الفكريه واشادوا بالدور الذي قامت

به املراجعات الفكريه العضاء الجماعه االسالميه في تسعينات القرن املاضي في التخفيف من حده
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االرهاب في ذلك الوقت والوصول الي القضاء عليه ؛ واكدوا علي ان هناك حاجه للبدء في عمليه منظمه

.كما اكد املشاركون  من اجل الحوار مع الشباب ملنع انزالقهم الي هاويه التطرف او دعم االرهاب والعنف

علي ضروره البدء في برنامج لتطبيق العداله االنتقاليه فورا ودون ابطاء مؤكدين علي ان وزاره العداله

االنتقاليه عليها دور مهم يجب ان تلعبه لضمان انتقال املجتمع بسهوله من حاله التربص الي حاله التعاون

 .بشكل تدريجي كما اكد بعض الخبراء االمنيني علي ان املواطن هو ركيزة األمن القومي الرئيسية ؛ وان

احترام حقوقه وحرياته هي مسئله ال يجب ان تخضع للمساومه مؤكدين علي ان هناك حاجه متزايده لدعم

عمليه تدريب الضباط والجنود علي احترام الضمانات االساسيه للمواطنني بصرف ؛ حني رأي البعض ان

برامج الصالح وتأهيل عناصر الشرطه يتعني البدء فيها دون ابطاء ؛ مؤكدين علي ان هناك حاجه الي رفع

القدرات الفنيه لضباط وافراد الشرطه ودعمهم لضمان اداؤهم لدورهم دون مخالفه القانون او انتهاك

 . حقوق االنسان

جدير بالذكر أن حلقه النقاش املغلقه حول االرهاب هي جزء من برنامج تنفذه املجموعه املتحده بدعم ذاتي

" تحت عنوان رسائل إلي الرئيس القادم بهدف دراسة أهم امللفات التي سيكون علي الرئيس القادم"

 .مواجهتها واتخاذ قرارات فيها وسوف تصدر اعمال تلك الندوه في كتيب بعض ان يتم ارسال مسوده

. تفريغ املناقشات الي املشاركني والحصول علي موافقتهم عليها

و www.ug-law.com للمزيد من املعلومات عن املجموعه املتحده وبرامجها يمكن زياره
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