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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

عن الر�شائل

“رسائل إىل رئيس الجمهورية”.. هي سلسلة تصدرها املجموعة املتحدة 

أمام  وأخطرها  امللفات  أهم  وضع  بهدف  قانونيون”،  ومستشارون  “محامون 

رئيس الجمهورية، ودعمه يف التعامل معها.

وكانت املجموعة املتحدة، قد عقدت سلسلة من ورش العمل املغلقة 

التي دعت إليها عدد من الخرباء ـــ كٍل يف مجاله ـــ ليطرحوا كل ما لديهم من 

ن يف  مخاوف وحلول لهذه املشكالت، متهيًدا لصياغة هذه الرسائل التي تتضمَّ

طيَّاتها إسرتاتيچيات للتعامل مع هذه املشكالت.

وإن املجموعة املتحدة تضع هذه الرسائل بني يدي الرئيس، وهي تؤمن 

بأن الرئيس يف مرص ـــ أي كانت نصوص الدستور وأي كان نظام الحكم ـــ هو 

نقطة اإللتقاء التي تتجمع عندها غالبية الخيوط، كام تؤمن بأن حل املشكالت 

حقيقية  سياسية  إرادة  تتطلّب  خاصة،  السلسلة  تناولتها  التي  وتلك  عامة 

تكملها النصوص الترشيعية، وتؤمن كذلك بأهمية دور املجتمع املدين والخرباء 

واملفكرين يف كشف املشكالت وترتيب األولويات وتقديم الحلول.

وأخريًا، فإن املجموعة ال متلك إال أن ينظر رئيس الجمهورية وحكومته 

بعني اإلعتبار إىل هذه الرسائل التي هي نتاج جهد عدد من الخرباء واملتخصصني 

املخلصني ملرص.

املجموعة املتحدة
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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

مقدمة 

التي  املغلقة  العمل  ورشة  ألعامل  ومتمامً  مكمالً  الكتيب  هذا  يأيت 
عنوان  تحت  ـ  قانونيون  ومستشارون  محامون  ـ  املتحدة  املجموعة  نظمتها 
“اإلرهاب يف مرص .. أسبابه وطرق االنتصار عليه” والتي عقدت مبقر املجموعة 
بجاردن سيتي صباح األربعاء 16 أبريل 2014 يف إطار فاعليات برنامج “رسائل 
التحديات وأبرز  الذي تحاول املجموعة من خالله مناقشة أهم  الرئيس”  إيل 
القضايا املوجودة عيل الساحة املرصية اآلن والتي سيكون عيل الرئيس القدام 
تساعد  ممكنة  وحلول  تصورات  أفضل  إيل  الوصول  بهدف  وذلك  مواجهتها، 

الرئيس وحكومته يف التغلب عيل هذه التحديات. 

وكانت املجموعة املتحدة يف هذا السياق قد وجهت الدعوة لعدد من 
أبرز الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية إيل جانب بعض القضاة وخرباء 
التي  اإلرهاب  ظاهرة  حول  ــ  الورشة  هذه  خالل  ــ  الحوار  لتشاركهم  األمن 
باتت تشكل أحد أقوى وأخطر التحديات التي تواجهها الدولة املرصية، وكيفية 
ناقش  متواصلة،  ساعات  أربع  قرابة  استمر  الذي  الحوار  وهو  لها،  التصدي 
خاللها الحضور عدد من املحاور كان أهمها األسباب التي تقف خلف وجود 
احتياج مرص  مدى  الورشة  ناقشت  كام  وأبرز سامتها،  اإلرهابية  املوجه  هذه 
إيل ترشيع جديد ملكافحة اإلرهاب، وكذا تداعيات الحرب ضد اإلرهاب عيل 
الحريات العامة والتجربة الدميقراطية وغريها من املحاور التي تضمنها الحوار 
ونقدمها يف هذا الكتيب، الذي ينتهي بعدد من التوصيات هي خالصة ما جاء 
يف ورشة العمل وأوراق العمل املقدمة فيها، وتأمل املجموعة املتحدة أن تكون 

مبثابة نقطة انطالق للرئيس نحو وضع اسرتاتيجية مناسبة ملكافحة اإلرهاب.  

هاين الأع�رش 
الباحث يف العلوم ال�شيا�شية





الف�شل الأول

ور�شة العمل
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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

اأوًل: امل�شاركون يف ور�شة العمل )*(

الصفةاإلسمم

أ/أحمد سميح1
ومناهضة  التسامح  لدراسات  أندلس  مركز  مدير 

العنف

أ/أحمد عبد الحفيظ2
املرصية  املنظمة  رئيس  نائب   – بالنقض  املحامى 

لحقوق اإلنسان

الخبري اإلسرتاتيجي يف الشئون العسكريهاللواء دكتور/أحمد عبد الحليم3

الكاتب الصحفى ورئيس تحرير مجلة وجهات نظرد/أمين الصياد4

أ/جميلة إسامعيل5
لحزب  السابق  التنظيم  أمني   - والسياسية  اإلعالمية 

الدستور

رئيس مجلس إدارة دار املعارفد/حسن أبو طالب6

رئيس مجلس إدارة صحيفة األهايلأ/حسني عبد الرازق7

عضو هيئة التدريس بأكادميية الرشطةاللواء دكتور /شادن نصري8

محامي – املبادرة املرصية للحقوق الشخصيةأ/عادل رمضان9

نائب رئيس حزب االصالح والتنميهد/عبد الله حلمي10

رئيس تحرير جريدة الرشوقأ/عامد الدين حسني11

محامي – مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانأ/محمد األنصاري12

املستشار مبجلس الدولة – قسم الترشيعمستشار/محمد صالح أبورجب13

املحامى بالنقضأ/منترص الزيات14

أ/نجاد الربعي15
باملجموعة  الربامج  ومستشار  بالنقض  املحامي 

املتحدة

الرئيس مبحكمة إستئناف القاهرةمستشار/هشام رؤوف16

رئيس قسم الحوادث بجريدة املرصي اليوم أ/يرسي البدري17

)*(ملحوظة : أسامء املشاركني مرتبة أبجدياً 



12

رسائل إلى رئيس الجمهورية

ثانيًا: كلمة افتتاحية 

األستاذ نجاد الربعي 

املحامي بالنقض والرشيك الرئيس باملجموعة املتحدة

أهال وسهالً بحرضاتكم مبقر قطاع املرشوعات باملجموعة املتحدة، ويف 
هذا اللقاء املغلق الذي نظمناه ملناقشة مسألة اإلرهاب، وعندما أتحدث عن 
مثل  معقدة  ظاهرة  فمواجهة  اإلرهاب،  قانون  فقط  أعني  ال  فأنا  اإلرهاب 
ظاهرة اإلرهاب عن طريق القانون أو باألمن أو املحاكم لن يكن له أثراً كبرياً 

يف مواجهة اإلرهاب.

املجتمع  وكثري من منظامت  املتحدة  املجموعة  أقلق  ما  أن  والحقيقة 
باعتباره  يتم  اإلرهاب  ملف  مع  التعامل  أنه  الكتاب،  من  وكثريين  بل  املدين 
ملف أمني ويف أفضل األحوال ملف أمني قضايئ، وهي مسألة أثبتت التجربة 
املرصية فشلها، فإرهاب الثامنينيات والتسعينيات مل يرتاجع إال عندما أكتشفت 
الدولة أن األمر ليس قضائياً وال أمنياً وبدأت يف املناقشات التي أدت بدورها إيل 
املراجعات التي قدات بددورها إيل انحصار الظاهرة، إال أن هذا ال يعني بحال 
من األحوال إننا منتنع عن استخدام األدوات القانونية بل يعني إننا ال نتعامل 

مع هذه األدوات عيل إنها األساس يف مواجهة الظاهرة. 

وكنا يف املجموعة املتحدة قد فكرنا يف عقد هذه الورشة بهدف الوصول 
إيل توصيات واسرتاتيجيات متكن املجتمع من مواجهة الظاهرة، وكان هذا حتى 
قبل أن يعيد رئيس الجمهورية املؤقت املستشار عديل منصور مرشوع قانون 
بتعديالت بعض نصوص قانوين اإلجراءات الجنائية والعقوبات واملعروف إعالميا 
بتفريغ  نقوم  الورشة سوف  إطار هذه  اإلرهاب”. ويف  “قانون مكافحة  باسم 
مضمون النقاش وعرضه عيل حرضاتكم لتلقي أي مالحظات أو تعديالت أخرى 
إليها يف صورة  التي سنصل  بالتوصيات  نعيد نرشها مصحوبة  أن  قبل  وذلك 

كتيب. 
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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

ثالثًا: مداولت ور�شة العمل 

د. حسن أبو طالب 
رئيس مجلس إدارة دار املعارف 

يف البداية اتوجه بالشكر للمجموعة املتحدة عيل اهتاممها بهذا املوضوع 
التي  تلك  من  عنفاً  أشد  إرهابية  نواجه موجة  فنحن  للنقاش حوله،  ودعوتنا 
واجهتها مرص خالل الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض، ولعل السبب 
وراء ذلك هو استهداف هذه املوجة اإلرهابية لكيان الدولة املرصية فضالً عن 
وجود ظهري ودعم دويل رصيح لها، ومن ثم فإن تعريف هذه املوجة اإلرهابية 
والتعرف عيل أبعادها املحلية واإلقليمية والدولية أمر يف غاية األهمية ملا له 

من دور يف وضع اسرتاتيجية ملواجهة هذه املوجة. 

ويف هذا السياق يجب علينا أن نأخذ يف االعتبار وجود معضلة كبرية 
تتمثل يف كيفية إحداث التوازن بني املواجهة األمنية لإلرهاب وبني عدم املساس 
بالحريات وحقوق اإلنسان وهي معضلة تحتاج لنقاش هادئ، وهو أمر عيل 

رئيس الجمهورية أخذه يف االعتبار. 

املواجهة  أن  أرى  فأنا  اإلرهابية  املوجة  هذه  مبواجهة  يتعلق  فيام  أما 
الفكرية هي األساس، وليست املواجهة األمنية والقانونية والتي ال غنى عنها 
إال أن األساس هو املواجهة الفكرية، وهنا يربز دور كل من اإلعالم ومنظامت 
الوطني واملجتمعي، واألهم  بالحس  يتمتع  املدين، فاإلعالم يجب أن  املجتمع 
القضاء  عيل  تعمل  اسرتاتيجية  اإلعالمية  املؤسسات  لدى  تكون  أن  ذلك  من 
بعض  استضافة  خطورة  من  اإلعالم  وسائل  أنبه  أن  أود  وهنا  اإلرهاب،  عيل 
قناة  وفتح  أفكارهم  عيل  التعرف  بدعوى  اإلرهابية  التيارات  عيل  املحسوبني 
حوار معهم، أما فيام يتعلق باملجتمع املدين فيجب أن تقوم منظامت املجتمع 
مصالحه  عيل  اإلرهاب  بخطورة  املواطن  بتوعية  األهلية  والجمعيات  املدين 
املبارشة وغري املبارشة وهي متتلك رصيد من الثقة لدى املواطن الذي يستفيد 

من أعامل هذه الجمعيات. 
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رسائل إلى رئيس الجمهورية

األستاذ/حسني عبد الرازق 

رئيس مجلس إدارة جريدة األهايل 

سوف أركز يف كالمي حول األسباب وراء هذه املوجة اإلرهابية، فأنا أرى 

إننا لو استطعنا تحديد األسباب بشكل صحيح ودقيق فسوف يسهل علينا وضع 

االسرتاتيجية املناسبة للتصدي لهذه املوجه اإلرهابية .. أما األسباب من وجهة 

نظري فهي: 

اتساع تعريف اإلرهاب املوجود يف القانون )املادة 86 والتي أضيفت بالقانون . 1

رقم 97 لسنة 1992( حيث احتوى التعريف عيل كثري من العبارات املطاطة 

وغريها  واملظاهرات  كاإلرضاب  قانونية  أعامالً  تواجه  الدولة  تجعل  والتي 

من وسائل التعبري السلمي عن الرأي وال تتفرغ ملواجهة اإلرهاب الحقيقي. 

منذ 1974 . 2 الدولة  بدأت  االقتصادية واالجتامعية يف مرص، حيث  األوضاع 

الدور  هذا  تاركة  التنمية  يف  دورها  أداء  من  االنسحاب  سياسات  تتبنى 

وهي  والفساد  والفقر  البطالة  معدالت  ازدادت  ثم  ومن  الخاص  للقطاع 

جذور رئيسية لإلرهاب.

طوال . 3 للسلطة  واحد  حزب  احتكار  عن  نتجت  التي  السياسية  األوضاع 

يف  السياسية  التيارات  باقي  أمام  الباب  أغلق  الذي  األمر  املاضية،  العقود 

التغيري السلمي وتداول السلطة. 

مامرسات جهاز الرشطة من اعتقال وتعذيب وما شابه ذلك. . 4
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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

الحالية تحديداً وميكن حرصها فيام  املوجة  وهناك أسباب وراء 
ييل: 

سقوط حكم األخوان بعد عام فقط من وصولهم للسلطة وهو أمر أربكهم . 1

خاصة أنهم مل يتوقعوه، حيث كانوا يراهنون عيل البقاء يف السلطة لفرتة 

كبرية. 

تجار . 2 أمام  الحدود  فتحت  بعدما  يناير   25 منذ  مرص  يف  السالح  انتشار 

السالح. 

وقطري . 3 أمرييك  دعم  وهو  اإلرهابية  للجامعات  الدويل  والتأييد  الدعم 

وتريك. 

لتحديد  األوىل  الخطوة  مبثابة  األسباب  لهذه  رصدنا  أن  ظني  ويف 

االسرتاتيجية األنسب ملواجهة هذه املوجة اإلرهابية العنيفة. 
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رسائل إلى رئيس الجمهورية

األستاذ / عامد الدين حسني

رئيس تحرير جريدة الرشوق

يف ظني أنه ال ميكن لدولة أن تنترص عيل اإلرهاب وهي تصطنع كل 

اتفقنا أن الدولة املرصية تواجه  هذه املعارك مع كافة أطياف املجتمع، فإذا 

يف  الدولة  تتكبدها  التي  الخسارة  حجم  ندرك  أن  أيضاً  علينا  حقيقياً  إرهابا 

الشارع املرصي بشكل يومي نتيجة بعض مامرساتها وهو أمر يجب عيل الدولة 

أن تتنبه له. 

النقطة الثانية التي أود أن أشري إليها هي أن محاربة اإلرهاب ال تعني 

بحال من األحوال التوقف عن انتقاد بعض مامرسات الداخلية وهو أمر يفرضه 

بعض  انتقاد  بني  نفرق  أن  يجب  وهنا  واملجتمع،  الدولة  عيل  حرصنا  علينا 

ترصفات ومامرسات الداخلية وبني دعمنا لها يف مواجهة اإلرهاب وهام أمران 

ال يتعارضان. 

الخارج  الذي يرتدد يف  للكالم  أن غري ذلك يعطي حيثية  ادراك  وعلينا 

حول أن األمر يف مرص ما هو إال معركة بني الدولة وجامعة األخوان وأنه ليس 

حرب عيل اإلرهاب، وأخرياً يجب أن أشري لرضورة التمسك بإقرار الدميقراطية 

بحجة  الدولة  تغول  عدم  وتضمن  حقه  للمجتمع  ستضمن  التي  اآللية  فهي 

الحرب عيل اإلرهاب. 
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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

األستاذ / أمين الصياد 

الكاتب الصحفى ورئيس تحرير مجلة وجهات نظر

باملشكلة  الرازق ألنه ذكرنا  األستاذ حسني عبد  البداية أحب أشكر  يف 

الحقيقية، ومبناسبة ما ذكره األستاذ حسني عبد الرازق عن تعريف اإلرهاب يف 

القانون أحب اسأل سؤال .. هل هناك يف القانون تعريفاً جامعاً مانعاً لإلرهاب 

متفق عليه ..؟ 

اإلجابة :  أل 

ولعلنا نتذكر جميعاً القوانني سيئة السمعة، والحقيقة أننا اآلن يف مجال 

وضع قانون سيئ السمعة، فام يقال اآلن عيل اإلرهاب وتقول الدولة إنها تقصد 

به جامعة األخوان املسلمني ينطبق متاما عيل أحداث 18 و19 يناير 1977. 

النقطة الثانية إذا كنا نتحدث عن قانون يسمح للسلطة ممثلة يف الجهة 

األمنية بأن تصل إيل ما تريده، فإننا بذلك نرشعن أن تكون السلطة هي صاحبة 

لقاء  إيل  أشري  أن  أحب  وهنا  واألخري،  األول  القرار  وصاحبة  املطلقة  السلطة 

قيادات  كان  حيث  األخوان،  جامعة  حكم  وقت  الرئايس  القرص  يف   حرضته 

الجامعة يتخيلون أنهم املستبد العادل ومن ثم كانوا يبحثون عن اآلليات التي 

أن هناك حزب  إيل  أنبه  أن  القرار، وهنا أحب  السيطرة وامتالك  متكنهم من 

يتصور أنه الصح وأنه يرغب يف الغطاء القانوين لذلك سوف يوصلنا إيل ما ال 

يحمد عقباه. 
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استخدام  يف  نفرط  أصبحنا  أننا  وهي  إليها  اإلشارة  أود  أخري  نقطة 

مصطلح اإلرهاب مبا يهدد األمن القومي وهو أمر كانت الدولة املرصية من 

القاعدة عيل  إليه عندما كانت تنكر أي وجود لعنارص من تنظيم  قبل تتنبه 

أرضها. 

محاربة  بشأن  املجتمعي  للحوار  املطروح  القانون  وبخصوص  وأخرياً 

اإلرهاب فأنا ضد هذا القانون جملة وتفصيالً، خاصة وأنه يتعارض مع بعض 

أحكام الدستور املعمول به، ومن ثم فالسؤال اآلن إيل أي مدى لدينا استعداد 

لاللتزام بالتعديالت الدستورية األخرية. 
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املستشار / محمد صالح أبو رجب 

نائب رئيس مجلس الدولة

 سوف أركز عيل الشق القانوين فهو موضوع اختصايص.

    عندما ُعرض علينا هذا املرشوع يف قسم الترشيع مبجلس الدولة كنا 

حريصيني كل الحرص عيل الشق الدستوري، بحيث ال يتعارض نص أي مادة من 

مواد القانون مع نصوص الدستور، ويف هذا السياق ولهذا السبب قمنا بعدد 

من التعديالت عيل النص الذي أرسل إلينا، عيل سبيل املثال قمنا بتحديد فرتة 

اشرتط  مادته 237  الدستور يف  االجرايئ ألن  بالشق  الخاصة  للتعديالت  زمنية 

عيل الدولة تحديد فرتة زمنية للقضاء عيل اإلرهاب وهو ما مل يكن موجوداً يف 

دستور 1971. 

هناك  فكان  مرص  يف  اإلرهاب  ملواجهة  ترشيع  إصدار  بخصوص  أما 

اصدار  يف  أصحابه  يرغب  كان  األول  االتجاه  الترشيع،  قسم  داخل  اتجاهان 

قانون موحد ملواجهة اإلرهاب يشمل الجانبني املوضوعي واالجرايئ، وكان هذا 

التصور األقرب للموافقة عليه إال أن فكرة تحديد فرتة زمنية للجانب االجرايئ 

مع  فكان  الثاين  االتجاه  أما  ذلك.  أمام  عائقاً  وقفت  املوضوعي  الجانب  دون 

والعقوبات  الجنائية  اإلجراءات  قانوين   عيل  املقرتحة  التعديالت  إجراء  فكرة 

وهو ما نسري يف طريق تنفيذه فعلياً. 

وهنا أود أن أعرض لبعض أهم التعديالت التي أجريناها عيل مرشوع 

العبارات  بعض  بحذف  قمنا  فمثالً  الترشيع،  قسم  يف  لنا  قدم  الذي  القانون 

سالمة  و“تعريض  العام”  بالنظام  “االخالل  شاكلة  عيل  الواسعة  األلفاظ  أو 

املجتمع أو مصالحه للخطر” و“الحقوق والحريات العامة” وذلك ألن كل هذه 
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األلفاظ والعبارات يصعب تحديدها أو قياسها ومن ثم فقد حذفناها حتى ال 

يتم اساءة استخدامها. كام تحفظنا عيل التدابري التي سيتم اتخاذها من قبل 

املحكمة وذلك لوجود شبهه دستورية بها، فالقانون الذي قدم لنا كان يعطي 

صالحيات للمحكمة تتعارض مع النص الدستوري منها عيل سبيل املثال “إبعاد 

معينة”  العمل يف وظائف  مكان معني” وحظر  اإلقامة يف  األجانب” و“حظر 

و“حظر استخدام وسائل االتصاالت”. أمر آخر تحفظنا عليه يف النصوص التي 

أرسلت لنا يف قسم الترشيع وهو عدم وضوح الفلسفة الترشيعية للقانون وهو 

األمر الذي ظهر يف إقرار عقوبات لبعض الجرائم إن أرتكبت بغرض إرهايب أقل 

من عقوبات نفس الجرائم إذا أرتكبت بغرض غري إرهايب ومن ثم فإن إصدار 

العقوبات  لتغليظ  القانون جاء  أن  فاملفروض  قيمته،  الجديد سيفقد  القانون 

لتشكل أداة ردع لإلرهاب. 

يف الوقت نفسه ال يجوز أن اتجاهل بعض مميزات هذا النص القانوين 

حيث جرم القانون املقرتح بعض الجرائم التي مل تكن مجرمة من قبل ومنها 

عيل سبيل املثال جرمية متويل اإلرهاب والتي كانت مجرمة من قبل بنص قرار 

الرضر  إلحاق  ليجرم  القانون  جاء  كام  بقانون،  وليس  الوزراء  مجلس  لرئيس 

باملوارد الطبيعية واآلثار واالعتداء عيل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك 

غاية  يف  أمور  وهي  الحكومية  واملصالح  القضائية  الهيئات  سري  عرقلة  جرم 

األهمية. 

إيل ترشيع ملواجهة هذه  أن مرص يف حاجة  أؤكد  أن  النهاية أحب  يف 

املوجه اإلرهابية العنيفة ولكن مع الحفاظ عيل الحقوق والحريات وذلك من 

خالل إقرار عدد من الضوابط التي تضمن ذلك. 
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األستاذ / أحمد عبد الحفيظ 

املحامى بالنقض – نائب رئيس املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان

الحقيقة أن لدى عدد من النقاط الرسيعة بخصوص هذا املوضوع، أول 
اإلرهاب خاصة  تعريف  السيايس يف  الغرض  النقاط هي رضورة مراعاة  هذه 
وأن االتفاقيات الدولية ربطت اإلرهاب بالغرض السيايس، فلو مل نراعي الغرض 
جرائم  العقوبات  قانون  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  كافة  ستكون  السيايس 
إلغاء عقوبة اإلعدام للجرائم اإلرهابية حتى  السياق اقرتح  إرهابية، ويف هذا 
يكون باب األمل مفتوح أمام الشخص مرتكب الجرمية، فأنا مع فكرة أن زيادة 

الوطئة القانونية تزيد من شدة املوجه اإلرهابية. 

األمنية  املعالجات  بني  التوازن  وهو  فيه  أتحدث  أن  أحب  آخر  أمر 
والحفاظ عيل الحقوق والحريات، فأنا كسيايس ممكن أتحمل فكرة التنازل عن 
مساحات من حقوقي وحريايت لكن كحقوقي ال أتحمل ذلك، ويف هذا السياق 
دورها  تأدية  يف  االستمرار  عليها  املدين  املجتمع  منظامت  أن  أقول  أن  أحب 
بفضح أي انتهاكات لحقوق اإلنسان سواء كانت من جانب الدولة أو من جانب 

أي طرف آخر، وإال فقدت دورها. 

 أما فيام يتعلق بحاجتنا إيل ترشيع أو قانون جديد ملكافحة اإلرهاب 
مراعاة  أولها  أمور  عدة  نراعي  أن  علينا  ولكن،  ذلك  إيل  نحتاج  أننا  مع  فأنا 
الغرض السيايس كام سبق وأن ذكرنا، وثانيهام أن يكون القانون قانون خاص 
يقدم  أن  يجب  كام  العامة،  القوانني  عن  البعد  كل  وبعيد  اإلرهاب  ملكافحة 

تعريفاً منضبطاً لإلرهاب. 

أخر نقطة أحب أتحدث فيها تتعلق بالنخبة املرصية والتي يجب أن 
تتقبل بعض الضيق يف الحريات والحقوق ولكن برشط أن تكون هذه الضائقة 

مؤقتة وأن نكون عيل علم باملدى الزمني لها. 
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األستاذ / محمد األنصاري

محامي – مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

أرى أن ما يحدث اآلن هو تكرار لسيناريو ما فعله السادات يف أعقاب 

انتفاضة 18 و19 يناير 1977، فالقوانني الخاصة بحامية املجتمع والسلم العام 

والحفاظ عيل الوحدة الوطنية يف تقديري هي حق يراد به باطل، والحقيقة 

أنني أتعجب جدا عندما أسمع بعض املسئولني يروجون لفكرة أن مثل هذه 

القوانني لن تؤثر عيل الحريات العامة أو حرية الرأي والتعبري وهذا يف الوقت 

الذي يتم فيه معاقبة أي شخص يهاجم أو ينتقد عيل أفكارهم.

يفلح  لن  جدا  معقد  وضع  أنة  رأيي  فأنا  الحايل  الوضع  بخصوص  أما 

القانون املطروح يف حله بحال من األحوال، فأنا غري مستعد كمحامي حقوقي 

اتنازل عن حقوق وحريات أي مواطن تحت أي مسمى وأي ادعاء حتى  أن 

لو كان مسمى الحرب عيل اإلرهاب، خاصة إننا قبلنا بالدستور الحايل والذي 

يحفظ كافة الحقوق والحريات للمواطن، ومن ثم يجب أن تتمىش السياسات 

الترشيعية مع النصوص الدستورية. 

عن  نتحدث  الوقت  طوال  أننا  وهي  إليها  أشري  أن  أود  أخرى  نقطة 

إرهاب املواطن وال نتحدث عن إرهاب الدولة الذي بات واضحا منذ 30 يونيه 

وتقوم به مؤسسات الدولة، وهناك عدد من األمثلة عيل ذلك ممكن أكتفي 

بذكر واقعة قرار القضاء املستعجل بحظر جامعة اإلخوان املسلمني واعتبارها 

جامعة إرهابية ومصادرة جميع أموالها رغم أن القضاء املستعجل غري مختص 

بذلك، واألكرث من ذلك هو إصدار رئيس الوزراء قراراً مبعاقبة كل من ينتمي 

إيل هذه الجامعة أو يروج لها، والحقيقة أنا ال أعلم بصفته إية يعاقب وفق 

قرار إداري ..؟ 
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نقطة أخرى بخصوص ما يحدث يف سيناء التي يروج اإلعالم دامئا إنها 

منطقة تعاين من اإلرهاب، وهنا ما حدش سأل نفسه من القانونني أو املحامني 

النزاعات املسلحة  الدويل يف سيناء ؟ قانون  القانون  الحقوقيني هل يطبق  أو 

بيتم تطبيقه وال أل ؟ والواضح أنه مش بيتم تطبيقه ألننا بنجد قوات الجيش 

ذلك  وكل  لهم حامية  بتوفر  دي  القوانني  اليل  واملدنني  املنازل  بعض  بتهاجم 

تحت مظلة الحرب عيل اإلرهاب.

وأخرياً، حابب أعلن رفيض لنص القانون املقرتح خاصة أنه بيتعارض مع 

الدستور ومع أحكام قانون  اإلجراءات الجنائية وهو القانون العام، فأنا أرى أن 

نص هذا القانون جاء إلحكام السيطرة األمنية عيل املجتمع وعيل كافة قطاعات 

الدولة. 
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املستشار / هشام رءوف 

الرئيس مبحكمة إستئناف القاهرة

يف رأيي أن مشكلتنا ليست يف نص القانون فحسب، بل أن مشكلتنا يف 
وجود رغبة قوية لدى القائم عيل الحكم يف السيطرة عيل القضاء خاصة وأنه 
مسيطر عيل القوات املسلحة والرشطة، ومن ثم فهو يرغب يف إضافة القضاء 

إيل أدواته التي يستطيع من خاللها الوصول إيل أهدافه. 

من  تحاول  الدولة  أن  أعتقد  فأنا  املقرتح  القانون  نص  بخصوص  أما 
خالله إعادة إحكام قبضتها عيل املجتمع بعد إلغاء قانون الطوارئ، خاصة وأن 
التعديالت املقرتحة عيل قانون اإلجراءات ال تعد إال امتداداً لقانون الطوارئ، 
والحقيقة أن اصدار الدولة لقانون إجرايئ ملدة سنة واحده هي فكرة معيبة 

جدا ويف منتهى الخطورة ألنه يعد عمالً استثنائياً. 

الجمهورية  رئيس  قبل  من  الدستور  احرتام  بأن  القول  أستطيع  وهنا 
والقامئون عيل الحكم أوىل من استصدار قانون معيب بحجة محاربة اإلرهاب، 
وإذا كانت الدولة فعال يف حاجة لوضع استثنايئ فعيل القامئون عيل الحكم أن 
يكونوا أكرث شجاعة ويعلنون حالة الطوارئ، لكن أن تقدم عيل هدم مؤسسة 

كالقضاء لتوطد أركان حكمك فهو أمر غري مقبول باملرة. 

وترصفات  أفعال  برشعنة  متعلقة  لها  أتعرض  أن  أحب  أخرى  نقطة 
الرئيس األسبق حسني مبارك ومازال  الدولة، وهو أمر كان يحدث منذ عهد 
يحدث حتى اآلن ولكن هنا فرق وحيد بني ما كان يحدث وقت الرئيس مبارك 
وبني ما يحدث مؤخراً، لعل هذا الفارق هو مهارة القامئون عيل هذه الرشعنة، 
فكان نظام الرئيس مبارك يستعني بخرباء فعال يستطيعون تطويع األمر بحرفية 

شديدة. 

وأخرياً إذا كنا نريد استقرار لهاذ البلد فالبد من أن يشعر املواطن بقيمة 
العدل سواء العدل القانوين أو العدل االجتامعي، وهو أمر لن يتحقق إال بأن 
أدائهم لعملهم، وأن تحرتم  تؤثر عيل  يبتعد املرشع والقايض عن أن ضغوط 

مؤسسة القضاء حقوق املواطن وحرياته وتصونها له.  
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األستاذ / عبد الله حلمي 

نائب رئيس حزب االصالح والتنمية 

أن  وقبل  اللقاء،  بوجودي يف هذا  أعرب عن سعاديت  أحب  البداية  يف 

بإنني كنت بعيداً  الورشة أحب أن أحيط علمكم  أتحدث معكم يف موضوع 

عن ما يحدث لظروف مريض ومل أعد إيل حقل العمل السيايس إال منذ شهرين 

ومن ثم فرؤيتي لألمر ستكون رؤية شخص بعيد عن الصورة ومن ثم فسأحاول 

االستفادة من هذا االبتعاد لتكون رؤيتي غري منحازة أو متأثرة بأي مؤثرات، 

ويف البداية أحب أن أطرح سؤاالً يتعلق مبواجهة اإلرهاب .. هل تريد الدولة 

فعالً مواجهة اإلرهاب ..؟ 

يف تقديري أن اإلجابة : أل 

يف  الفرصة  للدولة  يعطي  الذي  هو  تقديري  يف  اإلرهاب  هذا  ألن 

السيطرة عيل مفاصل الدولة ويعطي السلطة الحالية رشعية الوجود ومن ثم 

فإن مواجهة اإلرهاب لن تحدث إال بعد السيطرة الكاملة عيل مفاصل الدولة 

ومقاليد الحكم.  

يف الواقع الزمالء األعزاء تقريباً أشاروا إيل كل يشء حول الظاهرة لكن 

أنا حابب أشري إيل سبب مهم جدا، يف تصوري هو السبب الرئيس وراء ظهور 

فعل  عيل  شخص  أي  إقدام  بل  فحسب  الجامعة  إرهاب  أقصد  وال  اإلرهاب 

أقصد  وال  السيايس  النظام  إغالق  يف  يتمثل  السبب  الدولة،  ملواجهة  إرهايب 

املحيل  السيايس  النظام  بل  السيايس  النظام  بل  الربملاين فقط  السيايس  النظام 

ويف الجامعة، الدولة ما زالت تغلق أساليب التغيري السلمي يف وجه املواطن 

وطالب الجامعة ويف وجه أي أحد يرغب يف تغيري أي يشء، فجيب عيل الدولة 
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هنا أن تسأل نفسها سؤال يف غاية األهمية .. ملاذا سيحمل املواطن امللوتوف أو 

الحجارة لو كان هناك سبل وطرق رشعية يستطيع من خاللها إدارة حوار مع 

املسئولني أو مع الدولة يستطيع من خالله إحداث التغيري املطلوب ..؟

التغيري  سيجعل  بالالعنف  التغيري  أن  تعلم  أن  الدولة  عيل  فجيب 

باستخدام العنف ال محل له من اإلعراب وفاقد لقيمته ورشعيته إن وجدت. 

ثاين نقطة أحب أن أتطرق لها هي الحد من استخدام العنف من قبل 

الدولة، وهي نقطة يف غاية الخطورة ألنها باختصار شديد تزيد من حدة العنف 

واإلرهاب بل وتسمح بتطوره، فعندما تقوم الدولة باستخدام العنف مع أهايل 

املحبوسني أو املعتقلني مثالً أثناء زيارتهم لهم يف السجون، هي تؤكد لعائالت 

هؤالء وجريانهم ما يرتدد حول إرهاب الدولة ومن ثم توفر الدولة بذلك الظهري 

الشعبي لإلرهاب. 

وكيفية  اإلرهاب  عن  نتحدث  ونحن  عنها  الحديث  أحب  نقطة  ثالث 

مواجهته هي الغباء يف مواجهة اإلرهاب، والحقيقة أن ال أرى من الدولة وهي 

تواجه اإلرهاب إال الغباء، وأسمحوا يل أن أرضب مثالً بالحكم الذي صدر بإعدام 

أكرث من 500 شخص ينتمون إيل جامعة األخوان، والذي أراه حكامً معيباً ألنني 

مل أرى أي إلتزام من القايض باإلجراءات، ولكن املصيبة ليست يف القايض مبفرده 

يف واقع األمر ولكن يف أنني مل أجد أحد يحاسبه عيل ما فعله، فأين مجلس 

معه  للتحقيق  القايض  هذا  يحيل  أن  عليه  يجب  كان  والذي  األعىل  القضاء 

ملعرفة ما إذا كان القايض مخطئ أم ال، وهو أمر مثري للقلق من كيفية تناول 

الدولة للموضوع. 

التي تقف وراء ميالد بل واستمرار هذه املوجة  إذن فهم ثالثة نقاط 

اإلرهابية وهم إغالق النظام السيايس أو السبل الرشعية للتغيري والعنف والغباء 

يف املواجهة. 
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والسؤال اآلن كيف أواجه ما يحدث ..؟ 

السيايس  النظام  فتح  أولها  يحدث،  ما  ملواجهة  أساسية  نقاط  ثالثة 

والسامح بالتعددية بجد، وأعتقد إننا بعيدين عن هذا األمر ولعل الدليل هو أن 

الدولة عندما جاءت تصدر قانون لالنتخابات مل تدع أي حزب سيايس للمشاركة 

القانون وكأنهم بيضعوا قانون النتخابات خاصة بهم  التي وضعت  اللجنة  يف 

أنهم بيضعوا قانون ال يسمح بخوض األخوان لالنتخابات،  مبفردهم، والحجة 

املشاركة يف  األخوان من  لو محتاج متنع  ليسوا مرصيني، ولكن  األخوان  وكأن 

الحياة السياسية يكون ذلك بالصندوق، والدولة متتلك اإلعالم أي إنها تستطيع 

توعية املواطن وجعله ال يدرك خطورة هذه الجامعة ومن ثم يذهب الختيار 

بديل لها، ولكن الحظر ال يصب يف صالح أحد. 

األمر اآلخر والذي يجب عيل الدولة القيام به هو وقف العنف املفرط 

سواء مع املتظاهرين املؤيديني للجامعة أو مع أهايل املحبوسني، فيجب أن نجد 

أمثلة جيدة ومحرتمة نرددها عندما نتحدث مع تعامل الدولة معهم، فمن غري 

املعقول أن نجد كل األمثلة التي ترتدد سيئة. 

األمر الثالث واألخري هو التعامل بحزم مع كل من يتخذ قرار غبي، سواء 

كان وزير أو قايض أو مسئول أمني، حتى يشعر املواطن بأن الدولة تقف يف 

التفكري قبل أن يختاروا  أمر سيجعل كثريين يعيدون  صفه وليس ضده وهو 

العنف كحل يف مواجهة الدولة. 

وأخرياً أحب أتحدث عن القانون املقرتح ملواجهة اإلرهاب، أنا أرى أن 

اإلرادة  فيه  تغلب  وقت  ويف  برملان  وجود  عدم  يف  يصدر  قانون  أي  مناقشة 

األمنية عيل اإلرادة السياسية هو عبث ال محل له من اإلعراب. فهذا القانون 

يف تقديري تحاول الدولة متريره لترشعن ما تقوم به من اجراءات سواء حبس 

أو اعتقال أو قتل. 
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األستاذ عادل رمضان 

محامي – املبادرة املرصية للحقوق الشخصية

يف البداية أحب أشكر املجموعة املتحدة عيل الدعوة الكرمية، وسوف 

أحاول بقدر اإلمكان أن يكون حديثي أوسع وأشمل من أن ينحرص يف اإلطار 

القانوين للظاهرة، وهبدأ كالمي أيضاً بطرح سؤال عن ما إذا كان ما تقوم به 

الدولة املرصية اآلن يستطيع القضاء عيل اإلرهاب أم ال ..؟ 

واإلجابة يف تقديري : ال

فأنا أرى أن ما تقوم به الدولة املرصية من أساليب وتدابري يزيد من 

اإلرهاب بل يقوي شوكته بشكل أو بآخر، ولو دققنا النظر سنجد أن مثة تقارب 

الواقع  مع  التعامل  يف  واإلرهابيني  الدولة  من  كل  ومنهجية  رؤية  بني  شديد 

املرصي، وهو أمر ميثل خطورة شديدة عيل املجتمع، ولو طرحنا قضية حرية 

االعتقاد عيل سبيل املثال، سوف نجد أن الدولة تتعمد الفشل يف إدارة أي تنوع 

عقائدي يف املجتمع، يف الوقت ذاته سوف تجد أن الجامعات الدينية اإلسالمية 

ترفض حرية االعتقاد من األساس. 

أما بخصوص قانون اإلرهاب الجديد والذي تم طرحه مؤخراً من قبل 

الدولة ملواجهة الظاهرة، وهل نحن بالفعل يف حاجة إيل قانون جديد ملواجهة 

اإلرهاب أم ال ..؟ فأنا أرى إننا بالفعل يف حاجة إيل قانون جديد ولكن نحن 

يل  تضمن  التي  تلك  هنا  ضامنات  بكلمة  وأقصد  ضامنات،  إيل  أيضاً  بحاجة 

وألي مواطن عدم انحراف الدولة يف مامرسة تطبيق القوانني أو استغالله يف 

التضييق عيل أي مواطن بحجة الحرب عيل اإلرهاب واألهم من كل ذلك عدم 

للمواطنني حقوقهم  والذي يضمن  الشعب  أقره  الذي  الدستور  اإلخالل مبواد 

وحرياتهم العامة، ويف هذا السياق تربز رضورة الحديث عن وجود فصل كامل 
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يف مثل هذا الترشيع يختص بهذه الضامنات، ويف هذا السياق نجد أن القانون 

املطروح غري مالءم بحال من األحوال، فعيل سبيل املثال وليس الحرص لن نجد 

بشكل  استخدامها  وأسباب  املميتة  القوة  استخدام  معايري  املقرتح  القانون  يف 

أو حتى محاسبة من ييسء  القانون  استخدام  اساءة  تفصييل يضمن يل عدم 

استخدامه، رغم أن هذا األمر معمول به يف كثري من دول العامل، وباملناسبة هذه 

األمور يف صالح الرشطة مثلام هي يف صالح املواطن، فعيل سبيل املثال ملاذا ال 

نلزم الرشطة بتصوير عمليات اقتحام مقرات املجموعات اإلرهابية، وهو أمر لو 

حدث سيقدم للمواطن الصورة الحقيقية لإلرهاب الذي تواجهه الدولة وطرق 

مواجهتها له، وهو بالتأكيد أمر سيفوت الفرصة عيل أي أحد يحاول التشكيك 

يف الرشطة وفيام تقوم به من أعامل يف مواجهة اإلرهاب.  

ومن ضمن الضامنات التي يجب عيل الدولة تضمينها يف القانون هي 

إقرار عقوبات رادعة للقامئني عيل تنفيذ القانون، حتى ال يشعر أي شخص يقوم 

بتطبيق القانون أنه ميتلك السلطة املطلقة يف اعتقال واحتجاز وقتل أي شخص 

ال يروق له، ومن ثم يقلل هذا من فرص حدوث تجاوزات للقانون، فيجب عيل 

الدولة طوال الوقت أن تفكر يف إحداث هذا التوازن حتى ال تخرس الرأي العام 

وحتى ال تتورط يف تجاوز القانون والدستور. 

يف نهاية األمر يجب أن أشري إيل نقطة أعتقد إنها عيل قدر من األهمية 

وهي أن يراعي القانون اختالف نوعية الجرائم التي من املفروض أن يتصدى 

لها، فالقانون يف مرص حتى اآلن ال يسمح بالتنصت أو باملراقبة إيل للكشف عن 

وضوع جرائم ولكنه ال يستطع أن يقوم بهذه  اإلجراءات تحت دعوى أنه مينع 

حدوث جرمية، وهو أمر تغلبت عليه بعض الدول من خالل ترشيعات تسمح 

بالتنصت عيل أشخاص ومراقباتهم بسبب ترصفاتهم أو سلوكياتهم ولكن بعد 

أخذ إذن قضايئ أيضاً وذلك حتى ميكنهم التصدى لهذه النوعية من الجرائم. 
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اللواء / أحمد عبد الحليم

الخبري اإلسرتاتيجي يف الشئون العسكرية

سوف أتحدث من زوايا مختلفة عن تلك التي تناولها الزمالء األفاضل، 

الصياغة  أثناء  االعتبار  يف  تأخذ  أن  عىس  األمور  بعض  إيل  أنبه  أن  أريد  فأنا 

النهائية للقانون، ويف نهاية األمر صياغة القانون أمر خارج نطاق اختصايص. أما 

النقاط التي سأتحدث عنها فهي: 

إننا ال نستطع دراسة قانون اإلرهاب يف مرص، ما مل تراعى اإلعتبارات الدولية . 1

واإلقليمية واملحلية، فكيف ينظر العامل لإلرهاب وكيف يتعامل معه، وكيف 

اإلقليمي،  الصعيد  عيل  اإلرهاب  مع  التعامل  وهذا  الرؤية  هذه  تنعكس 

كام يجب علينا أن نأخذ يف االعتبار عملية تغيري التوازنات عيل املستويني 

اإلقليمي والدويل وتأثري ذلك عيل حربنا ضد اإلرهاب ومن ثم إنعكاسات 

كل هذا عيل املستوى املحيل. 

أمر آخر يجب أخذه يف االعتبار ونحن نتناول قضية اإلرهاب ومن ثم يجب . 2

عيل املرشع أن يأخذه يف االعتبار قبل صياغة القانون، أال وهو الفرتة التي 

و1973   1967 من  اإلرسائييل  العسكري  االحتالل  تحت  سيناء  فيها  ظلت 

حيث أسس هذا االحتالل إيل وجود الجامعات اإلرهابية يف سيناء، وبالتايل 

فإن الجامعات املتطرفة التي نتحدث عنها ليست بالرضورة جامعات إرهابية 

أخرى  وقضايا  منها  مطلوبة  أخرى  وظائف  هناك  يكون  قد  لكن  مطلقة 

كثرية علينا أن نأخذها يف االعتبار، ففي هذه الفرتة تم تأسيس التنظيامت 

اإلرهابية والخاليا النامئة اإلرهابية املوجودة يف مرص حالياً، ولعل ما يثبت 

كالمي إنشاء قوات االحتالل اإلرسائييل لقاعدة “ياميت” يف سيناء والتي تقع 

يف منطقة العمليات اإلرهابية رشق العريش والشيخ زويد ولهذه القاعدة 

أو املستعمرة دور كبري تلعبه اآلن يف تفجري الوضع باملنطقة. 
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نقطة أخرى يجب علينا إدراكها وهي أنه وأثناء تنفيذ اتفاقية السالم بني . 3

مرص وارسائيل، كانت تستغل ارسائيل فكرة االنسحاب عيل مراحل، فكانت 

يف كل مرحلة من املراحل تقوم بغرس خاليا وتنظيامت جديدة تتناسب مع 

متطلبات العدو االرسائييل.

مهامها،  تغري جذري يف  فإننا سنجد  املسلحة  بالقوات  يتعلق  فيام  أما 

حيث أصبحت املهمة رقم واحد للقوات املسلحة هي تجفيف منابع اإلرهاب 

وإغالق منافذ تهريب السالح لإلرهابيني سواء من الجنوب حيث الحدود مع 

السودان أو من الغرب حيث الحدود مع ليبيا أو من الرشق عرب اإلنفاق مع غزة، 

وهو دور مهم جدا كخطوة استباقية ملحاربة اإلرهاب والذي تتعدد أطرافه، 

حيث أن اإلرهاب منذ 30 يونيه ال يقترص عيل جامعة األخوان أو الجامعات 

الحليفة لها بل مثة تنظيامت وجامعات اجرامية تستغل الظرف السيايس وتنتهز 

االعتبار  يف  أخذه  يجب  أمر  وهو  اإلجرامية،  أهدافها  لتحقيق  الفوىض  فرصة 

ونحن ندرس كيفية التصدي لإلرهاب. 

األمر  بدراسة  نقوم  ونحن  االعتبار  يف  أخذها  يجب  عامة  مبادئ  ومثة 

ذاته: 

عن . 1 الدولة  وتوقف  اإلرهاب  مكافحة  بني  الفصل  ميكن  ال  األول:  املبدأ 

بقاء  تؤكد  التي  األنشطة  من  وغريها  واالجتامعية  االقتصادية  نشاطاتها 

الدولة ووقوفها ضد اإلرهاب. 

الحل . 2 يركز عيل  وال  متكامل  كامل  شامل  املقرتح  العالج  يكون  أن  يجب 

األمني فقط ملواجهة اإلرهاب. 

يجب أن تتم محاربة اإلرهاب يف الوقت الذي يتم فيه تحريك االقتصاد . 3

الريعي  واالقتصاد  املعونات  عيل  االعتامد  وعدم  األموال،  رؤوس  وجلب 

وأقصد به قناة السويس.
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قانون  لصياغة  داعي  ال  أنه  أرى  الترشيعي  بالجانب  يتعلق  فيام  أما 

جديد باسم قانون اإلرهاب، حيث أن الوقت غري مالءم لذلك وميكن أن يفهم 

ذلك بشكل خاطئ فيمكن فهمه عيل أنه محاولة إنتاج الدولة البوليسية وما 

إيل غري ذلك، ومن ثم فأنا مع فكرة القيام ببعض التعديالت يف قانون العقوبات 

وقانون  اإلجراءات الجنائية عيل أن تكون هذه التعديالت يف أضيق الحدود. 

وهو أمر يجب عيل املتخصصني يف الترشيع وضعه يف االعتبار حتى ال يؤثر ذلك 

بالسلب عيل قضايا ومحاور أخرى مثل االقتصاد والسياحة والتنمية. 

ويف هذا السياق أود اإلشارة إيل ثالثة أمور يجب مراعاتها عند القياد 

بهذه التعديالت الترشيعية أال وهي الدقة والحاجة امللحة والشمول.

ولكن إذا رغبنا يف الحديث عن اسرتاتيجية فأنا ممكن اشري إيل نقاط 

رسيعة وعامة: 

فعملية . 1 منهام،  كل  وبدور  اإلرهاب  بخطورة  واملجتمع  املواطن  توعية 

التوعية غاية يف األهمية ألن حجر أساس األمن واالستقرار يف الوطن هو 

املواطن. 

تصويب القوانني املوجودة وصياغة مواد جديدة يف أضيق الحدود وأنا ال . 2

أقصد بالقوانني التي تحتاج إيل تصويب تلك الخاصة مبواجهة اإلرهاب بل 

أقصد كافة القوانني وذلك إلرتباطها باملستوى املحيل ملواجهة الظاهرة. 

األجهزة . 3 هذه  مثل  فنقص  الحديثة،  التقنية  ذات  املواجهة  أجهزة  إعداد 

يؤدي باألساس إيل املشهد الذي نراه يومياً. 

وضع خطة مواجهة شاملة يشرتك فيها كافة عنارص الدولة كل يف مجاله، . 4

ومن ثم فال يجوز دراسة أو بحث موضوع بعينه دون أن أبحثه من كافة 

الزوايا. 
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الرئاسية . 5 االنتخابات  وهي  الطريق  خارطة  من  املتبقية  الخطوات  تأمني 

املوجة  هذه  تراجع  إيل  بدورها  ستؤدي  ألنها  الربملانية،  واالنتخابات 

اإلرهابية، وبالتايل يجب عيل واضع الترشيع أن يضع يف اعتباره الظروف 

ال  قانوين  نص  يرشع  ال  آخر  مبعني  أو  االنتخابات  اجراء  بعد  املستجدة 

يصلح إال للظروف الحالية. 

تقوية العالقات ببعض األطراف الخارجية التي تستطيع لعب دور مهم يف . 6

مواجهة اإلرهاب معنا. 

وشكراً ...
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األستاذ يرسي البدري 

رئيس قسم الحوادث - جريدة املرصي اليوم 

سوف أحاول طرح بعض األفكار التي أراها من وجهة نظري 
حلول ملواجهة الظاهرة: 

ال  والفكر  فكر  واإلرهاب  إرهاب  نواجه  إننا  نعرف  أن  يجب  أمر  أول 

لوقف  مبادرة  أو  ملصالحة  الدعوة  فكرة  مع  فأنا  ثم  ومن  بالفكر  إال  يواجه 

العنف أو أي كان مسامها أية.. املهم بالنسبة يل هو وقف العنف، ويف نفس 

أن  عيل  السجون  داخل  للموجودين  وعادلة  عاجلة  محاكامت  تجرى  الوقت 

تراعى هذه املحاكامت معايري حقوق اإلنسان. خاصة وأن التعامل مع سجناء 

األخوان غري أدمية باملرة. 

األمر الثاين الذي أحب أن أتناقش فيه يتعلق بامللف األمني، فالداخلية 

ال متتلك من األدوات والتقنيات الحديثة ما يؤهلها من مواجهة هذه املوجة 

اإلرهابية أو حتى منع العمليات التي تتم من وقت آلخر ويسقط نتيجة لها 

بعض رجال الداخلية، أمر آخر أحب التطرق إليه يف هذا امللف خاص مبامرسات 

قطاع األمن الوطني والذي بدأ يعود من جديد إيل مامرسات جهاز مباحث أمن 

الدولة وهو أمر مرفوض متاماً، نقطة أخرى يف امللف ذاته تتعلق بخطاب وزارة 

الداخلية فيجب أن يكون منضبطاً بقدر كبري ويجب أن يتسم باملعقولية وعدم 

املبالغة بأي حال من األحوال. وأخرياً وليس أخرا يف هذا امللف رضورة التحقيق 

التجاوزات التي تحدث من قبل ضباط الداخلية أو تلك التي حدثت يف عهد 

الرئيس السابق محمد مريس، فعيل سبيل املثال الضابط الذي قام بالتسجيل 

لوزير الداخلية نفسه يف عهد الرئيس السابق والذي قام الرئيس باستقدامه من 

حرس الجامعة بالرشقية مازال يف الخدمة حتى اآلن. 
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األمر الثالث الذي أرى رضورة اإلقدام عليه يف هذا السياق هو إعادة 

يتحكم  أن  املعقول  املنطقي وال من  فليس من  القضائية،  املنظومة  النظر يف 

كيان اجتامعي أي كان ثقله يف املجتمع يف تعيني وزير العدل أو االعرتاض عيل 

تعيينه، وأقصد بهذا الكيان نادي القضاة. أمر آخر يتعلق أيضا بالقضاء وهو 

أنه ال يجوز بحال من األحوال أن أحاكم رئيس الجمهورية باتهامات وجهتها له 

الصحف وبرامج التليفزيون وبعض محارض التحريات التي ال متثل إال من كتبها، 

ولو إحنا هنتكلم عن قرارات اإلفراج عن بعض الخطريين فالسؤال يوجه إيل 

وزارة الداخلية أيضاً ملاذا مل تعرتض الوزارة ممثلة يف قطاع األمن العام عيل هذه 

القرارات وأكدت خطورة األفراد املفرج عنهم، ولو هنتكلم عن إعطاء الجنسية 

لبعض قيادات حامس فيجب أن نحاكم وزير الداخلية ألن القرارات دي بتصدر 

عن وزارة الداخلية وليست رئاسة الجمهورية، ومن يف النهاية يجب أن نحاكم 

محمد مريس بقانون عادل وناجز يف نفس الوقت. 
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األستاذ أحمد سميح 

مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

يف الحقيقة أن بشكركم عيل األراء القانونية والسياسية العظيمة التي 
تم طرحها ولكن أنا أسف ألين هبتعد كثرياً عن الصورة امليكانيكية للموضوع 
مبني  أمر  وهو  وتشاؤمية،  واقعية  نظريت  فأنا  ثم  ومن  له  املقرتحة  والحلول 
عيل حقيقة وجود انقسام داخل املجتمع بني أصحاب االنحياز للدولة الدينية 
وأصحاب االنحياز للدولة املدنية، ولو قمنا بعمل استطالع رأي سنجد أن كل 
أصحاب وجهة نظر ميثلون حوايل 49 أو 50 % من املجتمع ومن ثم فنحن أمام 

انقسام حقيقي وحاد يف املجتمع. 

والخطري يف األمر أن أصحاب وجهة نظر الدولة الدينية يروا أنهم تعرضوا 
للخديعة من قبل أنصار الدولة املدنية وهو ما تم باسم الدميقراطية التي وافق 
عليها تنظيم األخوان والتنظيامت االسالمية باعتبارها الطريق الوحيد للوصول 
إيل الحكم ويف نهاية األمر وجدوا أنفسهم يف السجون، وهو سبب مهم وراء 
ما نعيشه اآلن خاصة مع ما وصلت إليه جامعة األخوان املسلمني التي باتت 
لكوادرها  الجهادية  للتنظيامت  الفكري  الجذب  السيطرة عيل  قادرة عيل  غري 
الوسيطة والشابة بعدما فقدت هذه الكوادر الثقة يف املرشوع الفكري للجامعة. 

وفيام يتعلق باإلرهاب الذي تواجهة مرص أنا حابب أقول أن مرص مثل 
وأنا  الوقت،  نفس  يف  معه  ويتعايش  املرض  من  يعاين  الذي  الرسطان  مريض 
أرى إننا سنأخذ فرتة كبرية يف هذا املوضوع ويجب علينا أن ندرك ذلك حتى 
التي  الطريقة  بنفس  األمر  مع  التعامل  علينا  فيجب  معه،  التعامل  نستطيع 
يتعامل بها املواطن العادي والذي يدرك متاما أن املوضوع عبارة عن معركة عيل 
السلطة ال عالقة لها ال بالدميقراطية وال بأي يشء آخر، فمن ينجح ينجح ومن 

يحكم يحكم املهم بالنسبة للمواطن أن يكمل حياته. 
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لو  لخطابها،  تعد  وهي  للنخبة  بالنسبة  مهمة  إنها  أرى  أخرى  نقطة 
فيديو  الدقهلية وهو  أمن  بعملية مديرية  الخاص  للفيديو  حرضاتكم رجعتوا 
خاص بالتنظيم، سنجد أن االنرتو الخاص بالفيديو عبارة عن مشهد رضب بنات 
األزهر والذي يحمل رسالة ضمنية للكادر يف الجامعة أو التنظيم محتواها هل 
ترى ما يحدث يف بنات املسلمني، وهي رسالة ضمنية أيضا للشباب املوجودين 

خارج التنظيم والذي سيكون ضمهم ملثل هذه التنظيامت يف غاية السهولة. 

والسؤال اآلن .. عاوزين حلول ..؟ 

أوالً أن نقوم بتأسيس دولة بجد، فام يحدث منذ 25 يناير 2011 وحتى 
اآلن ما هي إال محاوالت لكل جامعة للحصول عيل مكاسب سياسية، ويجب 
إنها سوف تحصل عيل مكاسب ولكن واحده  تدرك  أن  الجامعات  كافة  عيل 

واحده املهم يف األول نأسس دولة بجد. 

ثانياً فتح قناة للتفاوض وهو أمر سوف يحدث بالتأكيد ولكن علينا أن 
نقوم به يف أرسع وقت، ولكن العقيدة األمنية املبنية عيل فكرة تكسري أرجل 
الخصم قبل الجلوس معه للتفاوض لن تؤدي بنا إال إىل مزيد من الخسائر، سواء 
خسائر للمواطن أو لجهاز األمن نفسه، فرجل األمن يعرف جيداً أنه مل يظل 
النهاية بالتفاوض، ومن  يخوض معركة طوال حياته وأن املوضوع سينتهي يف 
ثم فعلينا التعجيل بهذه الخطوة، ولكن الكالم عن ترشيع جديد وأي كالم من 
هذا القبيل ليس له أي معنى، فالخاليا التي يتم إلقاء القبض عليها يومياً يقبض 

عليها دون وجود هذا الترشيع وبالتايل علينا التوقف عن هذا الحديث. 

املداوالت  أن  معرفة  وعلينا  أنفسنا  مع  نكون رصحاء  أن  علينا  وأخرياً 
أو  املداوالت  بهذه  تقوم  وهي  الدولة  عيل  ولكن  بالفعل  قامئة  واملفاوضات 
املفاوضات أن تقنع املوجودين يف السجن إنها لن تأخذ كل يشء حتى تنجح 

عملية التفاوض. 

وشكراً ... 
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األستاذة جميلة اسامعيل 

اإلعالمية والسياسية - أمني التنظيم السابق لحزب الدستور

الدستور، فللحزب  البداية أحب ألفت االنتباه ألنني ال أمثل حزب  يف 

متحدثاً رسمياً باسمه.

حقيقة، منذ 30 يونيه ونحن نشعر داخل الحزب وخاصة الشباب إننا 

كان  ما  أن  الحالية  للسلطة  نقول  أن  ومحتاجني  اآلن  يحدث  ملا  نستسلم  لن 

يحدث أيام مبارك أو أيام املجلس العسكري وأيام محمد مريس لن يحدث مرة 

أخرى، فال عودة لالستبداد مرة أخرى، والحقيقة أن بدأت بكالمي عن الشباب 

ألن هؤالء الشباب هم املوجودين داخل الجامعات ويف املشهد السيايس عموماً، 

وهي الفئة الغاضبة من بعض املامرسات والترشيعات التي تقوم بها السلطة 

الحالية ومنها عيل سبيل املثال قانون التظاهر الجديد، ويف الحقيقة أن ما أقوله 

يعيدين بالذاكرة إيل الوراء إيل أيام مبارك عندما كنا عيل وشك أن نتحول إيل 

إرهابيني بسبب ما كنا نواجهة من قبل الدولة، ولعل هذه األفكار ترتبط بشكل 

أو بآخر بإصدار قوانني أو تفصيل قوانني تسمح بوقوع االستبداد، ويف الحقيقة 

أن ضد فكرة األمثان التي ميكن أن ندفعها يف مقابل أن تقوم الدولة مبحاربة 

لدينا  وأن  خاصة  دفعه.  يف  أحد  يستأذننا  مل  مثن  أي  دفع  فأنا ضد  اإلرهاب، 

انطباع بأن الرشطة ليست مجرد قوة سياسية أو كيان يقوم بتأميننا بل كيان 

بيقوم بإدارة الجرمية، فاملواطن العادي عندما يدخل إيل القسم يعرف أنه إذا 

كان متهامً ميكنه الخروج إذا قام برشوة أمني الرشطة وإذا دخل شاكياً برسقة 

سيارته فإن الرشطة يف الغالب تتوسط بينه وبني من قاموا برسقة سيارته، وهذه 

وقائع موجودة وحدثت مراراً وتكراراً يف الشهور املاضية. 
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وملا بنتكلم عن اإلرهاب فاليشء باليشء يذكر أنا حابه أقارن بني حادثتني 

األوىل هي حادثة تفجري فندق طابا وكيف تعامل معها األمن االرسائييل الذي 

وبني  املوضوع،  مع  شديدة  باحرتافية  وتعامل  قبلنا  الحادث  موقع  إيل  وصل 

بشكل  واإلعالم  األمن  فيها  تعامل  والتي  الدقهلية  أمن  مديرية  تفجري  حادث 

غري صحيح باملرة، فاملفروض أن موقع الحادث هو مرسح جرمية يجب إخالءه 

أحمد  مثل  مذيع  علينا  يخرج  أن  لكن  املوضوع  مع  بشكل صحيح  والتعامل 

الحادث فهذا غري مقبول وغري احرتايف  للنزول إيل موقع  الناس  موىس ويدعو 

باملرة، ويف هذا السياق أود أن ألفت النظر ألهمية أن يكون لدى الصحفيني 

الذين يعملون يف هذا املجال الحد األدىن من املعرفة والثقافة حول اإلرهاب 

حتى يتمكنوا من الكتابة عن املوضوع بشكل احرتايف. 

وأتفق  الدستور  وسياسية يف حزب  إعالمية  باعتباري  أخرى  مرة  أعود 

أن  وأرى  السهولة،  بهذه  ينتهي  لن  اإلرهاب  أن  يف  سميح  أحمد  األستاذ  مع 

املسألة ستأخذ سنوات طويلة ألن كل العنارص واملقومات التي تؤدي لإلرهاب 

موجودة، فمنذ بداية الثورة وحتى اآلن لن تتحقق أي مقاصد من مقاصد الثورة 

فالحبس واالعتقاالت  الحرية،  العدالة االجتامعية وال  القانونية وال  العدالة  ال 

التي تتم للشباب تحت أسامء مختلفة يجب أن تتوقف فوراً، والحقيقة إننا 

لن نستطع أن ندفع مثن أو نتحمل مسئولية يشء إال إذا كنا رشكاء فيه وبرشط 

احرتام حقوق اإلنسان. 

أما موضوع الحرب ضد اإلرهاب فبالتأكيد سوف نشارك فيه جميعاً، بل 

أنه سيكون أولوية بالنسبة لنا عن الوصول ألي سلطة، فالقضاء عيل اإلرهاب 

أهم من الحصول عيل مكاسب يف االنتخابات الرئاسية أو الربملانية. 
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األستاذ منترص الزيات

املحامي بالنقض 

بسم الله الرحمن الرحيم، يف الحقيقة مل أكن أنتوي التحدث وكنت أنوى 

نقاش مثمر ومفيد خاصة مع وجود شخصيات  النقاش وهو  االكتفاء بسامع 

محرتمة تنتمي لتيارات واتجاهات مختلفة ومتباينة، ويف واقع األمر لو كنت 

فكالمي  وبالتايل  كثرياً  قيل  عام  سأبتعد  األحوال  من  بحال  أكن  لن  تحدثت 

سيكون مخترصاً بقدر كبري حتى ال أقع يف فخ التكرار. 

إيل  بحاجة  نحن  وهو هل  أال  أسايس  محور  فسيدور حول  كالمي  أما 

قانون إرهاب جديد أم ال..؟ وهو سؤال يقودنا بدوره إيل تساؤل آخر مفاده، 

هل اتسع نطاق األعامل اإلرهابية للدرجة التي تجعلنا نصدر ترشيعاً جديداً ..؟ 

ومن ثم هل الترشيعات هي التي تستطيع القضاء عيل اإلرهاب..؟ 

واعتقد بعد ما قيل وطرح اليوم يف هذه الورشة أن عنف ما بعد 30 

يونيه مرتبط باألساس بالوضع السيايس يف مرص، وبالتايل إن مل تعالج األوضاع 

السياسية يف مرص بطريقة متزنة ومتوازنة سيكون من الصعب إن مل يكن من 

املستحيل مواجهة هذا العنف بالترشيعات، وخاصة أن لدينا من الترشيعات 

ما يكفي. 

األخوان أخطأوا وهو خطأ كان من املمكن معالجته بطريق الدميقراطية 

الجيش  مع  وتحالفوا  تعاونوا  ودميقراطيني  سياسيني  هناك  أن  الكارثة  ولكن 

واالستبداد بشكل عام، بل وأطاحوا بفكرة الدميقراطية من األساس ألنهم فشلة 

ودامئا ما يفشلون يف أي انتخابات يدخلونها. 
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ويف واقع األمر أن قانون 97 لسنة 92 والتعديالت التي أجريت يف قانون 

العقوبات وقانون  اإلجراءات الجنائية وإضافة تعريف اإلرهاب يكفي ملواجهة 

يعالج أي نقص موجود يف  املقرتح  الجديد  القانون  أن  ارى  ما يحدث وأنا ال 

القانون املوجود بالفعل، فكل األفعال والجرائم اإلرهابية بداية من استخدام 

العنف وانتهاء بارتكاب جرمية التفجري معاقب عليها يف القانون، وبالتايل فإن 

اصدار ترشيع جديد متشدد ومتغول عيل الحقوق والحريات العامة لن يكون 

البعض، ولكنه هيؤدي إيل مزيد من  الظاهرة كام يعتقد  له تأثري يف مواجهة 

التفكك املجتمعي واملأزومية السياسية. 

أستاذ نجاد تحدث عن الوجه اآلخر لألخوان وأنا لو تركت نفيس للحديث 

عن األخوان هقول ما عانيته معهم ولكن يجب علينا أن نأخذ األمور مبوضوعية 

سيناء  يف  يحدث  ما  خلط  يف  أرغب  ال  أنا  والحقيقة  الجميع،  ملصلحة  وذلك 

بالعنف املوجود يف باقي الجمهورية، فالعنف يف سيناء جميعنا يعلم أنه كان 

موجود منذ أيام الرئيس مبارك، وهو بيزيد وينقص بحسب الظرف السيايس يف 

البالد، وأنا ال استطيع أن أنكر أن هذا العنف تراجع أيام الرئيس محمد مريس 

وزاد بقوة بعد 30 يوينه، ولكن هذا األمر ال يرتبط بالكالم الساذج الذي يرتدد 

حول إطالق األخوان لهذه الجامعات وال حتى بالكالم الذي قاله البلتاجي عن 

توقف العنف يف اللحظة التي يعود فيها الرئيس محمد مريس، ولكن العنف يف 

سيناء يرتبط طوال الوقت بالخارج.  

علينا  فيجب  اإلرهاب،  مواجهة  يف  القانون  دور  عن  تحدثنا  إذا  أما 

إدراك أن تطبيق القانون بشكل عام ومجرد هو أهم ضامنات معالجة العنف 

واإلرهاب، وأنا أرى أن القانون الحايل كايف ولكن إذا اتفق الجميع عيل أن هناك 

حاجة إلجراء تعديالت أو إضافة مواد جديدة فال مانع من عمل ذلك، ولكن 

الحريات والحقوق  أنه إذا تم إضافة مواد تتغول عيل  الجميع أن يعلم  عيل 

العامة لن تحل املشكلة بل ستزداد تعقيداً، وعلينا أن نتذكر أن كافة العمليات 

اإلرهابية يف الثامنينيات والتسعينيات وقعت يف ظل تطبيق حالة الطوارئ. 
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ويف العجالة التي أتحدث بها، حابب أقول أن تصوير األخوان عيل أنهم 

حل  إيل  يؤدي  ولن  ساذج  تصور  واإلرهاب  العنف  بهذا  يقوم  الذي  الطرف 

أو  الجامعة  بحل  إدارية سواء  قرارات  من  الحكومة  اتخذت  ومهام  املشكلة، 

اعتبارها إرهابية لن تحل يشء، فمثل هذه  اإلجراءات بيسقط من الهيبة يف 

نفوس العامة، وبالتايل أنا أطالب الجهات البحثية باالبتعاد وعدم املشاركة يف 

مثل هذه  اإلجراءات التي تقدم عليها السلطة معتقدة أنها تقاوم اإلرهاب أو 

ستقيض عليه، وتتنايس الحكومة أن الذين يقدمون عيل استخدام العنف هم 

التغيري،  إحداث  يف  السلمية  الطرق  استخدام  عن  استخدامه  يحبذون  الذين 

ولعل انحصار عملياتهم اإلرهابية جاء بسبب تراجع الغطاء الشعبي لهم بعدما 

أصبح التغيري أمراً متاحاً بالطرق السلمية، بالتايل عودتهم ارتبطت بثبوت فشل 

التغيري بالطرق السلمية. 

وأخرياً أحب أقول أن مواجهة اإلرهاب عملية ترتبط بطالسم العملية 

السياسية، وبالتايل ال يوجد حل إال الحوار والتفاهم فالرئيس لن يستطع بحال 

من األحوال أن يحكم إال إذا حل املسألة السياسية، وشكراً. 

تعقيب األستاذ نجاد الربعي 

هقول 3 مالحظات: 

1- انا كنت متصور انه هيتكلم كالم كتري وكنت معول عىل  أمين الصياد . 1

يف فكرة العدالة االنتقالية وقدرتها عىل التقليل من االثار السلبية لالرهاب 

سواء يف مفاوضات أو مفيش .

به سابقاً . 2 اعرتفوا  تنظيم رسي  لديهم  االخوان كان  أن  نقول  أن  مش غلط 

واتصور أن لديهم االن، ويف نوعني من اإلرهاب يا أ. منترص يف من يريدون 

أن يفرضوا تصوراتهم املعتقدية عىل املجتمع بالقوة يعني يكفروه أو يكفروا 

املعتقدية  الطبيعة  ذات  السياسية  صفته  يفرض  عايز  اليل  ويف  االخرين، 
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والجمهوري  االحمر  الجيش  زي  تنظيامت  بيبقى  االحيان  وبعض  بالقوة 

االيرلندي مكانوش عايزين كثلكة مجتامعتهم بالقوة ودي مفيهاش مشكلة.

لو . 3 ماذا  السلمية،  املظاهرة  يجاوبني عىل  واي حد  راي  اسمع  عايز  كنت 

ممتلكات  عىل  واالعتداء  السيارات  بتكسري  السلمية  املظاهرة  قامت 

واصبحت تخرج عن السلمية، وانا متكلمتش عىل أن املظاهرة غري السلمية 

وهذه  نأخذها،  أن  البد  كالسيكية  اشياء  فيها  املسألة  هذه  لكن  ارهاب 

املسألة مرتبطة بردود االفعال، ونفس فكرة التظاهر بالنسبة لالعتصام اى 

املارة، ودي مش داخلة يف  باعتصام يؤدي العاقة  السامح  اي مدى ميكن 

حلول  لها  نجد  أن  يجب  افعال جديدة  ردود  هناك  لكن  اإلرهاب  قانون 

قانونية.



اللواء دكتور / شادن نصري 

عضو هيئة التدريس بأكادميية الرشطة

بسم الله الرحمن الرحيم 

أنا حابب ابدأ بالتعقيب عيل األستاذ محمد األنصاري وتحديداً حول ما 

طرحه حول تعامل الجيش املرصي يف سيناء مع املدنيني واستخدام الدبابات 

وأالته العسكرية وما شابه ذلك يف العمليات التي يقوم بها، ويف هذه النقطة 

فتعامل  ثم  تتحقق ومن  الداخيل مل  املسلح  النزاع  أن رشوط  أوضح  أن  أريد 

الجيش املرصي ال يخالف أي اتفاقات دولية التي نصت عيل رشوط ثالث هي: 

وجود جامعة مسلحة أو نظامية تقوم بهجامت منظمة وتسيطر عيل اقليم . 1

من أرض الدولة. 

أن تكون هذه الجامعة تعمل تحت قيادة معلومة. . 2

أن يكون لهذه الجامعة شارة أو زي عسكري. . 3

واعتقد أن هذه الرشوط غري متوفرة بحال من األحوال يف حالة سيناء 

ومن ثم فالجيش املرصي مل يخالف أي اتفاقات دولية، كام قال األستاذ محمد 

األنصاري. 

أن  اإلرهاب فسأحاول  املقرتح بشأن محاربة  بالقانون  يتعلق  فيام  أما 

أكون مخترص بقدر اإلمكان، فعلينا قبل أن نتحدث عن كيف سنواجه اإلرهاب 

أن نتعرف عيل السبب أو الدافع الحقيقي وراء ظهوره، ويف تقديري أن مرتكبي 

هذا اإلرهاب يرتكبون ما يرتكبونه لرفضهم رشعية 30 يونيه، فضالً عن رغبتهم 

يف عودة النظام القائم قبلها، وبالرضورة فإن استمرار 30 يونيه وما سيتأسس 
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انتهاء اإلرهاب ما مل تتم مصالحة حقيقية،  عليها من نظام حكم يعني عدم 

فأنا اختلف  انتهاء اإلرهاب يف سيناء،  إال أن هذا ال يعني بحال من األحوال 

مع األستاذ منترص الزيات فيام طرحه حول ارتباط اإلرهاب يف سيناء بالظرف 

السيايس يف مرص وذلك ألن ما يحدث يف سيناء هو من تدبري تنظيم القاعدة 

فعال. 

وألن فتح قناة حوار ومن ثم القيام مبصالحة حقيقية سوف يأخذ من 

الوقت الكثري وهي وسيلة من الوسائل طويلة املدى مثلها مثل تغيري مناهج 

واملواطن،  للدولة  االقتصادي  بالجانب  واالهتامم  التنمية  وإحداث  التعليم 

فعلينا أن ندرك إننا بحاجة إيل قانون رادع وحاسم نستطيع من خالله تقليل 

خطر اإلرهاب عيل الدولة، مع األخذ يف االعتبار أن الحكومة يجب أن تدرك أن 

إصدار ترشيع جديد ال يعني أنه الحل األول واألخري للظاهرة. 

القضاء عيل  بشأن  توصيات  تقديم  مجال  كنا يف  إذا  وباختصار شديد 

املواطنني  وإعطاء  العامة  الحريات  مامرسة  أن  نعرف  أن  فالبد  اإلرهاب، 

لحقوقهم هي أحد أهم مفاتيح هذه املعركة وليس العكس كام يتصور البعض، 

وهو أمر أقرته األمم املتحدة يف 2006 ووضعته ضمن الركائز األساسية للقضاء 

عيل اإلرهاب. 

أمر آخر يجب عيل الدولة االهتامم به وهي بصدد محاربة اإلرهاب، أال 

وهو إجراء تطوير جذري يف طرق وأساليب تدريب الرشطة، لضامن مستوى 

أداءهم الوظيفي والذي يجب أن يعتمد باألساس عيل قوة القانون وليس عيل 

قانون القوة.  

وهناك من التوصيات ما هو أكرث من ذلك موجود يف ورقة العمل التي 

قدمتها للورشة. 



 



الف�شل الثاين

اأوراق العمل
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اأوًل: مقدمو اأوراق العمل 

ملحوظة : أسامء مقدمي أوراق العمل مرتبة أبجدياً

الصفةاإلسمم

عضو هيئة التدريس بأكادميية الرشطةاللواء دكتور شادن نصري1

األستاذ / محمود رايض 2
محامي باالستئناف ـ مدير الوحدة 

القانونية ـ  املجموعة املتحدة
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ثانيًا: اأوراق العمل  

محمود رايض 
محام باالستئناف 

مدير الوحدة القانونية – املجموعة املتحدة

مرشوع قانون ملكافحه اإلرهاب 

إرهاب للمرصيني بالقانون ام قانون لحاميه املرصيني من 
اإلرهاب؟

مقدمة

أن  اال  اإلرهاب  لتعريف  محدد  مصطلح  وجود  عدم  من  الرغم  عيل 

املحكمة الجنائية الدولية قامت بتعريفه بانه استخدام القوة أو التهديد بها من 

أجل إحداث تغيري سيايس، أو هو القتل املتعمد واملنظم للمدنيني أو تهديدهم 

به لخلق جو من الرعب واإلهانة لألشخاص االبرياء من أجل كسب سيايس، أو 

هو اإلستخدام غري القانوين للعنف ضد األشخاص واملمتلكات إلجبار املدنيني أو 

حكومتهم لإلذعان ألهداف سياسية، أو هو، باختصار، استخدام غري رشعي وال 

مربَّر للقوة ضد املدنيني األبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وتعريفاته  اإلرهاب  حول  جنائية  ترشيعات  بسن  الدول  كافة  وتقوم 

وعقوبته، سواء داخل قانونها العقايب أو من خالل ترشيع مستقل، ويف مرص 

املقررة عيل  العقوبات عيل تعريف اإلرهاب والعقوبات  قانون  احتوت مواد 

افعاله وانواعها، حيث تأيت جرائم اإلرهاب يف الباب الثاين من قانون العقوبات  

عرفت  حيث  الداخل،   من  بالحكومة  املرضة  والجنح  الجنايات  اسم  تحت 

وجرمت املواد من 86 ايل 89 من القسم االول من هذا الباب اإلرهاب العقوبات 
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املقررة له وللقامئني علية، بينام تويل القسم الثاين من هذا الباب يف بعض مواده 

من الجرائم التي يستخدم فيها اإلرهاب لتحقيقها مثل تاسيس كيانات وجهات 

تهدف ايل سيطرة طبقة اجتامعية أو هدم اي نظام من النظم االساسية للهيئة 

االجتامعية وتلقي االموال من اجل تحقيق تلك الجرائم.

الوضع الترشيعي ملكافحه اإلرهاب يف قانون العقوبات .

كل  بانه  اإلرهاب   86 رقم  مادته  يف  املرصي  العقوبات  قانون  يعرف 

تنفيذاً  الجاين  إليه  يلجأ  الرتويع،  أو  التهديد  أو  العنف  أو  للقوة  استخدام 

تعريض  أو  العام  بالنظام  اإلخالل  بهدف  أو جامعي،  فردى  إجرامي  ملرشوع 

سالمة املجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شان ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء 

الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الرضر 

العامة  أو باألمالك  باملباين  أو  باألموال  أو  املواصالت  أو  باالتصاالت  أو  بالبيئة 

أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة مامرسة السلطات 

العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعاملها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو 

القوانني أو اللوائح.

وقد توالت بعد تلك املادة العديد من املواد التي جرمت االفعال التي 

اعتربتها املادة 86 من قانون العقوبات افعال ارهابية، وقد اتسمت تلك املواد 

بالعقوبات املغلظة والتي قد تصل ايل االعدام، حيث عاقبت املادة 86 مكرر  

من القانون بالسجن كل من انشأ أو اسس أو ادار جمعية أو هيئة  أو عصابة  

يكون من اغراضها تعطيل أحكام الدستور أو القوانني أو منع مؤسسات الدولة 

االرضار  أو  للمواطنني  الشخصية  الحرية  عيل  االعتداء  أو  اعاملها  تادية  من 

بالوحدة الوطنية أو السالم االجتامعي، وقد عاقب القانون كل من تويل زعامة 

أو قيادة يف تلك الجمعية أو الهيئة بااالشغال الشاقة املؤقتة – السجن املشدد 

– أو كل من قام بتقديم معونات مادية مع علمه بنشاطها، كام قررت املادة 

أو  الجمعية  تلك  يف  شارك  أو  انضم  من  لكل  سنوات  السجن خمسة  عقوبة 
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مطبوعات  احرز  أو  بالكتابة  للهيئة  روج  من  كل  كذلك  العصابة،  أو  الهيئة 

تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لها.

الهيئة  أو  الجمعية  تأسيس  لتغلط من عقوبة  أ  املادة 86 مكرر  وتايت 

التي  الوسائل  اإلرهاب من  كان  اذا  املؤبد  السجن  أو  االعدام  ايل  العصابة  أو 

تستخدم يف تحقيق أو تنفيذ االغراض التي تدعو اليها الجمعية أو الهيئة وكذلك 

كل من امدها باالسلحة أو ذخائر أو مفرقعات.

وتايت املادة 86 مكرر ب من القانون لتعاقب بالسجن املؤبد كل عضو 

الهيئات اخرب شخص اخر عيل االنضامم لها أو منعه من  بتلك الجمعيات أو 

االنفصال عنها باستخدام االرهاب.

ومل يغفل القانون يف هذا الصدد مبعاقبة كل من سعى لدي دولة اجنبية 

أو جمعية أو هيئة مقرها خارج البالد أو تخابر معها للقيام باي عمل من اعامل 

اإلرهاب داخل مرص أو مؤسساتها، واذا وقعت جرمية السعي أو التخابر تكون 

العقوبة االعدام.

وقد عاقب القانون كل من التحق بذات املؤسسات وبدون اذن كتايب 

من الحكومة املرصية بالقوات املسلحة لدولة اجنبية أو تعاون أو التحق باي 

العسكري  التدريب  أو  اإلرهاب  اي مسمى وتتخذ من  ارهابية تحت  جامعة 

وسائل لتحقيق اغراضها، وحتي لو كانت اعاملها غري موجهة ايل مرص بالسجن 

يف  شارك  أو  فيها  عسكرياً  تدريباً  تلقي  من  كل  القانون  عاقب  وقد  املشدد، 

عمليات غري موجهة ايل مرص بالسجن املؤبد.

كذلك قرر القانون عقوبة السجن املؤبد أو املشدد لكل من حاول قلب 

أو تغيري دستور الدولة أو نظامها الجمهوري بالقوة أو شكل الحكومة، وشدد 

القانون وقوع الجرمية من عصابة مسلحة حيث عاقب االعدام كل من الف أو 

تويل قيادة أو زعامة يف تلك الجرائم.

أما عن اختطاف وسائل النقل الجوي أو الربي أو املايئ وتعريض  من 
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بها للخطر فقد قرر له القانون عقوبة السجن املشدد، اما اذا اقرتن هذا الفعل 

املنصوص  الرضب  جرائم  يف  عليها  املنصوص  من  جروح  عنه  ونشأ  باالرهاب 

عليها باملادة 240، 241 من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن املؤبد، فاذا 

العقوبة  النقل أو خارجها كانت  الفعل موت الشخص داخل وسيلة  نتج عن 

االعدام.

كذلك الحال اذا تم القبض عيل اي شخص أو احتجزة كرهينة بسبب 

التأثري عيل السلطات العامة يف ادائها العاملها أو الحصول منها عيل منفعة أو 

اي ميزة بالسجن املشدد، وقرر املرشع ذات العقوبة لكل من مكن متهم يف 

جرائم اإلرهاب من الهرب أو رشع يف متكينة، وشدد املرشع من العقوبة ايل 

السجن املؤيد فيام اذا استخدم اإلرهاب يف هذا االمر أو اتصف الجاين بصفة 

كاذبة أو تزي بالزي الحكومي بدون وجه حق، وكذلك الحال فيام اذا نتج جرح 

أو مقاومة سلطات، بينام اذا نتج عن هذا الفعل وفاة شخص كانت العقوبة 

االعدام.

كذلك وضع القانون حامية للقامئني عيل تنفيذ أحكام هذا القسم من 

القانون حيث عاقب بالسجن املشدد كل من تعدي عليهم بسبب هذا التنفيذ 

أو قاومة بالعنف أو التهديد اثناء تادية وظائفة أو يف اخالء سبيل رهينة أو 

العقوبة يف حالة  من  ايضاً  السابق ذكرها، ويغلظ  الجرائم  مقبوض علية من 

وفاة شخص ايل االعدام، وزاد لهم الحامية بالسجن املشدد لكل من قاوم بالقوة 

أو العنف أو التهديد اياً من القامئني عيل تنفيذ هذا الباب اثناء تادية التنفيذ 

أو بسببه وغلظ العقوبة ايل السجن املؤبد اذا كان الجاين يحمل سالحاً أو قام 

بخطف أو احتجاز اياً من القامئني عيل هذا القانون أو احد اقاربه، وايضاً اتجه 

املرشع ايل االعدام يف حالة وفاة شخص بهذا االمر.
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املضبوطات  مصادرة  القضايا  تلك  نظر  عند  للمحكمة  القانون  وقرر 

وتخصيص األشياء املحكوم قضائياً مبصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى 

رأى الوزير املختص أنها الزمة ملبارشة نشاطها يف مكافحة اإلرهاب

كام عاقب ذلك القسم كل من انشأ عصابة هاجمت طائفة من السكان 

أو قاومت رجال السطة العام يف تنفيذ القوانني أو تويل زعامة أو قيادة يف تلك 

العصابة  تلك  ايل  باالنضامم فقط  قام  العصابة، كذلك عاقب املرشع كل من 

بالسجن املؤبد أو املشدد.

خالف ذلك فقد قرر القانون للمحكمة انه خالف العقوبات املقررة يف 
هذا القسم الحق يف اتخاذ تدابري يف اياً من اآليت: 

حظر اإلقامة يف مكان معني أو يف منطقة محددة.

اإللزام باإلقامة يف مكان معني.. 1

حظر الرتدد عىل أماكن أو مجال معينة. . 2

به  قضت  اذا  فيام  سنوات  خمسة  عن  تزيد  ال  ملدة  التدبري  ويستمر 
املحكمة، واذا خالف املتهم التدبري يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر.

كام قرر املرشع يف هذا القسم عدم جواز تطبيق أحكام املادة 17 من 
قانون العقوبات عند الحكم باالدانة يف الجرائم املنصوص عليها يف هذا القسم، 
املؤبد  ايل  باالعدام  عنهام  النزول  فيجوز  املؤبد  والسجن  االعدام  عقوبة  عدا 

واملؤبد ايل املشدد الذي ال يقل عن عرش سنوات.

السلطات  بابالغ  الجناه  من  بادر  من  لكل  اعفاء  القانون  منح  وقد 
االدارية أو القضائية قبل البدء يف تنفيذ الجرمية وقبل البدء يف التحقيق فيها 

وقرر االعفاء اذا حصل ابالغ بعد متام الجرمية وقبل البدء يف التحقيق.  

وبشكل عام  ميكن أن نلخص العقوبات الخاصه بالجرائم االرهابيه عيل  
النحو االيت: 

عاقب القانون عيل 7 افعال من هذا القسم بعقوبة االعدام.. 1
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القانون عيل 15 فعل من هذا القسم بعقوبات السجن والسجن . 2 عاقب 
املشدد والسجن املؤبد.

اثناء . 3 القانون  من  القسم  هذا  تنفيذ  عيل  للقامئني  القانون حامية  اعطي 
تأديتهم لوظائفهم أو وقوع مقاومة عليهم وصلت فيها العقوبة ايل حد 

االعدام.
العقوبات . 4 عن  بالنزول  الرأفة  استعامل  يف  املحكمة  القسم  هذا  مينح  مل 

املقررة عدا االعدام والسجن املؤبد.

االحكام العامة االجرائيه لالرهاب يف قانون  اإلجراءات الجنائية . 
ميكن القول أن االحكام االجرائيه الخاصه باإلرهاب تتسم بالتشدد من 

عده اوجه.

وفقا . 1 وذلك  اإلرهاب.  قانون  عن  الناشئة  الجنائية  الدعاوي  تقادم  عدم 
ألحكام املادة الرابعة من القانون 97لسنه1992.

إمكانية التحفظ عيل املتهم ملدة قد تصل إيل سبعة أيام وفقا لنص املادة . 2
105 لسنة  1980.

االختصاصات . 3 ايل  باالضافه  التحقيق  قاض  لسلطات  العامة  النيابه  جمع 
املقرره لها وعدم تقيدها بقيد الطلب املنصوص عليه يف املادة التاسعه من 
قانون  اإلجراءات الجنائية وذلك كله وفقا لنص املادة 7 مكرر من القانون 

105 لسنة 1980. 

الحامية الدستورية للمتهم وفقا للدستور املرصي ٢٠١٤. 

 قرر الدستور املرصي الصادر بيناير 2014 عدد من الحصانات والضامنات 

للمتهمني كضامنة للمحاكمة العادلة واملنصفة، كان منها ما نصت علية املادة 

54 من الدستور والتي نصت عيل أن »الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى 

مصونة ال مُتس، وفيام عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، 

 أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضاىئ مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، 
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ومُيٌكن من االتصال بذويه ومبحاميه فورا، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل 

ىف  إال  معه  التحقيق  يبدأ  وال  حريته.  تقييد  وقت  من  ساعة  وعرشين  أربع 

حضور محاميه، فإن مل يكن له محام، نُدب له محام.

وكذلك املادة 55 من الدستور والتي نصت عيل أن »كل من يقبض عليه، 

يجوز  وال  كرامته،  عليه  يحفظ  مبا  معاملته  تجب  تقيد حريته  أو  يحبس،  أو 

تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون حجزه، أو 

حبسه إال ىف أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفري 

وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة. ومخالفة ىشء من ذلك جرمية يعاقب 

مرتكبها وفقا للقانون.

مرحلة  يف  للمتهم  اساسية  ضامنات  عيل  نص  قد  الدستور  أن  فنجد 

بحقوقة،  وإخطاره  إليه  املوجهة  باالتهامات  علامً  احاطته  أهمها  االستدالالت 

ورسعة عرضة عيل جهات التحقيق وخالل أربعة وعرشون ساعة وتوافر مدافع 

عنه ومعاملته بالشكل الالئق وحجزه باألماكن املخصصة قانوناً.

وحتي اإلرهاب ذاته فقد كفل الدستور يف مادته 237 عيل كفالة الدولة 

الحقوق  بضامن  االلتزام  رضورة  كاهلها  عيل  وضع  أنه  إال  اإلرهاب  مبواجهة 

والحريات، حيث تنص املادة عيل أن »تلتزم الدولة مبواجهة اإلرهاب، بكافة 

صوره وأشكاله، وتعقب مصادر متويله باعتباره تهديداً للوطن واملواطنني، مع 

القانون  وينظم  زمنى محدد.  برنامج  العامة، وفق  والحريات  الحقوق  ضامن 

أحكام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل عن األرضار الناجمة عنه 

وبسببه«.

املالمح العامة للمقرتحات القانونية الخاصة مبكافحه اإلرهاب. 

الدكتور  برئاسة  املرصية  الحكومة  قامت  الجاري  إبريل  شهر  خالل 

ابراهيم محلب باملوافقة عيل تعديالت ترشيعية يف قانون العقوبات يف املواد 



57

المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

املعرفة لقانون اإلرهاب والعقوبات الخاصة به، كذلك ترشيع حول  اإلجراءات 

أنه  الجمهورية،  رئيس  عيل  لعرضهام  متهيداً  الجرائم  بتلك  الخاصة  الجنائية 

وبالنظر ايل التعديل الجاري عيل مواد اإلرهاب يف قانون العقوبات نجد اآليت:

من . 1 عدد  بإضافه  االرهابيه   الجرمية  مفهوم  تحديد  يف  توسع  هناك  ان 
العبارات املطاطه إيل العبارات املطاطة التي يتضمنها النص األصيل مثل 
األرضار بالوحدة الوطنية وتعطيل القوانني واللوائح وأحكام الدستور؛ مبا 

يخرج تعريف الجرمية عن نطاقها)1(. 

 أن هناك تشديد يف العقوبات عيل الجرائم التي يتضمنها القانون والتي . 2
تصل يف بعض الجرائم ايل االعدام)2( . 

هناك مقرتح  تعديل نص املادة 86 من قانون العقوبات والتي قامت بتعريف قانون اإلرهاب بانه    )1(

كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الرتويع، بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة 
املجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو 
حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو اإلرضار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الرضر بالبيئة أو باملوارد 
الطبيعية أو باآلثار أو باألموال أو باملباىن أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها، 
أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات 
الدبلوماسية  البعثات  أو  العلم،  ومعاهد  مؤسسات  أو  املستشفيات  أو  العبادة  دور  أو  املحلية 
والقنصلية، أو املنظامت والهيئات اإلقليمية والدولية ىف مرص من القيام بعملها أو مامرستها لكل أو 

بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانني أو اللوائح.
أو  لها  األعداد  أو  السابقة،  بالفقرة  املبينة  األغراض  أحد  تحقيق  بقصد  يرتكب  كل سلوك  وكذلك   
أو  املالية  بالنظم  أو  املعلوماتية  بالنظم  أو  باالتصاالت  اإلرضار  شأنه  من  كان  إذا  عليها  التحريض 
البنكية، أو باالقتصاد الوطنى أو مبخزون الطاقة أو باملخزون األمنى من السلع واملواد الغذائية واملياه 

أو بسالمتها أو بالخدمات الطبية ىف الكوارث واألزمات .
ويقصد بتمويل اإلرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مبارش أو غري مبارش   
بيانات أو  أوبأى وسيلة ألموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهامت أو أآلت أو 
معلومات أو مواد أو غريها بقصد استخدامها كلها أو بعضها ىف ارتكاب اى جرمية إرهاب من قبل 

فرد أو من قبل جامعة إرهابية . 
ارهابية  تنظيم جامعة  أو  ادارة  أو  تاسيس  تعاقب عيل  والتي  املادة 86 مكرر  املثال   اعيل سبيل   )2(

عيل خالف القانون فقد شدد املرشوع من العقوبات املقررة لها يف املرشوع الحايل مع اضافة فقرة 
اويل لها، حيث تستهل املادة بفقرتها املضافة بعقوبة االعدام لكل من انشأ أو اسس أو ادار جامعة 
ارهابية أو تويل زعامة أو قيادة فيها، ثم تضاعف باقي العقوبات املنصوص عليها يف الترشيع الحايل 
حيث قرر القانون الحايل عقوبة السجن لكل من انشأ أو اسس أو ادار جمعية أو هيئة عيل خالف 
القانون يكون الهدف منها تعطيل أحكام الدستور أو القوانني أو إحدى السلطات العامة من مامرسة 
أعاملها، أو االعتداء عىل الحرية الشخصية للمواطن أو غريها من الحريات والحقوق العامة التي 



58

رسائل إلى رئيس الجمهورية

كلفها الدستور والقانون، أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتامعي ويعاقب بالسجن املشدد 
كل من توىل زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها مبعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا 

إلية
فيايت املرشوع الحايل بتغليظ عقوبة االنشاء ايل االعدام يف حالة والسجن املؤبد يف حالة اخري، فان   
تغليظ العقوبة هنا عيل مجرد تاسيس جمعية أو هيئة يكون غرضها ارهايب هو غري مربر عيل االطالق 
فطاملا مل يثبت قيام تلك الجمعية أو الهيئة باعامل ارهابية واملفرتض انها موصفة يف املادة 86 من 
القانون الحايل أو من مرشوع القانون يجعل العقاب اكرب بكثرياً عن الفعل املنسوب للمتهم، مام 
يدل عيل أن املرشوع يتوسع يف تعريف اإلرهاب بانه قد يعترب أن تأسيس جمعية أو هيئة هو سلوك 

ارهايب.
كام انه واستكامالً لنص تلك املادة واملعاقب عيل االنضامم ايل الجمعية أو الهيئة أو احراز املطبوعات   
أو محررات للدعوة للجمعية أو الهيئة أو التحبيذ الفكارها فقد ضاعف املرشوع يف تلك العقوبة بان 
جعل مدة السجن ال تزيد عن عرش سنوات، يف حني أن الترشيع الحايل قرر السجن مدة ال تزيد عن 

خمسة سنوات.
اما املادة 86 مكرر د وقد قررت عقوبة السجن  املشدد يف القانون الحايل  لكل مرصي تعاون أو   
التحق – بغري إذن كتايب من الجهة الحكومية املختصة – بالقوات املسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون 
أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جامعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج 
البالد، وتتخذ من اإلرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعاملها 

غري موجهة إىل مرص .
  فيأيت مرشوع القانون الحايل ويقرر أن تكون مدة العقوبة ال تقل عن عرش سنوات يف هذا الفعل 
واحتفظ بلفظ السجن املشدد، ويضيف املرشوع املعاقبة عيل االنضامم لجهات ولو كانت مسجلة، 
وهو ما يجعل االنضامم ايل جمعية أو هيئة تهدف ايل االصالح السيايس أو تعزيز الحقوق والحريات 
ارهابياً يف ظل اختالف  وتكوين جامعات الضغط القرار تلك الحريات يف دستور الدولة يعترب امراً 
املفاهيم حول الحريات وحقوق االنسان، وعيل سبيل املثال القضية املعروفة اعالمياً بقضية التمويل 
بتنفيذ  التعاون مع منظامت مرصية  االجنبية ومن خالل  املنظامت  االجنبي فقد قامت عدد من 
اعتربتها  مام  االنسان  بحقوق  والتوعية  السياسية  املشاركة  واهمية  االحزاب  تدريب  حول  برامج 
السيايس  الشأن  املنوط مبنظامت املجتمع االهيل وانه تتدخل يف  للعمل  الحكومة املرصية مخالفاً 
املرصي، فانه وبالتفسري السابق وان تلك الجمعيات مسجلة بدولة اخري فان االنضامم اليها يف ظل 

التعريف املطاط لالرهاب جرمية معاقب عليها، وهو ما الميكن قبولة عقالً وموضوعاً. 
اما املادة 87 من املرشوع فقد احتفظت بذات مفهوم املادة املنصوص عليها يف قانون العقوبات   
ولكنها قررت أن يكون السجن املشدد ال يقل عن عرش سنوات ايضاً لكل من حاول بالقوة قلب أو 

تغيري دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
القسم وزويهم فقد احتفظ بها املرشوع الحايل بل  القانونية للقامئني عيل تنفيذ هذا  اما الحامية   
واضاف عليها عقوبة من ثالث ايل خمس سنوات لكل من قام بجمع معلومات دون مقتيض عن احد 

القامئني عيل تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون واستخدامها يف تهديدة أو يف الحاق االذي به.
اما يف شان املصادرة فقد قرر املرشوع للمحكمة عند الحكم مبصادرة االموال أو متحصالت الجرمية   
أن تقيض بغرامة تعادل قيمة تلك االموال أو متحصالت اذا كان قد تم تحويلها أو ابدالها جزئياً أو 

كلياً أو اختلطت مبمتلكات اخري اكتسبت من مصادر مرشوعة.



59

المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

منع االملرشوع املحكمه من استخدام حق الرأفة قبل املتهمني اال فيام اذا . 3
امكانية  يلغي  ما  املؤبد، وهو  للسجن  بها  النزول  باالعدام فيجوز  قضت 
املحكمة يف النزول عن عقوبة السجن املؤبد كام هو يف الترشيع الحايل، 
ويف ظل أن معظم العقوبات املنصوص عليها يف هذا القسم يعاقب عليها 
باالعدام فان السجن املؤبد سيكون السائد يف العقوبات عيل املتهمني، بل 
وتقرر الفقرة الثانية من تلك املادة عقوبة للرشوع تعادل عقوبة الجرمية 
التامة، فاذا رشع احد يف تأسيس جمعية أو هيئة وفق تصور الفقرة االويل 
من املادة 86 مكرر فان مجرد قيامة بالرشوع أو التفكري أو تكوين جامعة 
مؤسيس تلك الجمعية أو الهيئة حكم عليه باالعدام، وهو ايضاً ما يخالف 
نص املادة 46 من ذات القانون والتي قررت عقوبات معينة للرشوع يف 
الجنايات، كذلك التحريض باي وسيلة علنية أو غري عالنية فقد قررت له 
االتفاق  املادة 95 من مرشوع القانون عقاب الجرمية التامة ايضاً، وايضاً 
الجرمية  بعقاب  عليها  عوقب  االتفاق  محل  الجرمية  تقع  مل  ولو  الجنايئ 

التامة.

زاد املرشوع يف التدابري االحرتازية التي منحها القانون للمحكمة ؛فاضاف . 4
عدد من التدابري مثل ابعاد االجنبي عن البالد. االلزام بالتواجد يف اماكن 
معينة يف اوقات معينة، االلزام باالشرتاك يف دورات اعادة تأهيل. واستبقي 
القانون عقوبة عدم االلتزام باي تدبري بالحبس ملدة ستة اشهر واال تقل 

تزيد مدة التدبري عن خمس سنوات، فيام عدا ابعاد االجنبي.

وفقا . 5 قرصها  إذ  العقاب  من  باالعفاء  التمتع  امكانيه  من  املرشوع  قلص 
وقوع  قبل  السلطات  ابالغ  حاله  مكرر عيل   88 املادة  من  االويل  للفقرة 
الجرمية وقبل علم السلطات بها، وهو ما يختلف كلياً عن  الفقرة االول 
من تلك املادة يف القانون الحايل والتي قررت بالعفو من العقوبات اذا قام 
الجاين بابالغ السلطات قبل البدء يف تنفيذ الجرمية وقبل التحقيق واعطي 
يف  البدء  وقبل  الجرمية  متام  بعد  التبليغ  تم  اذا  االعفاء  سلطة  املحكمة 

التحقيق.
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6 . 98 املادة  قررت  فقد  االلكرتونية  الوسائل  واستخدام  لالعالم  وبالنسبة 
مكرر ب من املرشوع  عقوبة السجن ملدة ال تقل عن سبعة سنوات لكل 
من روج أو اعد للرتويج ولو بطريق مبارش أو غري مبارش باياً من وسائل 
االرهاب، واعتربت املادة انه من قبيل الرتويج غري املبارش مجرد الرتويج 
العالنية  باستخدام وسائل  العنف  الداعية الستخدام  واملعتقدات  لالفكار 
اذا تم  العقوبة فيام  مثل املواقع أو حيازة النرشات، ويشدد املرشوع يف 
أو  الرشطة  أو  املسلحة  القوات  افراد  بني  أو  العبادة  دور  داخل  الرتويج 
االماكن املخصصة لهم. وبخصوص املواقع االلكرتونية  فقد قرر املرشوع 
عقوبة السجن املشدد ملدة ال تقل عن خمسة سنوات كل من انشأ موقعاً 
الدولية أو غريها  عيل شبكات االتصاالت أو شبكة املعلومات املحلية أو 
ارهابية  اعامل  الرتكاب  الداعية  املعتقدات  أو  لالفكار  الرتويج  بغرض 
ويعاقب بذات العقوبة كل من بث ما يهدف ايل تضليل السلطات االمنية 

أو التأثري عيل سري العدالة يف شأن جرائم االرهاب.

أما عن قانون االحكام االجرائية ملكافحة جرائم اإلرهاب فانه وقد خالف . 7
الدستور يف العديد من املواقع كان ابرزها ما ارسلة مجلس الدولة ملجلس 
القانون  من  الثانية  املادة  خالف  حيث  القانون  حول  مبالحظاته  الوزراء 
املادة 54 من الدستور بشأن القبض واالحالة للتحقيق حيث قرر القانون 
أن يجوز حبس املتهم 72 ساعة دون تحقيق ويجوز ملأمورى الضبط طلب 
مد التحفظ ايل سبعة أيام أخري وهو ما ال يتصور أن يتم التحفظ عيل 

متهم والبحث عيل أدلة اتهام له.
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خامتة

من املنتهي عنده أن مرص تحتاج ايل مراجعه ترشيعاتها لتكون متسقه 

الواضح أن املرشع املرصي أصبح  الجديد ولكن من  الدستور  أكرث مع أحكام 

يفضل انتهاك أحكام الدستور معتمدا عيل أن  اإلجراءات الخاصة بإحالة أي 

التعقيد ونادرا ما  العليا هي إجراءات شديدة  الدستورية  قانون إيل املحكمة 

املحكمة يف مدي  تحكم  أن  النادر  أيضا من  ولكن  املحكمه  إيل  يصل ترشيع 

دستورية أي ترشيع يف الوقت الزمني املالئم واملعقول. 
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البعد األمني يف محاربة اإلرهاب
) مواجهة الجامعات اإلسالمية اإلرهابية منوذجا(

لواء  دكتور/ شادن نصري
عضو هيئة التدريس باكادميية الرشطة

   

طيلة العقود العديدة املاضية كان الرصاع العنيف بني الدولة وأجهزتها 

والجامعات اإلسالمية املتطرفة هو السمة الغالبة، حيث استخدمت الجامعات 

للفقه  السياسية  التوظيفات  عليه  يغلب  سياسياً  خطاباً  مرص  يف  اإلسالمية 

الديني، ينزع صوب جحد رشعية الدولة والنظام السيايس املرصي، ويستخدم 

العنف ضد رموزها أو ما ميس استقرارها وصورتها  اسرتاتيجيات يوظف فيها 

ومكانتها وهيبتها االمر الذي بلغ ذروته بعد ثورة 30 يونيو 2013 اذ استخدمت 

التيارات االرهابية كل امكاناتها للنيل من الرشعية املكتسبه للدولة بل واملساس 

بحياة ومصالح االبرياء من عامة الشعب مبختلف فئاته.

وللجانب  االرهابية،  اإلسالمية  للجامعات  الفكرية  لألطر  املتأمل  إن 

اإلسالمية  الخالفة  قيام  من  والفرعية  األساسية  أهدافها  متليه  وما  لها،  الحريك 

عىل أنقاض النظم الحاكمة بالدول اإلسالمية، ميكنه التنبؤ بسهولة بالتهديدات 

التي تواجه كيان مرص السيايس ومؤسساته، باعتبارها الوجه املعرب عن السلطة 

الحاكمة، وكذلك التهديدات التي تواجه الكيان العسكري واالمني باعتباره القوة 

تتحقق  والذي  للبالد،  الدستوري  والنظام  الدولة  أرايض  تحمي  التي  املسلحة 

بتقويضه انهيار الدولة، واملتتبع لنشاط الحركات اإلسالمية االرهابية، يجد أن 

أطرها الفكرية وفاعليتها الحركية تقوم عىل تقويض وإسقاط النظام السيايس 

الحاكم من الداخل، واملتمثل يف تهديد التنظيم الدستوري مبحاولة قلب نظام 
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الحكم، وتهديد حياة رئيس الدولة والتأثري عىل حرية القرار السيايس، وكذلك 

يف السعي للتأثري عىل الوالء السيايس بالتشكيك يف رشعيته، وكذلك بالتأثري عىل 

الجامعات  اسرتاتيجية  اعتمدت  ذلك  ولتحقيق  وسيادته،  الوطن  أرض  سالمة 

أهدافها،  إىل  الوصول  النجاح يف  لها  االرهابية عىل مقومات تضمن  اإلسالمية 

ومن أهم تلك املقومات اآليت:

اوال : تقويض كيانات الدولة :

١ -  تقويض املؤسسة السياسية:

وذلك بالعمل عىل جحد رشعيتها، وذلك بانكار ثورة 30 يونيو وخارطة 

الطريق، ولتحقيق ذلك فقد اعتمدت اسرتاتيجية الجامعات اإلسالمية االرهابية 

عىل اآليت:

أ ـ اعتصار اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، واالستدالل الخاطئ إلثبات 

أن نظام الحكم غري رشعي .

ب ـ التخطيط الغتيال النخبة السياسية الحاكمة من رئيس الدولة ورئيس 

الوزراء والوزراء الحاليني والسابقني.

ج ـ  اغتيال قادة ورجال القوات املسلحة وأجهزة األمن.

د ـ   رضب املنشآت الحيوية واألمنية .

بهدف  وذلك  إعالمي،  أثر  أكرب  تحدث  التي  العمليات  عىل  الرتكيز  ـ  هـ 

التأثري السلبي عىل هيبة الدولة أمام املجتمع املحيل واإلقليمي والدويل، 

وكذلك إلثبات وجود نشاط لها من شأنه أن يؤثر يف االستقرار السيايس 

والسياح  مواطنيها  حامية  عن  عاجزة  الدولة  تبدو  إذ  واالقتصادي، 

القادمني لزيارة أراضيها.
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٢ -  تقويض املؤسسة االقتصادية:

تحقيق  شأنها  من  التي  املنشآت  إىل  العنف  عمليات  بتوجيه  وذلك 

موارد اقتصادية للبالد، ولذلك فقد قامت الجامعات اإلسالمية االرهابية بتوجيه 

نشاطها اإلرهايب إىل اآليت:

رضب املنشآت السياحية واالعتداء عىل السياح األجانب. أ ـ 

ب ـ التأثري عىل املرشوعات االستثامرية املحلية واألجنبية.

ج ـ  التأثري عىل الناتج القومي اإلجاميل.

تكوين كيانات اقتصادية من شأنها اإلرضار باالقتصاد القومي. د ـ 

3 -  تقويض املؤسسة االجتامعية:

واألمن  الضبط  مقومات  عىل  والتأثري  املجتمع  وحدة  بتمزيق  وذلك 

االجتامعي، وذلك بالرتكيز عىل اآليت:

إثارة الفنت الطائفية، وتقسيم املجتمع . أ ـ 

ب ـ التأثري عىل كيان ودور األرسة يف املجتمع.

ج ـ  التأثري عىل دور التعليم يف املجتمع. 

نرش حالة عدم االستقرار األمني بني املواطنني وافتقادهم الثقة يف أجهزة  د ـ 

الرشطة.

٤ – النيل من املؤسستني العسكرية واالمنية

ثانياً: صياغة بنيانها وأطـرها الفكرية بطريقة مبهمة:

    صاغت الجامعات اإلسالمية االرهابية أطرها الفكرية بطريقة مبهمة 

حتى تضمن لها القدرة يف السيطرة عىل أعضائها، ومتكنها من الوصول ألهدافها، 

ومن أهم تلك األفكار فكرة إقامة الحكومة أو الخالفة اإلسالمية »فكرة الحاكمية 

إسالمي  مجتمع  إنشاء  يف  املجتمع  أفراد  آمال  تثري  ظاهرها  يف  أفكار  »وهي 
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منوذجي، ولكن تبقى آليات الوصول إليه غامضة وكيفية صياغتها مبهمة، قد 

تصل باملجتمع إىل الفوىض واملزيد من األرضار.

تجنيد  القدرة عىل  مينحها  بشكل  التنظيمي  بنيانها  ثالثاً: هيكلة 
أعضاء جدد:

عمدت كافة الجامعات اإلسالمية االرهابية إىل هيكلة بنيانها التنظيمي 

وتتسع  تنمو  أن  لها  يسمح  ومبا  األعضاء،  تجنيد  عىل  القدرة  متنحها  بصورة 

قدراتها وتشكل قوة لها حسابها يف ساحة الرصاع وذلك من خالل:

اختيار قيادات ذات جاذبية وقـدرة عىل اإلقناع مبا يضمن الوالء الكامل 

من أعضاء التنظيم، مع ضامن وجود كوادر جاهزة ليك تحل محل القيادات 

أثناء  األمنية  األجهزة  مع  الصدام  يف  تلقى مرصعها  أو  عليها،  يقبض  قد  التي 

القيام بالعمليات اإلرهابية.

صياغة نظام أمني داخيل يكفل الرسية يف االتصاالت والعمليات، ويحول 

دون اخرتاق أجهزة األمن، ويوقع عقوبات صارمة عىل من يخرج عىل التسلسل 

القيادي أو يفكر يف االنشقاق عن التنظيم وخيانته.

بعد التمرس عىل أعامل العنف طورت الجامعات بنيتها التنظيمية وطرق 

عملها، حيث اتخذت أسلوب االنتشار الجغرايف الواسع من خالل مجموعات 

صغرية تعمل بشكل مستقل، وهو ما يحول دون توجيه رضبة شاملة لها .

وتدبري  باألسلحة  والتزود  املادي  التمويل  مصادر  ضامن  رابعاً: 
أماكن للتدريب:

حرصت كافة الجامعات اإلسالمية االرهابية عىل ضامن مصادر للتمويل 

املادي، وذلك بامتالك مصادر متنوعة للتمويل بدءاً من النشاط التجاري، مروراً 

بالسطو املتكرر عىل محالت الذهب واالستيالء عىل ما فيها، وانتهاء باالعتامد 

عىل التربعات واملنح القادمة من خارج البالد، والتمويل غري املرشوع، كام أنها 
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أمنت مصادر للتزود باألسلحة من خارج البالد، وكذلك اكتساب مهارات تصنيع 

لالختفاء  وأخرى  للتدريب  أماكن  تدبري  عىل  حرصت  كام  محلياً،  املتفجرات 

واإليواء.

خامساً: مدارسة خطط األجهزة األمنية:

اإلسالمية  الجامعات  ارتكبتها  التي  السيايس  العنف  ألحداث  املتابع 

االرهابية يكتشف أنها ال تتبع أسلوباً واحداً يف عملياتها اإلرهابية، بل تعتمد 

عىل تنوع األساليب وفقاً لطبيعة الهدف والخدمات األمنية املعينة عليه، وأنها 

تقوم مبدارسة املوقف األمني جيداً، ثم تقوم باستغالل الثغرات املوجودة به .

سادساً: صياغة نظام أمني داخيل يكفل الرسية:

حرصت الجامعات اإلسالمية االرهابية عىل صياغة نظام أمني يكفل لها 

الرسية يف االتصاالت والعمليات ويحول دون اخرتاق األجهزة األمنية للتنظيم، 

يف  يفكر  أو  القيادي،  التسلسل  عىل  يخرج  من  عىل  صارمة  عقوبات  ويوقع 

االنشقاق عن التنظيم وخيانته، وتعتمد يف ذلك عىل العديد من اآلليات منها:

نظام املبايعة: حيث يبايع األعضاء زعيم الجامعة عىل السمع والطاعة وعىل . 1

أن تحيا ومتوت يف سبيل الله وال تبغي بذلك إال وجهه، ولقد اتخذت كافة 

الجامعات اإلسالمية هذا األسلوب، فتعد املبايعة أساسية لالنضامم لجامعة 

اإلخوان املسلمني، وكذلك جامعة الفنية العسكرية، ويف تنظيم الجهاد، ويف 

الجامعة اإلسالمية، فمبايعة األمري عىل السمع والطاعة يف العرس واليرس، 

والكتمـان وعدم إفشاء الرس حتى ألقرب الناس إليه، األمـر الذي يخلق نوعاً 

من أنواع الوالء الشخيص ألمري الجامعة من قبل العضو.

أساليب التجنيد: قام أسلوب التجنيد السيايس يف كافة الجامعات اإلسالمية . 2

االرهابية عىل أسس معقدة، وإن تفاوتت يف درجة تعقيداتها من تنظيم 

إىل آخر، فسنجد أن نظام تجنيد أعضاء النظام الخاص لإلخوان أكرث تعقيداً 
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من نظام التجنيد لدى منظمة الجهاد، وسنجد كذلك أن التكفري والهجرة 

أكرث تعقيداً من بقية الجامعات املعارصة من حيث أسلوب التجنيد، إال 

أن معظم هذه التنظيامت قد اجتمعت عىل رضورة القيام بتكوين العضو 

للتثقيف  معيناً، فالعضو يخضع فيها لربامج  وبدنياً  ونفسياً  فكرياً  تكويناً 

خصائص  ذات  شخصية  تبلور  إىل  تؤدي  التي  النفيس  واإلعداد  الفكري 

أمري  ألوامر  التام  واالنصياع  والطاعة  الثقة  الخصائص  هذه  أهم  معينة، 

هذه  إىل  املنتمني  غري  اآلخرين  عىل  والتميز  بالذات  اإلحساس  الجامعة، 

الجامعات، القدرة عىل العيش يف مجتمع مغلق هو مجتمع الجامعة التي 

ينتمي إليها.

استخدام الشفرات يف تحرير املكاتبات واالتصاالت: عمدت كافة الجامعات . 3

اإلسالمية عىل اتباع قواعد تحفظ رسية معلومات تنظيامتها

وهذا . 4 الصغرية:  العنقودية  الجامعات  أسلوب  اإلسالمية  الجامعة  اتخذت 

فرد حال ضبطه مبعلومات عن  أي  إدالء  لتاليف  أمنية،  له داللة  األسلوب 

باقي أعضاء الجامعة.

العقائدية  التنظيامت  مع  وثيقة  دولية  عالقات  إنشاء  سابعاً: 
املشابهة التي متتد فروعها واتصاالتها عرب دول عديدة:

عالقات  إقامة  إىل  العقائدية  والجامعات  التنظيامت  سعت  ما  غالباً 

دولية مع التنظيامت العقائدية املشابهة التي متتد فروعها واتصاالتها عرب دول 

باالشرتاك  يف مرص  االرهابية  اإلسالمية  الجامعات  قيام  عىل  وللتدليل  عديدة، 

املسلمني يف مرص ضمن  اإلخوان  متشددة، فجامعة  إسالمية  تنظيامت  ضمن 

التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني، كام أن تنظيم الجهاد يف مرص دخل ضمن 

تنظيم الجبهة اإلسالمية العاملية لجهاد اليهود والصليبيني.
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)) دواعي صياغة اسرتاتيجية أمنية متخصصة

ملواجهة عنف الجامعات اإلسالمية االرهابية ((

ويرجع  الدول،  مسئوليات  وأصعب  أهم  من  األمن  مسئولية  تعد     

األمن  أن  ذلك  ويعني  متغرية،  حقيقة  فهو  األساسية،  سامته  إىل  أساساً  ذلك 

ليس بحقيقة ثابتة تحققها الدولة مرة واحدة وإىل األبد، بل هو متغري يخضع 

للعديد من العوامل والظروف الداخلية، وهذه العوامل ليست ثابتة، فاألمناط 

اإلجرامية التي تخىش عىل كيانها منها متغرية، باإلضافة إىل كونه حقيقة نسبية 

وليست مطلقة، إذ أن تحقيق األمن املطلق لدولة ما يعني يف حقيقته التهديد 

املطلق ملصالح رعاياها، ولذا فإن ما تسعى الدولة إليه عادة هو األمن النسبي 

وليس املطلق، كام يستحيل حرص تهديدات أمن الدول، فال ميكن حرص األخطار 

عىل  ويرتتب  الخارجي،  أو  الداخيل  املجال  يف  سواء  الدولة،  أمن  تهدد  التي 

ذلك نتيجة مهمة، وهي أن الترشيعات العقابية يف مجال األمن تتسم مبرونة 

الجرائم  التجريم، وذلك ألن طبيعة  دائرة  أوسع من  الخطر  فدائرة  الصياغة، 

املاسة بأمن الدولة يف أصلها وماهيتها غري معينة املعامل واألطراف، وقد تتسع 

سالمة الدولة وأمنها لكثري من املعاين واملحتويات، ولذا كان طبيعياً أن تكون 

املرونة، بحيث  الدولة من  أمن  الواقعة عىل  الجرائم  تعاقب عىل  التي  املواد 

تكاد تتسع للعديد من املدلوالت، وهذه املرونة يف الصياغة مقصورة يف جرائم 

أمن الدولة .

وملا كانت االسرتاتيجية تعني تعبئة واستخدام كافة اإلمكانيات والقدرات 

األمني مبفهومه  االستقرار  لتحقيق  وفعاالً،  ومخططاً  رشيداً  استخداماً  املتاحة 

اللجوء إىل صياغة اسرتاتيجية خاصـة ملواجهة ظاهـرة إجرامية،  الشامل، فإن 

األمنية  الخطط  األمنية تتسارع بصورة ال تصلح معها  بأن األحداث  مشـروط 

النمطية وهو ما تحقق حاليا من الهجامت الرشسة للجامعات االرهابية، لكونها 
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تؤثر سلباً وتنذر بانفراط عقد األمن، األمر الذي يتحتم معه إعداد اسرتاتيجية 

خاصة إلمكان مواجهة تلك األحداث.

نشاط  كان  والتسعينيات  والثامنينيات  السبعينيات  حقب  فطوال 

الجامعات اإلسالمية تخطيطاً ومتويالً وتنفيذاً يتميز باملحلية، وبالتباعد الزمني 

بني وقائع العنف السيايس، وباستخدام األساليب النمطية يف تنفيذ مخططاته، 

إال أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأ يظهر عىل الساحة األمنية مستجدات، بشأن انتقال 

اإلقليمية بل والعاملية،،  املحلية إىل  التنفيذ من  التخطيط والتمويل وأساليب 

وبدأت عملياتهم اإلرهابية تتميز بالجسارة والكثافة والتطور يف أساليب التنفيذ 

وجسامة الخسائر، األمر الذي حتم العمل عىل صياغة اسرتاتيجية أمنية خاصة 

ملواجهة تلك الجامعات.وذلك بهدف التغلب عىل تحديني أساسيني وهام:

التحدي األول: التطور النوعي واالنتشار الجغرايف لعمليات العنف 
السيايس:

إن املتابع لعمليات العنف السيايس للجامعات اإلسالمية االرهابية بعد 

ارتكاب  وأسلوب  أمناط  يف  نوعياً  تطوراً  هناك  أن  سيكتشف  يونيه،   30 ثورة 

جرائم العنف السيايس، سواء املوجه ضد نظام الحكم أو إىل املجتمع

اإلسالمية  الجامعات  عن  املعلوماتية  الفجوة  الثاين:  التحدي 
الراديكالية:

تدل الشواهد يف قضايا الجامعات اإلسالمية االرهابية عن وجود فجوة 

تعمل  األمنية  األجهزة  كانت  إذ  اإلسالمية،  الجامعات  أنشطة  عن  معلوماتية 

يف  السيئة  الظروف  من  زاد  بل  سيايس،  غطاء  أي  وبدون  امليدان  يف  وحدها 

بعض  يشجع  كان  املسلمون  االخوان  حكم  ابان  السيايس  النظام  أن  العمل 

املعلومات  األمنية  األجهزة  افتقدت  فقد  وبالتايل  ويحميها،  الدينية  التيارات 

الالزمة ملواجهة الجامعات اإلسالمية االرهابية 
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))كفاءة االجهزة االمنية كفاعل يف محاربة اإلرهاب((
يقصد بكفاءة األجهزة املنفذة باعتبارها أحد املقومات الرضورية الالزمة 

إلنجاح الخطة االسرتاتيجية، العمل عىل تحديث األجهزة األمنية وإحالل املنهج 

كانت  التي  القدمية،  التقليدية  األساليب  من  بدالً  لعملها  كأسلوب  العلمي، 

ليشمل  التحديث  ويتسع مفهوم  أدائها ملهام عملها،  عليها كمنهج يف  تعتمد 

األفراد  ليشمل  امتداده  بذلك  وأعني  األمنية،  العملية  عنارص  كافة  بالطبع 

واألساليب واملعدات، وبعبارة أخرى تبني املنهج العلمي كمنهج لألداء والعمل، 

بحيث يحيط بكافة مقومات العمل األمني ووسائل إمتامه املختلفة، وحقيقة 

األمر أن مسألة رفع كفاءة األجهزة املنفذة لالسرتاتيجية األمنية وذلك بتحديثها 

وسيلة وأداء، يعترب نتيجة منطقية فرضها ذلك التطور الذي أصبح مييز الظاهرة 

اإلجرامية بصفة عامة، ذلك التطور الذي خلع عىل الجرمية الحديثة ويف شكلها 

العام عـدة سامت أهمها: العلمية، والتخصصية، واآللية، والتدمري، والتخريب، 

والدولية، وسهولة انتقال عدواها من مجتمع آلخر.

عىل  النص  عىل  اإلرهاب  ملكافحة  العربية  االسرتاتيجية  حرصت  وقد 

أهمية تحديث جهاز األمن وتطوير أساليب عمله وذلك من خالل اآليت:

دعم جهاز األمن باملؤهلني من ذوي االختصاص.. 1

منح حوافز مادية ومعنوية للعاملني يف مجال مكافحة اإلرهاب، تتناسب . 2

مع طبيعة عملهم ومسئولياته وأخطاره.

توفري اإلمكانيات لجهاز األمن من املعدات والتقنيات الحديثة، لتمكينه من . 3

أداء مهامه بصورة متكاملة، وتجاوز املعوقات والصعوبات التي تعرتضه.

إعداد مناهج متقدمة، وعقد دورات تدريبية يف مجال مكافحة اإلرهاب . 4

لالرتقاء باملهارات واملؤهالت املهنية.

وضـع خطط متطورة ملواجهة ما قد يقع من أعامل إرهابية، وإجراء تجارب . 5

تطبيقية لها.
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النقل . 6 ووسائل  الحيوية  واملنشآت  الشخصيات  وحامية  تأمني  نظم  تعزيز 

العام.

تطوير أساليب وخطط العمل بشكل مستمر، يف ضوء الدروس املستفادة . 7

من األعامل اإلرهابية.

تطوير أنظمة الحامية الذاتية يف املنشآت الخاصة، بحيث تصبح قادرة عىل . 8

حامية نفسها وتأمني ممتلكاتها.

استخدام التقنية الحديثة يف الكشف عن املتفجرات والتعامل معها.. 9

))آليات رفع كفاءة األجهزة األمنية ملحاربة اإلرهاب((
يف واقع األمر إن مسألة رفع كفاءة األجهزة املنفذة لالسرتاتيجية األمنية 

ملواجهة عنف الجامعات اإلسالميةاالرهابية، نتيجة منطقية فرضها ذلك التطور 

يف أساليب وآليات العنف التي تستخدمها الجامعات اإلسالمية االرهابية، والتي 

متيزت بالتخريب والتدمري وسهولة اتصالها وانتقالها من مجتمع إىل آخر.

وتعتمد كفاءة األجهزة األمنية عىل العنارص التالية:
رفع كفاءة العنرص البرشي، وذلك بتطوير العملية التدريبية واالرتقاء بها، . 1

التخطيط  املعلومات واملهارات عىل  العاملني  إكساب  بالعمل عىل  وذلك 

وإدارة عمليات املواجهة مع العنارص اإلرهابية، مبا يكسبهم القدرة عىل 

وتحقيق  املواجهة،  حسـم  عىل  القادرة  الرشيدة  األمنية  القرارات  اتخاذ 

الهدف األمني بأقل األرضار والتكاليف املمكنة.

تطوير قواعد البيانات واملعلومات وضامن تجديدها واستمراريتها » وفقاً . 2

األمني  التحرك  يف  الفني  التطوير  يساهم  »حيث  اآليل  الحاسب  لعلوم 

بفاعلية » زمنياً - جغرافياً » لضبط املجموعات اإلرهابية وقيادتها الهاربة.

يحقق . 3 مبا  مخطط،  علمي  إطار  يف  واملعلومات  البيانات  قاعدة  توظيف 

القدرة عىل التوقع والتنبؤ، والرؤية الواسعة لجرائم اإلرهاب عىل امتداد 

محافظات الجمهورية.
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العمل عىل اخرتاق وتجنيد أعضاء يف التنظيامت، التي متكن الرشطة من . 4

تكوين مجموعات من املعاونني الذين يقدمون خدمات، من خالل تزويد 

أو ظروف  األمن مبا يصل إىل علمهم بحكم أوضاعهم االجتامعية،  رجال 

وجودهم داخل املناطق التي يرتكز فيها الوجود اإلرهايب.

التنظيامت والخاليا اإلرهابية، . 5 إىل قيادات  توجيه الرضبات األمنية أساساً 

بقصد شل التنظيامت وليس االقتصار فقط عىل املجموعات املنفذة التي 

ميكن للتنظيم تعويضها بسهولة.

وضع خريطة تفصيلية متكاملة بناء عىل التحريات الداخلية والخارجية، . 6

التجنيد والتمويل  التنظيم وأدوارهـم يف  املشاركني يف  للتعرف عىل كافة 

والتسليح، والتخطيط للعمليات، أو املجموعات املعاونة التي تقوم بدورها 

يف رصد األهداف وإيواء الفارين وغري ذلك.

وانتقاالتها . 7 تحركاتها  ورصد  الخارج  يف  املوجودة  اإلرهابية  القيادات  تتبع 

مجال  من  نطاقه،  وتوسيع  الدويل  التعاون  وتبادل  بالداخل،  واتصاالتها 

تبادل املعلومات والتحريات والخربات، وعقد اتفاقيات لتسليم املجرمني 

إىل التعاون الفعيل والواقعي، املتمثل يف اإلبعاد والرتحيل واملعاملة باملثل.
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روؤية ا�شت�رشافية ملواجهة الإرهاب

املدمرة واتساع مداه خالل  أثاره  بالنظر إيل خطورة اإلرهاب وتعاظم 

اآلونة األخرية، نجد أنة بات يشكل أحد أخطر التحديات التي تعوق الدول عن 

أداء وظائفها التي حددها علم السياسة، ومن ثم يهدد استقرارها ورمبا بقاءها 

من األساس، وبالعودة إيل التأصيل التاريخي للظاهرة نجد إنها ليست وليدة 

منطقة بعينها أو ديانة بذاتها ـ كام تروج بعض وسائل اإلعالم الدولية ـ بل هي 

نتيجة حتمية وانعكاس مادي لعوامل القصور يف التعامل الحكومي والدويل مع 

املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وبالتايل فإن مواجهة مثل هذه 

الظاهرة الخطرية لن يتحقق إال بوضع اسرتاتيجية شاملة تراعي كافة الجوانب 

املسببة لهذه الظاهرة ومن ثم رضورة تنوع أساليب املواجهة. 

مرص  لها  تتعرض  التي  والخطرية  الواسعة  اإلرهابية  املوجة  إطار  ويف 

رضورة  ـ  قانونيون  ومستشارون  محامون  ـ  املتحدة  املجموعة  رأت  مؤخرًا، 

هذا  ملواجهة  مبديئ  تصور  بوضع  وذلك  املوجة،  هذه  مواجهة  يف  املشاركة 

الخطر الجثيم وقد اعتمد هذا التصور باألساس عيل ورشة الخرباء املغلقة التي 

دارت  التي  العلمية  واألوراق  الدراسات  بعض  عيل  فضال  املجموعة،  عقدتها 

حول أساليب مكافحة اإلرهاب، لعل هذا التصور يكون مبثابة رؤية استرشافية 

أو نقطة انطالق لصانعي القرار إذا ما رغبوا يف وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة 

قادرة عيل مواجهة هذا الخطر الجثيم. 

الالحقة  السطور  يف  املجموعة  تقدمها  والتي  االسترشافية  الرؤية  أما 

فتنقسم عيل أساس املدى الزمني ألثر وطبيعة األساليب والسياسات و اإلجراءات 

التي تقرتحها املجموعة، حيث رأت املجموعة أن مثة اجراءات وسياسات عاجلة 

البالد،  تواجهها  التي  الرشسة  اإلرهابية  املوجة  ملواجهة هذه  بها  األخذ  يجب 

وأخرى يجب األخذ بها من اآلن بغرض اجتثاث جذور اإلرهاب وتبديل املناخ 
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الحايل املالءم لظهور اإلرهاب ومنوه، مبناخ آخر مناهض ورافض لظهور التطرف 

واإلرهاب بكافة صوره وأشكاله، ويف هذا السياق تنقسم الرؤية إيل: 

أواًل: إجراءات املدى القصري 

اآلن وبشكل عاجل  اتخاذها  الدولة  الواجب عيل  اإلجراءات  وتشمل  

ملكافحة اإلرهاب القائم وذلك يف مجاالت الترشيع واألمن والسياسية واإلعالم. 

1.   اإلجراءات الترشيعية :
    تعد  اإلجراءات الترشيعية هي أحد أهم أدوات الدولة يف معركتها 

ضد اإلرهاب، بل هي حجر الزاوية لتحقيق االنتصار يف هذه املعركة، وذلك مبا 

توفره هذه  اإلجراءات من تسهيل ملهمة السلطات والقوات يف منع ومواجهة 

اإلرهاب، بل وحامية الشهود والخرباء يف قضايا اإلرهاب، ووضع عقوبات رادعة 

ملرتكبي الجرائم اإلرهابية فضالً عن تشجيع أعضاء التنظيامت اإلرهابية عيل 

الرتاجع عن أفكارهم ومن ثم مامرساتهم، ويف هذا اإلطار يجب: 

باملوضوع 	  الصلة  ذات  القوانني  عيل  الالزمة  الترشيعية  بالتعديالت  القيام 

)قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات( مبا يجعل النص القانوين قادر 

السياق يجب  مكافحته، ويف هذا  وفعالية  اإلرهاب  الحد من جرائم  عيل 

أن تتضمن التعديالت قواعد للردع واملكافأة )قوانني التوبة(، بهدف إتاحة 

الفرصة للعودة إىل السلوك السوى وترك األفكار واملامرسات املتطرفة، وكذا 

خلق رصاعات داخل الجامعات واملُنظامت اإلرهابية بالشكل الذي يؤدى 

إىل كشفها وخلخلة بنيانها التنظيمي.

ترشيع ما يلزم إلنشاء برامج حامية الشهود والخرباء يف قضايا اإلرهاب من 	 

أي مخاطر قد تنتج بسبب شهاداتهم أو أعاملهم املتعلقة بجرائم اإلرهاب. 

وضع تنظيم قانوين خاص بتعويض ما يلحق األفراد من أرضار ناجمة عن 	 

أن  أو جيش، وميكن  أو رجال رشطة  كانوا مواطنني  اإلرهاب سواء  جرائم 
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يحدث ذلك من خالل إنشاء “صندوق قومى لتعويض ضحايا اإلرهاب” يحدد 

القانون موارده ومصادر متويله )مثل نسبة من الغرامات وحصيلة األموال 

املحكوم مبصادرتها قضائياً ونسبة محددة من اشرتاكات التأمني اإلجبارية( 

كام يحدد القانون أيضاً أوجه وإجراءات اإلنفاق من هذا الصندوق، وهو 

اقرتاح تضمنته واحده من الدراسات املنشورة عيل موقع وزارة الداخلية، 

وهنا يجب اإلشارة أن هذا االقرتاح يتوافق مع نص التعديالت الدستورية يف 

2014 بل يفعل نصوص هذا التعديل.  

التأمني 	  إجراءات  بتعزيز  يسمح  مبا  الترشيعية  التعديالت  بعض  إدخال 

عليهم يف جرائم  املحكوم  فصل  مع  العقابية  املؤسسات  داخل  والسيطرة 

بعمليات  قيامهم  دون  للحيلولة  وذلك  املساجني،  باقي  عن  اإلرهاب 

استقطاب أو تجنيد ألشخاص من املحكوم عليهم يف جرائم أخرى. 

٢.  اإلجراءات األمنية :

بعد  اإلرهاب ذات  املعركة مع  أن  انكار  األحوال  ال نستطع بحال من 

وطابع أمني باألساس، ومن ثم فال مجال لتجاهل  اإلجراءات األمنية بل ووضعها 

الدولة اتخاذها بغرض عرقلة  التي يجب عيل  العاجلة  يف مقدمة  اإلجراءات 

هذه املوجة اإلرهابية، ويف هذا يجب: 

توفري االمكانات الالزمة والتقنيات الحديثة لجهاز األمن حتى يتمكن من 	 

محاربة اإلرهاب وكشف العمليات االرهابية قبل تنفيذها أو أثناء الضلوع 

يف تنفيذها. 

تنظيم فرق ودورات تدريبية متخصصة لضباط وأفراد أجهزة األمن ترفع 	 

من كفائتهم يف مجال مواجهة اإلرهاب.

العمل عيل تحسني الصورة الذهنية لرجال الرشطة مبا يتيح توسيع دوائر 	 

املتعاونني من املواطنني يف مجال املعلومات، ويف هذا اإلطار يجب إنشاء 
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الهدف  تحقيق هذا  يعمل عيل  الداخلية  وزارة  إعالمي قوى داخل  جهاز 

ويخدم سياسات الوزارة يف مجال مكافحة اإلرهاب. 

أن يتم وضع اسرتاتيجيات أمنية جديدة يف مجال مكافحة جرائم اإلرهاب ويف 	 

هذا السياق يجب تغيري طبيعة وأشكال وأماكن األكمنة الثابتة واملتحركة، 

مبا يساعدها عيل أداء دورها دون أن تكون هدفًا للعمليات اإلرهابية. 

3.    اإلجراءات السياسية:
    كام إننا مل ننكر البعد األمني يف املوجة اإلرهابية الحالية، فإننا أيًضا ال 

نستطع إغفال أن الدافع الرئيس وراء هذه املوجة اإلرهابية التي تشهدها مرص 

سياسية باألساس، ومن هنا تأيت أهمية قيام الدولة ببعض  اإلجراءات السياسية 

التي تساعد يف مواجهة هذه املوجة العنيفة، ولعل أبرز  اإلجراءات التي يجب 

عيل الدولة أخذها يف االعتبار هي: 

التوقف 	  من خالل  وذلك  الداخلية  السياسية  الجبهة  بتوحيد  الدولة  قيام 

التام عن محاربة أي تيار سيايس مختلف أيديولوجيا معها، حيث يعترب هذا 

االجراء حجر أساس ونقطة االنطالق لتوحيد الجبهة الداخلية التي هي أحد 

أعمدة االنتصار يف أي معركة.

الدعوة لحوار مجتمعي يتم دعوة كافة األطراف السياسية له، بغرض دراسة 	 

بالرشعية  تتمتع  املوقف والخروج برؤية وطنية مشرتكة ملحاربة اإلرهاب 

أو  تورط  من  كل  محاكمة  مبدأ  الرؤية  هذه  تتضمن  أن  عيل  السياسية، 

خطط لجرائم إرهابية. 

املمنهج تجاه أي 	  العنف  الدولة عن مامرسة أي شكل من أشكال  توقف 

فئة أو مجموعة يف املجتمع، حتى ولو كانت جامعة مخالفة للقانون وذلك 

إلعالء دولة القانون فضاًل عن عدم إعطاء الدولة ملا يعرف باسم املرشوعية 

السياسية الستخدام العنف إيل هؤالء اإلرهابيني، وكذلك حتى ال يكتسب 

العنف صفة الديناميكية ومن ثم االستمرارية.  
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مواد 	  من  يتضمنه  مبا  الدستور  لنص  الدولة  واحرتام  القانون  دولة  إعالء 

تضمن الحقوق والحريات العامة.

تعديل املواد الخاصة بتأسيس األحزاب يف القانون مبا يسهل إقامة األحزاب، 	 

ثم إعالن حل كافة التنظيامت والجامعات السياسية غري القانونية. 

التنسيق السيايس واألمني مع بعض األطراف الدولية بغرض تتبع القيادات 	 

املحركة واملخططة لإلرهاب والعمل عيل تجفيف مصادر متويل اإلرهاب. 

٤.   اإلجراءات اإلعالمية :
مام ال شك فيه أن اإلعالم أحد أهم األدوات واألسلحة املؤثرة يف حسم أي 

معركة، فباإلعالم يستطيع أي طرف أن يشن حرباً نفسية عيل خصمه وباإلعالم 

يستطيع أي طرف أن يفضح تجاوزات وانتهاكات خصمه، كام يستطيع  أيضاً 

أن يحصل عيل التأييد الشعبي ومن ثم عيل مرشوعية ما يقوم به مع الطرف 

اآلخر، ويف هذا اإلطار فإننا ال ميكن أن نغفل قيمة وضع اسرتاتيجية إعالمية 

تحقق للدولة بأطرافها النرص عيل اإلرهاب.. وفيام ييل أبرز النقاط التي ميكن 

لهذه االسرتاتيجية وضعها يف االعتبار: 

التنسيق بني كافة وسائل االعالم يف إطار اسرتاتيجية إعالمية واحده تتكامل 	 

ظهور  دون  االسرتاتيجية  هذه  تحول  أن  عيل  الوسائل،  هذه  أدور  فيها 

أصحاب الفكر املتطرف أو حتى املدافعني عنه يف وسائل اإلعالم. 

إطالق حملة إعالمية قومية ضد اإلرهاب، تستهدف القضاء عيل اإلرهاب 	 

عيل أن تستهدف التوعية مبخاطره وأرضاره عيل الدولة واملواطنني، عيل أن 

تتضمن هذه الحملة:

األمن  وتداعياته عيل  اإلرهاب  بخطورة  ثقافية  توعية  برامج  إنتاج   ◄

القومي املرصي.

إنتاج برامج تعبئة للمواطنني يكون من شأنها تعبئة املواطنني ضد   ◄

اإلرهاب. 
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إنتاج برامج دينية تتحدث عن حرامنية ترويع اآلمنني وقتل األبرياء.   ◄

العمليات اإلرهابية  نتائج  التي تربز  الفنية  إنتاج عدد من األعامل   ◄

عيل املستويني املجتمعي واالنساين. 

إبراز التضحيات التي يقدمها القامئون عيل مواجهة اإلرهاب.   ◄

إبراز األخبار املتعلقة باألحكام الرادعة لإلرهابيني سواء كانت أحكام   ◄

حبس أو إعدام. 

تقديم التائبون عن األفكار املتطرفة واملنشقيني عن هذه الجامعات   ◄

اإلرهابية بشكل محرتم، وتشجيع املجتمع عيل التسامح معهم ما مل 

يرتكبون أي جرائم يعاقب عليها القانون. 

دون  وجه  أكمل  عيل  مثارها  تأت  لن  الذكر  سابقة  النقاط  كل  أن  إال 

اإلرهابية  الداعي لعدم قبول اآلخر، والداعي لألفكار  املتطرف  تجريم اإلعالم 

املتطرفة. 

ثانًيا: إجراءات املدى الطويل

الدولة  عيل  يجب  التي  اإلجراءات  و  السياسات  املحور  هذا  ويشمل 

وكذا  الحالية  اإلرهابية  املوجة  تحجيم  بغرض  وصاعًدا،  اآلن  من  اتخاذها 

اجتثاث جذور اإلرهاب يف املستقبل، وذلك يف مجاالت التعليم والدين والتنمية 

االقتصادية، وفيام ييل إشارة ألهم  اإلجراءات والسياسات التي ميكن أن تضمينها 

من قبل الدولة يف اسرتاتيجية طويلة املدى ملكافحة اإلرهاب:  

١.   يف مجال التعليم يجب عيل الدولة: 

مراجعة وتنقيح كافة املناهج الدراسية يف جميع صفوف التعليم داخل 	 

أو  الجامعي  أو  الفني  أو  الثانوي  أو  األسايس  التعليم  كان  مرص، سواء 
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أو  أو حكوميًا  التعليم خاًصا  كان هذا  الجامعي، وسواء  بعد  ما  حتى 

أهليًا، ويف هذا اإلطار يجب استبعاد أي محتوى علمي يدعو لإلرهاب 

أو استخدام العنف أو عدم قبول اآلخر.

قيم 	  يرسخ  علمي  محتوى  إضافة  يجب  السابق  للمحور  واستكاماًل 

التسامح وقبول اآلخر وحقوق اإلنسان وكذا أهمية إعالء دولة القانون 

واالنتامء واألعتزاز بالوطن، وخطورة اإلرهاب عيل الدولة واملواطنني. 

التكنولوجي 	  التقدم  طبيعة  مع  يتناسب  مبا  الدراسية  املناهج  تطوير 

ودافعة  مشجعة  املناهج  تصبح  بحيث  نعيشه،  الذي  العرص  وطبيعة 

الطالب عيل التفكري واإلبداع وليس الحفظ كام هو الحال اآلن يف غالبية 

املناهج العلمية املوجودة. 

أن تحرص الدولة عيل إعادة األنشطة املدرسية الرتفيهية مثل الرياضة 	 

والرسم واملوسيقى والتمثيل والكشافة إىل املدرسة. 

تجنبًا 	  العلمية،  املحافل  أسوار  داخل  السيايس  العمل  وتجريم  حظر 

أعضاء هيئة  أو  املدرسني  أو  الطالب  بني  وانشقاقات  لحدوث خالفات 

السيايس  العمل  مامرسة  حق  عيل  التأكيد  مع  الجامعة،  يف  التدريس 

لكافة املواطنني يف الشارع املرصي ويف إطار القانون. 

ـ 	  متطرفة  أفكار  الرتويج ألي  ملواجهة  وعقايب شديد  رقايب  نظام  وضع 

تخالف القانون والدستور ـ داخل املحافل العلمية. 

٢.  يف مجال الدين يجب عيل الدولة: 

تشمل 	  أن  عيل  العبادة،  دور  داخل  الديني  للتعليم  اسرتاتيجية  وضع 

هذه االسرتاتيجية مناهج دينية تشجع عيل التسامح وقبول اآلخر ونبذ 

العنف.



حظر وتجريم استخدام دور العبادة يف العمل السيايس بكافة أشكاله 	 

وصوره، عيل أن تلتزم الدولة أيًضا بهذا املبدأ، فال تستخدم دور العبادة 

يف الحشد والتعبئة االنتخابية وال يف الرتويج لفكر سيايس دون غريه وال 

سياسية  انتقاد شخصية  أو  الدولة  يف  مسئولة  عن شخصية  الدفاع  يف 

معارضة. 

3.    ويف مجال التنمية االقتصادية يجب عيل الدولة:

وضع اسرتاتيجية ـ تتضمن مدى زمني محدد ـ للقضاء عيل العشوائيات 	 

بالشكل الذي يضمن عدم عودتها يف املستقبل، حيث أن العشوائيات 

هي أكرث األماكن التي تعرف األفكار املتطرفة وتنترش بها الجرمية وسط 

غياب الدولة، مام يعطي يف كثري من األحيان مرشوعية ـ غري حقيقية ـ  

ألصحاب األفكار املتطرفة يف مامرسة سيطرتهم وتطرفهم عيل املناطق 

أن  قبل  والدين،  والتقاليد  القيم  الدفاع عن  بها مبنطق  يعيشون  التي 

يف  وأحيانا  الوطن  داخل  أخرى  أماكن  يف  اإلرهاب  ملامرسة  ينطلقون 

خارجه. 

إقامة املرشوعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية بالقدر الذي 	 

يستوعب حجم األيدي العاملة الوطنية، ووضع خطة محكمة للقضاء 

عيل البطالة يف أقرب وقت ممكن، خاصة وأن البطالة هي أحد األسباب 

الكيانات  إيل  واالنضامم  املتطرفة  باألفكار  للتأثر  صاحبها  تدفع  التي 

مشاكله  يف  له  املتسبب  الواقع  تغيري  يف  رغبتها  تدعى  التي  اإلرهابية 

الخاصة.

واملناطق 	  كالصعيد  واملهمشة  املحرومة  لألماكن  تنمية  خطط  وضع 

الحدودية وبعض القرى املحرومة واملناطق النائية يف الدلتا، حيث أن 

هذه املناطق تعد هي املصدر األول واألهم للمتطرفني واإلرهابيني. 
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الشاغل 	  الشغل  ليصبح  بقوة  له  والرتويج  كبري  قومي  مرشوع  إطالق 

املواطنني  لدى  الوطني  االنتامء  روح  تنمية  بهدف  وذلك  للجميع، 

وتغذية املشاعر الوطنية وخلق حالة من املسئولية االجتامعية لديهم، 

وكذا شغلهم عن أي أفكار متطرفة أو هدامة. 

    وأخريًا علينا أن ندرك أن الكالم سابق الذكر بل وأكرث منه لن 
يفلح إذا ما وجدت إرادة سياسية حقيقية للتغيري والقضاء عيل 

اإلرهاب. 

هاين األعرص

الباحث يف العلوم السياسية 

للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة

www.ug-law.com
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