
، الرهاب مكافحة قانون على وتعليق موقف ورقة تطرح العربية الشبكة 
"مشروع قانون مكافحة الحريات ، ليجب أن يمر".

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان عن رفضها القاطع لمشروع القانون المسمي بقانون مكافحة الرهاب لما يعتريه من عوار
دستوري وانتهاك فاضح لعديد من الحقوق الساسية الواردة بالدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تتلزم مصر
باعتبارها قوانين داخلية، ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان الحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات

التجتماعية لعلن رفضها لمشروع القانون.

 من الدستور التي تنص علي "تلتزم الدولة بمواتجهة الرهاب، بكافة صوره وأشكاله،237حيث يتعارض مشروع القانون مع المادة 
وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديددا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون

أحكام وإتجراءات مكافحة الرهاب والتعويض العادل عن الضرار الناتجمة عنه وبسببه".

دء علي رغبة أغلبية الشعب المصري، كما أنها تستغل الحوادث الرهابية المؤسفة وتروج الحكومة المصرية للقانون باعتباره تجاء بنا
لكسب التعاطف.

ودعا بعض الفراد المقربين من التجهزة التنفيذية إلى حملة لمقاطعة الصحف الجمعة القادمة ردا على رفض الصحفيين رسميا مشروع
القانون.

وكان مجلس القضاء العلى قد قرر في تجلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد تجمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس،
الموافقة على مشروع قانون مكافحة الرهاب، مع إبداء بعض الملحظات الخاصة بالمسائل التجرائية التى تضمنها القانون، حيث سيتم

إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة النتقالية تمهيدا لحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لتجراء المراتجعة القانونية بشأنه على
ضوء تلك الملحظات.

: التعليق على المواد الساسية في مشروع قانون مكافحة الهرهاب* 

تعليق الشبكة العربيةنص المادةفقرةهرقم المادة

( المادة
الولى ) 

تيعمل في شأن مكافحة الرهاب بأحكام القانون المرافق ،
وتسرى على ما لم يرد في شأنه نص فيه أحكام قانوني

العقوبات والتجراءات الجنائية . 

المادة

الثانية

( المادة الثانية ) 
86مكرردا "ج"، 86 مكرردا، 86، 86تلغى المواد أرقام (

 مكرردا "ب"،88 مكرردا "أ"، و88،88، 87مكرردا"د"، 
 مكرردا "ه" من قانون88 مكرردا"د"، 88 مكرردا "ج"، 88

العقوبات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 من قانون78لم يتم إلغاء المادة 
العقوبات والتي تمثل واحدة من أكثر

 بعد التعديلوالمبهمة ،المواد المطاطة 
التشريعي الخير الذي أتجراه الرئيس

عبدالفتاح السيسي عليها، وبررته مذكرة
إيضاحية مقدمة من مجلس الوزراء بان
التعديل يستهدف تجفيف منابع الرهاب.

 عقوبات المعدلة78وتنص المادة 
بالقرار علي انه مع عدم الخلل بأى

عقوبة أشد ينص عليها فى قانون
العقوبات أو أى قانون آخر "كل ممن

طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو
بالواسطة من دولة أتجنبية أو ممن



يعملون لمصلحتها أو من شخص أو
أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة
محلية أو أتجنبية أو أى تجهة أخرى ل
تتبع دولة أتجنبية ول تعمل لصالحها

أموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلت
أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو

أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك
بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة

قومية أو المساس باستقلل البلد أو
وحدتها أو سلمة أراضيها أو القيام

بأعمال عدائية ضد مصر، أو الخلل
بالمن والسلم العام يعاقب بالسجن

المؤبد وبغرامة ل تقل عن خمسمائة
ألف تجنيه ول تزيد على ما أعطى أو

وعد به وتكون العقوبة العدام أو
السجن المؤبد وغرامة ل تقل عن

خمسمائة ألف تجنيه إذا كان الجانى
موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا
صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة

فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض
إرهابى. ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن

أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما
ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من

العمال المبينة بالفقرة السابقة.
 تمسك السلطة78ويوضح بقاء المادة 

الحالية بكافة النصوص المقيدة
للحريات، واستهدافها لوضع ترسانة

تشريعات من شأنها التضييق علي
الحريات.

(المادة
الثالثة) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباردا
من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

رئيس الجمهورية ( عبد الفتاح السيسى )

الباب الول

 الحكام
الموضوعية

الفصل
الول 

أحكام عامة

)1 مــادة (

) 1 مــادة (1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد باللفاظ والعبارات

التالية، المعاني المبينة قرين كل منها :

 ـ الجماعة الرهابية: كل تجماعة أو تجمعية أو هيئة أو1 
تجهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلثة أشخاص على
القل ، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها
هذه الصفة، أيدا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت

داخل البلد أو خارتجها، وأيدا كان تجنسيتها أو تجنسية من
ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من تجرائم

الرهاب، أو كان الرهاب من الوسائل التي تستخدمها

ـم ـة مبـه ـة الرهابـي ـف الجماـع ـد تعرـي يـع
ـان ـا ـك ـارة "اـي ومـطـاط، فـضـل ـعـن عـب
شــكلها القــانوني أو اـلــواقعي"، تعطــي
ائمين علـي تنفيـذ هـذا سلطات واسعة للق
ـانوني ـان ـق ـأي كـي ـزج ـب ـي اـل ـانون ـف الـق
وتلفـيـق قـضـايا تنـطـوي  عـلـي اتهاـمـات
تصل عقوبتها للعدام واعتبارها تجماعة
ـائمين إرهابية، دون فرض قيود علي الـق

علي التنفيذ. 
زاب وبمقتضي هذه المادة .. تكـون الح
السياســـــية المعارضـــــة والصـــــحف



المـســــتقلة , المؤسـســــات الحقوقـيــــة ,لتحقيق أو تنفيذ أغراضها التجرامية.
ـة , الجمعيات الهلية , والشركات المدنـي
ـــــة والحركــــــات السياســــــية المطالـب
بالديمقراطيــــة معرضــــة للتهامــــات

المقررة في هذا القانون.
وأعـطـت ـهـذه الـمـادة الـحـق للـقـائم عـلـي
تنفـيـذ الـقـانون (وزارة الداخلـيـة , النياـبـة
العاـمـة)، ـسـلطات واـسـعة ومتعـسـفة ـفـي
اـلـزج ـبـأي كـيـان ـمـن الكياـنـات الـسـابقة

تحت طائلة هذه التهامات الخطيرة.
2

 ـ الرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في2 
ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج

لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو
يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إتجرامي مشترك،

أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو
اشترك في عضوية أي من الكيانات الرهابية المنصوص

) من قرار رئيس تجمهورية مصر1عليها في المادة رقم (
 في شأن تنظيم قوائم2015 لسنه 8العربية بالقانـون رقم 

الكيانات الرهابية والرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم
في نشاطها مع علمه بذلك . 

 في شأن2015   لسنة 8   من القانون رقم 1  نص المادة 
تنظيم  قوائم الكيانات الرهابية والرهابيين:

يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - باللفاظ والعبارات
التالية المبينة قرين كل منها:

الكيان الرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو
العصابات أو الخليا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها

القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها
الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلد إلى إيذاء الفراد

وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو
حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد
الطبيعية أو بالثار أو بالتصالت أو المواصلت البرية أو

الجوية أو البحرية أو بالموال أو بالمباني أو بالملك
العامة أو الخاصة أو احتللها أو الستيلء عليها أو منع أو
عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو
مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو

المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من
المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو

المنظمات والهيئات القليمية والدولية فى مصر من القيام

وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق
)1) من المادة (2الفقرة (النسان ان 

خطيرة تجدا لكونها لم تضع تعريفا
محددا لمن هو الرهابي، وانما تمت

) من1احالة التعريف الي المادة رقم (
قرار رئيس تجمهورية مصر العربية

 في شأن2015 لسنه 8بالقانـون رقم 
تنظيم قوائم الكيانات الرهابية

والرهابيين"
وهي مادة  توسعت في مفهوم الكيانات

الرهابية، فهناك عبارات مطاطية يمكن
بمقتضاها  اعتبار اي مشارك في

احتجاج او أو اضراب او تظاهرة سلمية
ارهابي، وايضا  اعتبار المجموعة

المشاركة بتلك التظاهرة  كيان ارهابي
يستوتجب عقابه، حيث انه في المعتاد
وقبل صدور قانون مكافحة الرهاب

كانت اتجهزة الشرطة  تستخدم تلك
العبارات في محاضر الضبط وهي "
تعطيل المواصلت عمدا , الخلل

بالنظام , تعريض سلمة المجتمع
للخطر, تعطيل احكام الدستور او

القوانين , اتلف ممتلكات عامة … إلخ
فكانت محاضر الضبط وتجميع قضايا

التظاهرات مليئة بتلك  التهامات
للمتظاهرين، ولكن معظم المحاكم كانت

ل تلتفت لتلك التهامات، وتبرئ
المتظاهرين المتهمين منها حتي عقب

اصدار قانون التظاهر وتطبيقه,
إل أنه في ظل هذا القانون ووتجود تلك



بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوتجه نشاطها أو
مقاومتها، أو تعطيل المواصلت العامة أو الخاصة أو منع
أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو
كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الخلل بالنظام

العام أو تعريض سلمة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر
أو تعطيل أحكام الدستور او القوانين أو منع إحدى مؤسسات

الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو
العتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من

الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو
الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم التجتماعي أو المن

القومي.
ويسري ذلك على الجهات والشخاص المذكورين متى
مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك

العمال ولو كانت غير موتجهة إلى تجمهورية مصر
العربية.

العبارات المطاطية، والتوسع في
تعريف الرهابي والكيان الرهابي،

سيصبح من السهل علي السلطات اتهام
اي مواطن او مجموعة قامت بالتعبير

عن رايها باي صورة او وسيلة من
وسائل الحتجاج السلمي  بالنضمام
لكيان ارهابي وعقابه بمقتضي هذا
القانون لو تم اتهامه باي عبارة من

العبارات الموتجودة بالقانون. 

واخيرا طبقا لنص الفقرة الخيرة من
 من قانون الكيانات الرهابية1المادة 

ويسري ذلك على الجهات والشخاص"
المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو
كان غرضهم تنفيذ أي من تلك العمال

ولو كانت غير موتجهة إلى تجمهورية
مصر العربية".

سيقع ايضا اي مواطن او مواطنين
اتجانب مقيمون داخل القطر المصري
تحت بند ارهابي او كيان ارهابي  في

حالة ما اذا قاموا بتنظيم احتجاج او
تظاهرة ضد دولتهم اما السفارة التابعة

لهم داخل تجمهورية مصر العربية،
ونسب لهم ايا من الفعال الواردة في
العبارات المطاطية المنصوص عليها

 من ذات القانون " الكيانات1في المادة 
الرهابية "

3
 - الجريمة الرهابية : كل تجريمة منصوص عليها في هذا3

القانون، و كذا كل تجناية أو تجنحة ترتكب باستخدام إحدى
وسائل الرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو
بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي تجريمة مما تقدم أو التهديد بها،

وذلك دون إخلل بأحكام قانون العقوبات. 

توسعت هذه المادة في تعريفها للجريمة
الرهابية لنها أحالت الي الجرائم

 من قانون1المنصوص في المادة 
الكيانات الرهابية … سالفة الذكر …
والتي بمقتضاها قد يقع اي مواطن او
مجموعة مواطنين اشتركوا في مسيرة
سلمية تحت طائلة هذا القانون، وتوتجيه

التهام الشائع في كل قضايا التظاهر
وهو "تعطيل المواصلت" ويتم

محاكمتهم علي انهم إرهابيون
4

- السلحة التقليدية: السلحة والذخائر والمفرقعات والمواد4



الجيلتينية.

5
- السلحة غير التقليدية : السلحة والمواد النووية5 

والكيماوية والبيولوتجية والشعاعية والجرثومية، أو أي مواد
أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو

بخارية ، أيدا كان مصدرها أو طريقة إنتاتجها، لها القدرة
والصلحية على إزهاق الرواح أو إحداث إصابات بدنية أو

نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني
والمنشآت.

6
ـ الموال : تجميع الصول أو الممتلكات أيدا كان نوعها،6 

سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك
المستندات والعملت الوطنية أو التجنبيـــة ، والوراق

الماليـــة أو التجاريــة ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل
ما تقدم وأيدا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو

اللكتروني ، وتجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

7
- العمل الرهابي: كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد7 

أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الخـلل بالنظـام
العـام أو تعريـض سلمـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه

للخطـر، أو إيذاء الفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض
حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم

للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها
الدستور والقانون ، أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم
التجتماعي أو المن القومي ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو

بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالثـــــار أو بالمــــوال أو بالمباني
أو بالملك العامة أو الخاصة ، أو احتللها أو الستيلء
عليهـا ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو

الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو
دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد
العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات

والهيئات القليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو
ممارستها لكل أو بعض أوتجه نشاطها، أو مقاومتها ، أو

تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الغراض

المبينة بالفـقرة السابقة، أو العداد لها أو التحريض عليها ،
إذا كان من شأنه الضرار بالتصالت أو بالنظم المعلوماتية

توسع تعريف العمل الرهابي بوضع
عبارات فضفاضة وشديدة العمومية مثل

"الضرار بالوحدة الوطنية , إلحاق
الضرر بالبيئة,  تعريض سلمة

المجتمع للخطر, القاء الرعب بين
الناس"، ويعد مع هذه الكلمات المطاطية

إرهابيا  أي متهم في قضية رأي ، قام
بنشر ما وقائع حقيقية ناقدة اثارت فزع

الجمهورمن مضمونها .
وقد اعتادت السلطة التنفيذية إسناد تلك
التهامات للمتظاهرين او المعارضين

سياسيا.
الهرهاب قانون مشروع نص يعطل
الدستور   71 المادة تحظر التيمن

التى الجرائم في للحرية السالبة العقوبات
مع العلنية، أو النشر بطريق تترتكب
تمتعلقة الجرائم استثناء على بالتحريض ال
أو المواطنين بين بالتمييز أو العنف

إن وبما.. الفراد أعراض في بالطعن
دائم، قانون سيكون بقانون المشروع هذا



أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالقتصاد الوطني أو
بمخزون الطاقة أو بالمخزون المني من السلع والمواد

الغذائية والمياه، أو بسلمتها أو بالخدمات الطبية في
الكوارث والزمات .

الدستوهر. مواد لدحد تمعطل سيكون فإنه

8
- تمويل الرهاب: تجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل8 

أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات
أو آلت أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل
مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل
الرقمي أو اللكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو

بعضها في ارتكاب أية تجريمة إرهابية أو العلم بأنها
ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملذ آمن لرهابي أو أكثر ،

أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها . 

ـات اعتمدت هذه المادة في تعريف الكياـن
الرهابية علي ـقـرار رئـيـس الجمهورـيـة

 ـفـي ـشـأن٢٠١٥ لـسـنة ٨بالـقـانون رـقـم 
ـو ـة وـه ـات الرهابـي ـوائم الكياـن ـم ـق تنظـي
تعريف مـطـاطي يـهـدد كاـفـة المؤسـسـات

العاملة في الشأن العام في البلد.
ـات  كما إنها أعتمدت علي وضــع تعريـف
ـة ـة والجماـع ـم الرهابـي ـة للجراـئ مطاطـي
الرهابية والرهابي، وفي اـلـوقت اـلـذي
أغفلت فيه وضع تعريف واضح ومـحـدد
لكلمة "الرهاب" أكتفت بوضع تعريــف
مطـاطي للغاـيـة للعـمـل الرـهـابي يـسـمح

بالتوسع في تطبيق القانون.
)2مادة (

 من قانون4 و3 و2 و1مع عدم الخلل بأحكام المواد 
العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب

تجريمة من تجرائم الرهاب خارج مصر وذلك في الحوال
التية : 

) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل1(
الجوى أو البرى أو البحري أو النهري المسجلة لدى مصر

أو التي تحمل علمها . 

) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :2(
 ( أ ) إلحـاق الضـرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين

فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل
أو في الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو
القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج . 

(ب) إلحاق الضــــــرر بأي مــــن المنظمات أو الهيئات
الدولية أو القليمية. 

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام
بعمل أو المتناع عنه .

البـنـد ج ، ـيـدين ـمـن يـحـث الدوـلـة عـلـى
ـن عمل او امتناع عن عمل ، ومن ثم فـم
ـى وـقـف التعـسـف ـمـع ـة عـل يـحـث الدوـل
الفلحيـــن مثل ، أو الهتمـــام بنظافـــة
شـارع أو اـصـلح طرـيـق ،قـد يتعـرض

للمسائلة طبقا لهذا البند المتعسف.



) إذا كان المجني عليه مصرديا متواتجددا في الخارج .3 (

) إذا كان مرتكب الجريمة أتجنبيدا أو عديم الجنسية4 (
وتواتجد فى مصر .

)3مادة (
يعاقب على الشروع في ارتكاب أية تجريمة إرهابية، بذات

العقوبة المقررة للجريمة التامة .

تجاءت هذه المادة لتغلظ عقوبة الشروع
وتكون اشد قسوة من العقوبة
 من46المنصوص عليها في المادة 

قانون العقوبات والتي تنص علي أن "
يعاقب علي الشروع في الجناية

بالعقوبات التية إل اذا نص قانونا علي
خلف ذلك :

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة-
الجناية العدام.

بالسجن المشدد إذا كانت-
عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة ل تزيد-
علي نصف الحد القصي

المقرر قانونا أو السجن إذا
كانت عقوبة الجناية السجن

المشدد.
بالسجن مدة ل تزيد علي-

نصف الحد القصي المقرر
قانونا أو الحبس إذا كانت

عقوبة الجناية السجن.

)4مادة (
يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية تجريمة إرهابية ،
بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك سواء ـكـان ـهـذا
التحريض موتجهدا لشخص محدد أو تجماـعـة معيـنـة ، أو ـكـان
ـيلة ـانت الوـس ـدا ـك ـي، وأـي ـر علـن ـدا أو غـي ـدا علنـي تحريـضـدا عاـم
المستخدمة فيه ، ولو ـلـم ـيـترتب عـلـى ـهـذا التحرـيـض أـثـر .
كمــــا يعاقــــب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من
اتفق أو ساعد - بأية صورة - علـى ارتكـاب الجرائم المـشـار
إليها بالفقرة الولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بـنـاء

على ذلك التفاق أو تلك المساعدة .

توسعت المادة الرابعة تعداد أشكال
التحريض، علي وتجه الخصوص في
عبارة "سواء كان التحريض موتجهدا

لشخص محدد أو تجماعة معينة، أو كان
،تحريضدا عامدا علنيدا، أو غير علني"

المر الذي يفتح الباب أمام استخدام هذه
 المادة في التضييق علي حرية التعبير،

وملحقة الصحافة والعلم في حالة
التغطية العلمية للحداث بطريقة ل

ترضي عنها السلطة التنفيذية. 
فمن السهل توتجيه  عدد من التهامات

الواردة بنصوص هذا القانون مثل "
تعطيل المواصلت العامة والخاصة
والعمل علي تعطيل أحكام الدستور



والقوانين واللوائح " ويصبح المطالبين
وفقا لهذا القانون متهمين بالرهاب،

ويصبح من كتب عنهم من العلميين
او الصحفيين متهم بالتحريض. 

)5مادة (
دكا كل من سهل لرهابي أو لجماعة يعاقب باعتباره شري
إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية

تجريمة إرهابية ، أو العداد لرتكابها ، أو وفر مع علمه
بذلك لمرتكبها سكدنا أو مأوى أو مكادنا للختفاء ، أو

لستخدامه في التجتماعات أو غير ذلك من التسهيلت. 

 أو غير ذلك من التسهيلت ، هذا التعميم
الذي يسمح بتأويل أي فعل مهما كان حسن

النية كأنه تسهيل.

)6مادة (
ل يسأل تجنائيدا القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا

استعملوا القوة لداء واتجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر
محدق يوشك أن يقع على النفس أو الموال ، وذلك كله متى

كان استخدامهم لهذا الحق ضروريدا وبالقدر الكافي لدفع
الخطر .

تتيح هذه المادة للقائمين علي تنفيذ هذا
القانون وخاصة قوات الشرطة ارتكاب

اي تجرائم ضد تجميع المواطنين دون
محاسبة،

دء الواقعين تحت طائلة هذا القانون سوا
ام غيرهم،  وسواء كانوا مواطنين عزل
ام مسلحين وبغض النظر عن انتماءاتهم
فالقتل هنا وغيره من تجرائم النفس مباح

في سبيل تنفيذ هذا القانون وسيكون
مبررا بذريعة استخدام المتهمين أسلحة

او مقاومة السلطات او غير ذلك من
طرق التعدي والتي قد تلفق في محضر

الضبط للفلت من العقاب.
وتجاءت المادة ايضا مخالفة للدستور

المصري وتضرب به عرض الحائط
فيما يتعلق بالحريات العامة للمواطنين

والحقوق اللصيقة بالنسان وخاصة
المواد التية :

 والتي نصت علي أن "51المادة  
الكرامة حق لكل إنسان ، ول يجوز

المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها
وحمايتها.

 والتي نصت علي أن52وكذا المادة 
"التعذيب بجميع صوره وأشكاله،

.تجريمة ل تسقط بالتقادم"

 والتي نصت علي :54والمادة 
"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى



مصونة ل تتمس، وفيما عدا حالة
التلبس، ل يجوز القبض على أحد، أو
تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى

قيد إل بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.

ويجب أن تيبلغ فوردا كل من تقيد حريته
بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة،

وتيمككن من التصال بذويه و
بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة

التحقيق خلل أربع وعشرين ساعة من
وقت تقييد حريته.

ول يبدأ التحقيق معه إل فى حضور
محاميه، فإن لم يكن له محام، تندب له

محام، مع توفير المساعدة اللزمة
لذوى العاقة، وفقدا للتجراءات المقررة

فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق

التظلم أمام القضاء من ذلك التجراء،
والفصل فيه خلل أسبوع من ذلك

التجراء، وإل وتجب الفراج عنه فوردا.
وينظم القانون أحكام الحبس الحتياطى،

ومدته، وأسبابه، وحالت استحقاق
التعويض الذى تلتزم الدولة

بأدائه عن الحبس الحتياطى، أو عن
تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم

المنفذة بموتجبه.
وفى تجميع الحوال ل يجوز محاكمة
المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس

فيها إل بحضور محام موكل أو
كمنتدب.
 "كل من يقبض عليه، أو55والمادة 

يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامته، ول يجوز تعذيبه،

ترهيبه، ول إكراهه، ول إيذاؤه ول
بدنديا أو معنوديا، ول يكون حجزه، أو
حبسه إل فى أماكن مخصصة لذلك

إنسانديا وصحيدا، وتلتزم الدولة لئقة
بتوفير وسائل التاحة للشخاص ذوي

العاقة.
ومخالفة شىء من ذلك تجريمة يعاقب



مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت

أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء
مما تقدم، أو التهديد بشيء منه،

يهدر ول يعول عليه".

 "للحياة الخاصة57وايضا نص المادة 
حرمة، وهى مصونة ل تمس.

وللمراسلت البريدية، والبرقية،
واللكترونية، والمحادثات الهاتفية،

وغيرها من وسائل التصال حرمة،
وسريتها مكفولة، ول تجوز مصادرتها،

أو الطلع عليها، أو رقابتها إل بأمر
قضائى مسبب، ولمدة محددة،

وفى الحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين

فى استخدام وسائل التصال العامة
بكافة أشكالها ، ول يجوز

تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين
منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون

"ذلك.

للمنازل حرمة، وفيما عدا "58المادة 
حالت الخطر، أو الستغاثة ل يجوز
دخولها، ول تفتيشها، ول مراقبتها أو

عليها إل بأمر قضائى مسبب، التنصت
يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،

وذلك كله فى الحوال المبينة فى
القانون، وبالكيفية التي ينص عليها،

ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها
المر أو تفتيشها، وإطلعهم على

الصادر فى هذا الشأن.
59المادة 

الحياة المنة حق لكل إنسان، وتلتزم
الدولة بتوفير المن والطمأنينة

لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
لجسد النسان حرمة، "60المادة 

والعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل
به، تجريمة يعاقب عليها القانون.

بأعضائه، ول يجوز ويحظر التجار
إتجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه



بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للسس
مجال العلوم الطبية، على المستقرة فى

النحو الذى ينظمه القانون.
 حرية الفكر والرأى "65المادة 

مكفولة.
 ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه

بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير
ذلك من وسائل التعبير والنشر

)7مادة (
 (هـ) من قانون98 و 38 و 29 و 28تسرى أحكام المواد 

العقوبات على كل تجريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا
القانون .

 .. هي المتعلقة38 و 29 و 28المواد 
بعقوبات مراقبة البوليس والتي قد تصل
إلي مدة خمسين سنة ول يجوز ان تزيد

علي خمسين سنة 
 هــ تنص علي التي :98والمادة 

" تقضي المحكمة في الحوال المبينة
ج بحل98أمكررا,98أ , 98في المواد 

الجمعيات او الهيئات او المنظمات او
الجماعات او الفروع المذكورة وإغلق

امكنتها ، ومصادرة الموال والمتعة
والدوات والوراق وغيرها مما يكون
قد استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد

لستعماله فيها او يكون موتجوددا في
المكنة المخصصة لتجتماع اعضاء

هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات
او الجماعات او الفروع كما تقضى

بمصادرة كل مال يكون متحصل من
دل الجريمة او يكون في الظاهر داخ

ضمن املك المحكوم عليه اذا كانت
هناك قرائن تؤدى إلى ان هذا المال هو
في الواقع مورد مخصص للصرف منه
على الجمعيات او الهيئات او المنظمات

او الجماعات او الفروع المذكورة ".

)8مادة (
) من قانون العقوبات ل يجوز17 استثناء من أحكام المادة (

النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص
 /17 ، 2 ، 1 / 16 ، 1 / 15 ، 1 / 12عليها بالمواد 

 مـــــن هــــذا القانون إل لدرتجة30 ، 1 / 18 ، 2 ، 1
واحدة.

 فى2015 لسنة 8مع عدم الخلل بأحكام القانون رقم )9مادة (
شأن تنظيم قوائم الكيانات الرهابية والرهابيين، يتبع في



شأن الجماعات الرهابية ذات الحكام المنصوص عليها فيه
. الفصل الثاني الجرائم والعقوبات

يعاقب بالعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو)10مادة (
نظم أو أدار تجماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى تجماعة إرهابية أو
شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة

السجن المشدد الذى ل تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى
الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة
الرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد

القوات المسلحة أو الشرطة . ويعاقب بالسجن المؤبد كل من
دصا على النضمام إلى الجماعة الرهابية ، أو أكره شخ

منعه من النفصال عنها . وتكون العقوبة العدام إذا ترتب
على الكراه أو المنع وفاته .

مع شدة التعميم في اعتبار تجماعة ما
ارهابية ، فهذه المادة والحالة بها ، تنسحب

على كل الجماعات التي ل ترضى عنها
السلطة التنفيذية ، مهما كان عملها يتسق مع

قيم الديمقراطية.

)11مادة (
 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب تجريمة من تجرائم

تمويل الرهاب إذا كان التمويل لرهابي ، وتكون العقوبة
العدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفى الحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة تجماعة
إرهابية ، يعاقب المسئـــول عـــــن الدارة الفعلية لهذه

الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما
دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .
كما تعاقب الجماعة الرهابية بغرامة ل تقل عن مائه ألف

تجنيه ول تجاوز ثلثة مليين تجنيه ، وتكون مسئوله
بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو

تعويضات .

تيعاقـب بالسجـن المؤبد كل من سعى أو تخابر لـدى دولة)12مادة (
أتجنبية ، أو أية تجمعية أو هيئة أو منظمة أو تجماعة أو

عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارتجها ، أو
لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة التجنبية أو أي

من الجهات المذكورة ، وذلك بهدف ارتكاب أو العداد
لرتكاب تجريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من

مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا
الدبلوماسيـة أو القنصليـة ، أو مؤسساتهـا أو فروع

مؤسساتها فى الخـارج، أو ضـد أى مـن العاملين فى أى من
ىى من المتمتعين بحماية دولية . الجهات السابقة ، أو ضد أ

وتكون العقوبة العدام إذا وقعت الجريمة الرهابية
تشرع فى ارتكابها.  موضوع السعي أو التخابر، أو 



يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى ل تقل مدته)13مادة (
عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير
مباشرة ، وبقصد ارتكاب تجريمة إرهابية فى الداخل أو
الخارج ، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال
السلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل التصال

السلكية أو اللسلكية أو اللكترونية ، أو أية وسيلة تقنية
أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو

تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أيدا
كان شكلها لستخدامها فى ارتكاب تجريمة إرهابية ، أو

حرض على شئ مما ذكر . ويعاقـب بالسجـن مدة ل تقل
عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص

عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، أو تواتجد في أماكنها
بقصد العداد أو ارتكاب تجريمة من الجرائم المشار إليها

بالفقرة الولي من هذه المادة .

- تعاقب بالسجن المؤبد لكل ـمـن أـعـد أو
ــي ـصــنع او اـســتعمال ــراد عـل درب أـف
ـلكية أو السلحة، أو وسائل التصال الـس
اللسلكية أو اللكترونيـة، أو أيـه وـسـيلة
تقنـيـة آـخـري، لـسـتخدامها ـفـي ارتـكـاب

تجريمة إرهابية.
- ونـــري ان التـــدريب علـــي وســـائل
التصال أو تلقي التدريب في حد ذاته ل
ـتخدامه، ـم اـس ـل أن يـت ـة قـب ـكل تجريـم يـش
ـلـذلك ـكـان يـجـب ان تـتـم المعاقـبـة عـلـي
ـال الفعال المادية الواضحة والمحددة ـح
ــن ــهل ـم ــادة تـس ــذه الـم ــا، لن ـه قيامـه
ـي اســتهداف المــدربين والمتــدربين عـل
ـاعي ـائل التواصــل التجتـم ـتخدام وـس اـس

وغيرها من الوسائل التقنية.
- فضل عن أن العمد أو القصد يجب أن
يكون محددا ، ويجب اثباته عبر تجهــات

التحقيق وليس عبر المتهم.

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى ل تقل مدته)14مادة (
عن عشر سنين، كل من استولى أو هاتجم أو دخل بالقوة أو
العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار

المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو
المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو
مديريات المن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو

الهيئات أو التجهزة المنية أو الرقابية أو الماكن الثرية أو
المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو

أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب تجريمة
إرهابية . وتسرى أحكام الفقرة الولى من هذه المادة على
كل من وضع أتجهزة أو مواد في أى من المقار السابقة ،

متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو
بأي من الشخاص المتواتجدين بها أو المترددين عليها ، أو
هدد بارتكاب أي من هذه الفعال . وتكون العقوبة السجن
المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلح ، أو من أكثر من
شخص ، أو قام الجاني بتدمير أو إتلف المقر ، أو قاوم

بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر
او لستعادته ، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الفعال

السابقة وفاة شخص تكون العقوبة العدام .

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى ل تقل مدته) 15مادة (
عن عشر سنين، كل من دخل عنودة أو بالمقاومة مقر إحدى



البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات
الدولية أو القليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص

لعضائها في مصر أو فى الخارج ، وذلك بغرض ارتكاب
تجريمة إرهابية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى

القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة
الولى من هذه المادة ، أو وسائل النتقال لشخص يتمتع
بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض

سلمته أو حريته للخطر ، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا
الفعل . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال
السلح أو من أكثر من شخص . فإذا ترتب على الفعل وفاة

شخص تكون العقوبة العدام 

)16 مادة (
تيعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المـشـدد اـلـذى ل تـقـل ـمـدته
تكل من حاول بالقوة أو العنف أو التهدـيـد أو عن عشر سنين، 
ـام ـــب نـظ الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الرهابي قل
الحكم أو تغيير تدستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شــكل

الحكومة .

ل يوتجد تعريف واضح في ـهـذا الـقـانون
ـد  ـي هــذهوالللترويعللتهدـي  المســتخدم ـف

العبارة، خصوصدا وأن ـعـدد ل بـأس بـه
من المتهمين بالتظاهر، متهمين بالترويع
ـا يســهل اســتخدام هــذا أيضــدا، وهــو ـم
ــتهداف المعارضـــين ــي اـس ــانون، ـف الـق
السياـســيين ـحــال تنظيمـهــم لتـظــاهرات

سلمية او غيرها من النشطة.

)17 مادة (
يعاقب بالسجن المشدد مدة ل تقل عن عشر سنين ، كل من
دل إرهابديا، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث ارتكب عم

عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد ،
أما إذا نتج عن العمل الرهابي وفاة شخص تكون العقوبة
العدام. وفى الحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة

تجماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عن الدارة الفعلية لهذه
الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الولى من هذه المادة ،

ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو
لمصلحتها . كما تعاقب الجماعة الرهابية بغرامة ل تقل

عن مائه ألف تجنيه ول تجاوز ثلثة مليين تجنيه ، وتكون
مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

أو تعويضات . 

يعاقب بالسجن المشدد مدة ل تقل عن عشر سنين ، كل من :)18مادة (

- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للستعمال1 
فى ارتكاب تجريمة إرهابية ، أو الموال التي تحصلت عنها.

- أتلف عمددا أو اختلس أو أخفى مستنددا أو محردرا خطديا2 

ـد ( ـح عـقـاب٢البـن ـادة تتـي ) ـمـن ـهـذه الـم
الصــــحفيين حــــال قيــــامهم بحمايــــة
مـصـادرهم الـصـحفية، وـهـو ـمـا يـخـالف
ـاير وـضـوابط ممارـسـة العـمـل ـة مـع كاـف



أو إلكترونديا من شأنه تسهيل كشف تجريمة إرهابية أو إقامة
الدليل على مرتكبها أو عقابه . 

ممككن مرتكب أية تجريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد3  -
القبض عليه.

الصحفي والعلمي.

تيعاقـب بالسجـن المشدد مدة ل تقل عن عشر سنين كل)19مادة (
مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة
المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أتجنبية ، أو بأي من

تمنظمات الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو ال
التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الرهـاب أو

التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الساليب
القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق

أغراضهـــا في ارتكـــاب تجرائم إرهابية أو العداد لها ولو
كانت أعمال هذه الجهات غير موتجهة إلى مصر. فإذا تلقى

الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها
بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد .

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الولى من
هذه المادة ، كل من سهل لغيره التعاون أو اللتحاق أو
العبور إلى خارج مصر بغرض النضمام إلى القوات

المسلحة لدولة أتجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو
تمنظمات المشار إليه في هذه الجمعيات أو الهيئات أو ال

المادة.

)20 مادة (
يعاقب بالسجن المشدد مدة ل تقل عن عشر سنين ، كل من

قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد
حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إتجبار إحدى

السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو المتناع
عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع. وتكون

العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لرتكاب أي من
العمال الرهابية، أو اتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وتجه
حق بزى رسمي ، أو حمل بطاقة أو علمة مميزة لعمل أو

دل من مقتضيات هذه وظيفة من غير حق ، أو أتجرى عم
الوظائف ، أو أبرز أمردا مزوردا مدعيدا صدوره عن إحدى
سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل تجرح ، أو إذا قاوم

السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى تحرير المجنى
عليه . وتكون العقوبة العدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص

.

مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالسجـن المشـدد)21مادة (
مدة لتقل عن عشر سنين ، كل من صنع أو صمم سلحدا



من السلحة التقليدية أو حـازها أو أحـرزها أو قدمها أو
سهل الحصول عليها ، وذلك لستعمالها أو إعدادها

للستعمال فى ارتكاب تجريمة إرهابية . وتكون العقوبة
دحا من السلحة غير السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سل

التقليدية . فإذا نتج عن استخدام السلح التقليدي أو الغير
تقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة

العدام . 

تيعاقب بالسجن المشدد مدة ل تقل عن عشر سنين كل من)22مادة (
استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة

من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري ، أو
المنصات الثابتة التي يتم تثبيتتها بشكل دائم فى قاع البحر
ىض بغرض اكتشاف أو استغلل الموارد ، أو لية أغرا

اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيدقا لغرض إرهابي . وتكون
العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة

الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو ارتكب الجاني
تعنف ضد شخص يتواتجد فى أى منها ، أو دل من أعمال ال عم
دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة ، أو تسبب فى إلحاق أضرار

تب عليها تعطيتلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت . بها يترت
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقـرة الثانيـة
من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة

أتجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الضرار بالنفس
أو المال ، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمـة وسائل

النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية
وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته،

أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها . وتكون العقوبة
العدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

يعاقب بالسجن المشدد الذي ل تقل مدته عن عشر سنين ،)23مادة (
كل من أتلف عمددا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو

كسر شبكة أو خطدا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو
المباني أو المنشآت اللزمة لي منها ، أو استولى بالقوة

على أي من تلك المنشآت. فإذا استخدم الجاني القوة أو
العنف في ارتكاب أي من الفعال المبينة بالفقرة الولى من
هذه المادة ، أو تعمد منع المختصين من إصلح شيء مما

ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو
تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ، ولو بصفه

مؤقتة ، تكون العقوبة السجن المؤبد. فإذا ترتب على
ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه

المادة وفاة شخص تكون العقوبة العدام . وفى تجميع
الحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة اللت والدوات



المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه
قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة

التلفيات .

دل من الفعال المشار إليها في الفقرة) 24مادة ( كل من ارتكب فع
) من هذا القانون ، على شبكة أو خط23الولي من المادة (

من خطوط المياه أو المنشآت اللزمة لى منها ، أو استولي
بالقوة على أي من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة

ل تقل عن عشر سنين. فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي
من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من

) من هذا القانون ، أو إذا أضر الجاني بسلمة23المادة (
المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة

السجن المؤبد . فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها
بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة

العدام . وفى تجميع الحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة
اللت والدوات المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ،

وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات . 

)25مادة (
مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا

القانون أو فى أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة ل
تقل عشر سنين ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ
أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو

بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو
تطبيق أحكام هذا القانون . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا

نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل
برءوها ، أو كان الجاني يحمل سلحدا ، أو قام بخطف أو

احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا
القانون . فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة

العدام . وتسرى أحكام هذه المادة ، إذا كان اذا وقع التعدي
على زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا

القانون أو أحد أصوله أو فروعه .
يعاقب بالسجن مدة ل تقل عن خمس سنين كل من روج أو)26مادة (

أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لرتكاب أية
تجريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للفكار
والمعتقدات الداعية لستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل
المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون
العقوبة السجن مدة ل تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج

داخل دور العبادة ، أو بين أفراد القوات المسلحة ، أو قوات
الشرطة ، أو فى الماكن الخاصة بهذه القوات . ويعاقب

تسهل هذه المـادة بشـكل كـبير اسـتهداف
حرية الرأي والتعبير وملحقتها بموتجب
هـــذا القـــانون، وملحقـــة الصـــحفيين
والمعارـضـين السياـسـيين ـفـي ـظـل ـعـدم

وضوح التعريفات.
من الدستوهر  65المادة كما تخالف نص 

"المصري الحالي والتي تنص علي أن

حرية الفكر والرأى مكفولة.
 ولـكــل إنـســان ـحــق التـعــبيرعن رأـيــه



بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الولى من هذه المادة كل
من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو
العلنية استعملت أو أعدت للستعمال ، ولو بصفه وقتية ،

بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. 

بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير
ذلك من وسائل التعبير والنشر

يعاقب بالسجن المشدد مدة ل تقل عن خمس سنين ، كل من)27مادة (
أنشأ أو استخدم موقعدا على شبكات التصالت أو شبكة

المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل التصال الحديثة،
بغرض الترويج للفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب

أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات
المنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي تجريمة

إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين
الجماعات الرهابية أو المنتمين إليها ، أو المعلومات
المتعلقة بأعمال أو تحركات الرهابيين أو الجماعات

الرهابية فى الداخل والخارج. ويعاقب بالسجن المشدد مدة
ل تقل عن عشر سنين ، كل من دخل بغير حق أو بطريقة

دعا لية تجهة حكومية ، دعا إلكترونيا تاب غير مشروعة موق
بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموتجودة عليها
أو الطلع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلفها أو تزوير

محتواها الموتجود بها ، وذلك كله بغرض ارتكاب تجريمة
من الجرائم المشار إليها بالفقرة الولى من هذه المادة أو
العداد لها . ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة،

وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الولى من هذه
المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوتجه الستخدام

المنصوص عليها في المادة والتحفظ على التجهزة والمعدات
المستخدمة في الجريمة. وتقضي المحكمة في الحكم الصادر

بالدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة. 

تستهدف المادة مصادرة حرية التعبير
وتداول المعلومات، علي شبكة

النترنت، وتتوسع بشكل كبير في
ملحقة مستخدمي النترنت والصحافة
اللكترونية، وإغلق مواقع وصفحات
النترنت، وتمكن السلطات من فرض

قبضتها علي الشبكة العنكبوتية.
وفي ظل سياسة الكيل بمكيالين ، فإن
المقصود بتضليل السلطات المنية ،

يختلف تفسيره من شخص لخر ، مما
يدعم سياسة الرأي الواحد وعدم

التجتهاد بالرأي او النقد أو التحليل
الصحفي والمنشور.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى ل تقل مدته عن سبع)28مادة (
سنين كل من اشترك في اتفاق تجنائي بين اثنين او أكثر من

الجناة، ويكون الغرض منه التفاق على ارتكاب تجريمة
إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين
على هذا التفاق ، أو كان له شأن فى إدارة حركته .

هذه المادة تطيح بحكم دستوري مهم
للمحكمة الدستورية ، بعدم دستورية التفاق

الجنائي ، وهو صادر في :
 ق بعدم21   /114  حكم المحكمة الدستورية 
دستورية التفاق الجنائى

 يونيه2  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 
 برئاسة السيد المستشار / محمد2001  سنة 

ولي الدين تجلل رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد

علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد
المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي

سيف الدين وعدلي محمود منصور .
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة ول تجاوز خمس سنين ،)29مادة (

دض، معلومات عن أحد القائمين على كل من تجمع دون مقت
تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك بغرض استخدامها

شدة العمومية ، التي تجرم البحث والتحقيق
الستقصائي ، الذي قد تجريه الصحف أو

المؤسسات المدنية ، لثبات واقعة أو تحليل



فى تهديده أو فى العداد للحاق الذى به أو بمصالحه أو
مصالح تجهة عمله ، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله

أو فروعه بأية صورة من صور اليذاء .

لظاهرة تخص المجتمع ، وبعضها بهدف
كشف فساد مسئول أو فساد إداري,

مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون)30مادة (
العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد الذى ل
تقل مدته عن خمس سنين ، كل من استورد أو صنع أو أنتج

أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمي مخصص
للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علمات
أو إشارات عسكرية أو علمات مميزة لعمل أو وظيفة من
غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو
الدارية ، وذلك بغرض تجمع المعلومات لرتكاب تجريمة

إرهابية. 

تيعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل)31مادة (
عن مائة ألف تجنيه ول تجاوز ثلثمائة ألف تجنية أو بإحدى

هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع تجريمة إرهابية أو
بالعداد أو التحضير لها ، أو توافرت لديه معلومات أو

بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، وكان بمكنته البل،غ، ولم
تيبلغ السلطات المختصة. ول يسرى حكم الفقرة السابقة من

هذه المادة على الزوج أو الزوتجة أو أصول أو فروع الجاني
 .

) كل من الزوج أو31استثنت المادة (
، منأو أصول أو فروع الجانيالزوتجة 

العقاب في حالة توافر معلومات او
بيانات تتصل بجريمة ارهابية، ولم يبلغ
السلطات المختصة، ولكنها أغفلت ذكر

الصحفيين والعلميين حال حفاظهم
علي سرية مصادرهم الصحفية، وهو ما

يضع رقاب الصحفيين تحت طائلة
القانون.

كما تفتح تلك المادة الباب امام البلغات
الكاذبة والملفقة والكيدية  دون عقاب
مقدمي هذه البلغات او محاسبتهم،

كونها تجبر المواطنين علي البلغات
ول تشترط صحتها، وهو ما يفتح الباب

واسعا امام المحتسبين الجدد.

يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من)32مادة (
أعمال العداد أو التحضير لرتكاب تجريمة إرهابية حتى

ولو لم يتعد عمله هذا العداد أو التحضير.

لم تستثني هذه المادة من قام بعمل دون
علمه بامكانية الستفادة من هذا العمل في

عملية ارهابية!!

يعاقب بالحبس الذي ل تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد) 33مادة (
نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية
بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية،

وذلك دون إخلل بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.

)، حــق الصــحافة33تصــادر المــادة (
والعلم، ومنظمــات المجتمــع المــدني
وغيرهم في لعب دورهم كمـصـدر ـبـديل
أو مـسـتقل للمعلوـمـات، وتبـقـي التجـهـزة
التنفيذـيـة ـهـي الجـهـة الوحـيـدة المـصـدرة



ــات، برـغــم أنـهــا ـطــرف ـفــي للمعلوـم
الـصــراع، وبالتأكـيــد المعلوـمــات اـلــتي
تصدرها ستكون من وتجهة نظر أحاديــة
خاصة بها، بالضافة إلي مصادرة حــق
ـائق بـصـرف ـة الحـق المواطنين في معرـف

النظر عن مصدرها.
ـة ـي حرـي ـداءدا عـل ـا تشــكل اعـت ـا إنـه كـم
ــداول المعلوـمــات، ــة ـت التـعــبير، وحرـي
ـددا ونشرها وتلقيها، مما يجعلها سيفدا تجدـي
علي رقاب الصحفيين وأصحاب الرأي.
وتنسحب على مـقـالت اـلـرأي والتحلـيـل
ـا لتبـنـي وتجـهـة ـا يـشـكل دفـع ـد ، بـم والنـق
النظر الواحدة والكلـمـة الواـحـدة واـلـراي
الواحـد ، وـهـو أمـر لـم تعمـل ـبـه سـوى
الحكومات النازية ، لـسـيما خلل ـتـولي

"تجوبلز"وزارة اعلم هتلر!

)34مادة (
دل عن الحكم بالعقوبة  للمحكمة في أية تجريمة إرهابية ، فض

المقررة أن تقضي ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير التية:
) إبعاد التجنبي عن البلد .1 (
تمحددة .2 ( تمعين أو في منطقىة  ىن  ) حظر القامة في مكا
تمعين . 3 ( ) اللزام بالقامة في مكان 
) حظر القتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .4(

تمعينة .5 ( ىت  ) اللزام بالتواتجد فى أماكن معينة فى أوقا
تمحددة .6 ( ) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطىة 
تمعينة أو المنع من7 ( ) حظـر استخدام وسائل اتصال 

حيازتها أو إحرازها . 
) اللزام بالشتراك فى دورات إعادة تأهيل .8(

 وفيمـا عـدا التدبير الول ، ل يجوز أن تزيد مدة التدبير
على خمس سنوات . ويعاقـب كـل من يخالف التدبير

المحكوم به بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر. وفي تجميع
الحالت، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة

فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللزمين لتولى الوظائف
العامة أوالترشح للمجالس النيابية.

 تطعن هذه المادة في مبدأ قانوني هام
وعالمي وهو عدم ثنائية العقوبة ، اي عقاب
المتهم بعقابين عن نفس الفعل ، فضل عما

يتضمنه من حرمان الصحفي للكتابة أو
استخدام شبكة النترنت ، بما يمثل ضربة

قاسمة لي كاتب او صحفي.
وأيضا اهدار لمبدأ قانوني بتحديد فترة

وأسباب لهذا المنع. 

)35مادة (
 

 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا
القانون كل من بادر من الجناة بإبل،غ السلطات المختصة
قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة العفاء من
العقوبة إذا حصل البل،غ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في



التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على
من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي تجريمة أخرى

مماثلة لها فى النوع والخطورة
مع عدم الخلل بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة) 36مادة (

دل عن في كل حكم يصدر بالدانة في تجريمة إرهابية ، فض
العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الموال والمتعة

والسلحة والدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في
ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الرهابية

دل عن وإغلق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فض
إغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم السلحة بمختلف

أنواعها ، المستخدمة في ارتكاب أية تجريمة إرهابية ،
وغيرها مما يكون قد استعمل أو تأعد للستعمال من قبل

الرهابي أو الجماعة الرهابية . كما تقضى المحكمة ، عند
الحكم بالدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا

للصرف منه على العمال الرهابية.

في قضايا الرهاب المنصوص عليها في هذا القانون،) 37مادة (
يحظر ، قيام أى فرد أو تجهة بتسجيل أو تصوير وقائع
تجلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل

العلم المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات
التصالت او التواصل التجتماعي أو على أية وسيلة

أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا
الحظر هيئة المن القومي. ويعاقب كل من يخالف ذلك

بالغرامة التي ل تزيد على عشرة آلف تجنيه. الباب الثاني
الحكام التجرائية

)، مبدأ علنية37تصادر المادة (
المحاكمات، بوصفه ضمانة رئيسية

لنزاهة المحاكمات وحق الصحافة في
النشر عنها، وتصادر حق المواطنين في

الطلع علي سيرها وأدلة الدعاوي
القضائية، ما يسهل لتلعب البعض
بالقانون واستخدامه كوسيلة لملحقة

المعارضين السياسيين والمهتمين بالشأن
العام.

لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار تجريمة)38مادة (
الرهاب ولضرورة تقتضيها مواتجهة هذا الخطر ، الحق في

تجمع الستدللت عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه
لمدة ل تجاوز أربع وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط

القضائي محضردا بالتجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه
صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق

المختصة بحسب الحوال . وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق
المختصة ، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة

الولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها
فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخرى ل

تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر المر مسبدبا من
درتجة محام عام على القل أو ما يعادلها . وتحسب مدة

التحفظ ضمن مدة الحبس الحتياطي، ويجب إيداع المتهم في
أحد الماكن المخصصة قانودنا . وتتبع في التظلم من أمر

استمرار التحفظ الحكام المقررة بالفقرة الولى من المادة (

 ترتبط هذه المادة ، بمخالفة فادحة مستمرة
وهي الحبس الحتياطي المفتوح والممتد

الذي عاني منه مئات أو الف في السجون
المصرية ، بذريعة محاربة الرهاب ،

وانتشار سياسة الكيل بمكيالين بخصوص
المعارضين والمقربين من السلطة لتنفيذية.
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يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقدا للمادة)39مادة (
) من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق التصال38(

بمن يرى إبلغه من ذويه بما وقع والستعانة بمحام، وذلك
دون الخلل بمصلحة التحقيق وتجمع الستدللت.

لم تضع هذه المادتجة عقابا على مأموري
الضبط القضائي الذين يخالفون هذه المادة ،

مما يفتح الباب واسعا عمليات الختطاف
والختفاء القسري ، حيت يكثر اهدارها

ويسهل افلت المخالفين لها.

على مأمور الضبط القضائي خلل مدة التحفظ المنصوص) 40مادة (
) من هذا القانون ، وقبل انقضائها ،38عليها في المادة (

تحرير محضر بالتجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه
وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة

التحقيق المختصة لستجوابه خلل ثمان وأربعين ساعة من
عرضه عليها ، والمر بحبسه احتياطيدا أو بالفراج عنه.

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب)41مادة (
الحوال ، أثناء التحقيق في تجريمة إرهابية ، بالضافة إلى

الختصاصات المقررة لها قانوندا ، السلطات المقررة
لقاضـى التحقيـق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة

منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقدا لذات الختصاصات
)143والقيود والمدد المنصــــوص عليهـــــا بالمـــــادة (

من قانون التجراءات الجنائية.

ترسخ هذه المادة لتوسيع دور النيابة
العامة ، وقيامها بدور سلطة التحقيق

وسلطة التهام ، وهو اتجراء طال المطالبة
بوقفه لخلله بالعدالة.

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم المر)42مادة (
الصادر بحبسه احتياطديا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة

المختصة . وتفصل المحكمة المختصة في الستئناف بقرار
مسبب خلل ثلثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع

أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع
المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الفراج

عن المتهم المقبوض عليه فوردا .

في الحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب تجريمة)43مادة ( 
إرهابية أو حبسه احتياطيدا ، ولدى قيام خطر أو خوف من
ضياع الدلة ، لمأمـور الضبط القضائي أن يستصدر إذندا

مسببدا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب
الحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس

احتياطديا ، وضبط الشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة
التي يجرى التفتيش بشأنها .

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الحوال ،)44مادة (
فى تجريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو لمدد

محددة ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد
على وسائل التصال السلكية واللسلكية وغيرها من وسائل

)، سلطات واسعة44تمنح المادة (
للنيابة العامة في انتهاك حرمة الحياة

الخاصة للمواطنين دون ان تشترط حتى
وتجود دلئل علي تورط من تقوم



التصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الماكن
الخاصة أو عبر شبكات التصال أو المعلومات أو المواقع

اللكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل
العادية أو اللكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات

بجميع أنواعها.

بمراقبتهم في الجرائم.
وتجيز التوسع في مراقبة وسائل

التصال وشبكة النترنت.

 مكرردا (ب) و208 مكرردا(أ) و 208تسرى أحكام المواد )45مادة (
 مكرردا (د) من قانون التجراءات208 مكرردا(ج) و208

الجنائية في الحوال التي يظهر فيها من الستدلل أو
التحقيق دلئل كافية على التهام بارتكاب أي تجريمة إرهابية

. وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللزمة، بما
في ذلك تجميد الموال ، والمنع من التصرف فيها أو
إدارتها، أو المنع من السفر ، على أن تلتزم بالحكام

والتجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة
الولى من هذه المادة.

هذه المادة تهدر قاعدة قانونية هامة
ومستقرة في الضمير العالمي وهي : ان

المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، حيث تحول
المواطن لمتهم حتى تثبت برائته!

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على القل)46مادة (
أو سلطة التحقيق المختصة أن يأمر بالطلع أو الحصول

على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو
المانات أو الخزائن أو المعاملت المتعلقة بها ، إذا اقتضى

ذلك كشف الحقيقة في أعمال الستدلل أو التحقيق على
ارتكاب المتهم أو الشتراك في أية تجريمة إرهابية قامت

الدلئل الكافية على وقوعها.

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الحوال،)47مادة (
20 ، 17 ، 13 ، 10في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 

من هذا القانون، أن تصدر أمردا مؤقتدا بغلق المقار، والماكن
، والمساكن ، ومحال اليواء على أن يصدر القرار من

رئيس نيابة على القل. وتعتبر المتعة والثاث المضبوط
فيها في حكم الشياء المحجوز عليها إداريدا بمجرد ضبطها
حتى يفصل في الدعوى نهائيدا ، وتسلم بعد تجردها وإثباتها
في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الختام الموضوعة
على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق ، فإن لم
توتجد مضبوطات كلف بالحراسة على الختام وبالطريقة

ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

)48مادة (
 تتنشأ بموتجب أحكام هذا القانون، محكمة متخصصة لنظر
الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة
القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء
العلى. كما يجوز بقرار من مجلس القضاء العلى إنشاء

)، محــاكم اســتثنائية48تنشــئ المــادة (
لنظر قضايا الرهاب، وـهـو ـمـا يـخـالف
ــي ــواطنين ـف ــن الـم ــاواة بـي ــدأ المـس مـب
التقاـضـي، ويـسـهل الـتـدخلت ـفـي عـمـل
السلطة القضائية والمحاكم، وخاصــة اذا



دوائر لهذه المحكمة في بعض المحافظات الخرى. وتفصل
هذه المحكمة في القضايا المعروضة عليها على وتجه

السرعة.

ما وضعنا في العتبار ـسـهولة اـسـتخدام
ـهــذا القــانون فــي ـتــوتجيه تـهــم تتعـلــق
بالرهاب للمهتمين بالشأن العام، فوتجود
محاكم خاصة اـسـتثنائية يـسـهل اـسـتخدام
القـــانون للتخلـــص مـــن المعارضـــين

السياسيين.

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب)49مادة (
الحوال ، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية تجريمة

إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.

دء من أحكام المادة () 50مادة ( ) من قانون التجراءات388استثنا
الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في

هذا القانون حضوريدا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه
وأبدى دفاعه. 

هذه المادة تدمر قاعدة ضرورة الحكم
الحضوري للمتهم في تجناية ، بما يسمح

بتخطي التقاضي على درتجتين.

يكون الطعن في تجميع الحكام الصادرة في الجنايات والجنح)51مادة (
المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلل
أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو
أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة

لفحص الطعون في الحكام المشار اليها. فإذا رأت الدائرة
أن الطعن مرتجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة

النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإتجماع الراء أنه
دل أو أنه غير قائم على أسباب تبرره غير مقبول شك

اصدرت قراردا مسببدا برفضه. 

)، اعـتـداء عـلـي ـحـق51تـشـكل الـمـادة (
الـمـواطنين ـفـي درتـجـات التقاـضـي اـلـتي
ــي ــواء ـف ــبيعي ـس ــانون الـط ــا الـق يكفلـه
ــي ــا ـف ــح، واختزالـه ــات أو الجـن الجناـي
محكمة الموضوع ومحكمة النقض فقط،
ـن ـدة ـم ـكل مصــادرة لواـح ـا يـش ـو ـم وـه
ـضـمانات وـضـوابط المحاكـمـات العادـلـة
جن أو ي س والمنصـفة ممـا قـد يـؤدي ال
إعدام برئ، كان مـن الممكـن ان يسـتفيد
من درتـجـات التقاـضـي الطبيعـيـة لثـبـات

براءته.

دء من أحكام القانون رقم )52مادة (  بشأن1959 لسنة 57استثنا
حالت وإتجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما

) ، يتعين على محكمة51هو منصوص عليه في المادة (
النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى

للفصل في موضوع الطعن . 

هذه المادة تشكل إعتداء علي حق
المواطنين في درتجات التقاضي التي

يكفلها القانون الطبيعي سواء في
الجنايات أو الجنح، وإختزالها في

محكمة الموضوع ومحكمة النقض فقط،
وهو ما يشكل مصادرة لواحدة من

ضمانات وضوابط المحاكمات العادلة
والمنصفة ما قد يؤدي الي سجن أو

إعدام برئ، كان من الممكن ان يستفيد
من درتجات التقاضي الطبيعية لثبات

برائته.

اهدار لقاعدة قانونية وهي التقادم بمضيل تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الرهابية ، ول تسقط)53مادة (



عاما20المدة ، وهي في الجنايات تزيد عن العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .
، بما يمثل ضربة للعدالة الجادة.

لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم)54مادة (
الرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية ، أن يصدر قراردا

باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على المن والنظام العام ،
بما في ذلك إخلء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول

فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها
لمدة ل تجاوز ستة أشهر. ويجب عرض هذا القرار على

مجلس النواب خلل اليام السبعة التالية ليقرر ما يراه
بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور النعقاد العادي وتجبت
دعوته للنعقاد فوردا ، فإذا كان المجلس غير قائم وتجب أخذ

موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس
النواب الجديد في أول اتجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة

أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار في
الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر
القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلف ذلك. ويجوز

لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الولى
من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

ويشترط في الحالت العاتجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار
إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز

كتابدة خلل ثمانية أيام. 

تتيح هذه المادة التوسع في صلحيات
رئيس الجمهورية على حساب البرلمان

لسباب فضفاضة غير واضحة ، لسيما
في غياب البرلمان ، وامكانية التوسع

وتكرار أوامر الخلء أو حظر التجول ،بما
يفرض حالة الطوارئ ، دون تطبيق حالةة

الطوارئ!

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إتجباري شامل مع شركات)55مادة (
التأمين ، لتغطية تجميع الخطار الناتجمة عن الجرائم

الرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو
قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الرهاب حال تصديها لتلك

الجرائم، أو رتجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك
حالت الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن
الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين

فور وقوع الخطر خصمدا من مبلغ التأمين. وفى تجميع
الحوال ، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقدا

للوثيقة، وذلك دون الخلل بحق المضرور أو ورثته أو
شركة التأمين فى اللجوء للقضاء . ويتم التأمين لدى شركة

أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة
للرقابة المالية. ولرئيس مجلس الوزراء بالتفاق مع وزير

المالية تخصيص تجزء من الموال المحكوم بمصادرتها فى
الجرائم الرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه
ضرر من الجرائم الرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما
يلزم لذلك من ضوابط واتجراءات قرار من رئيس مجلس

الوزراء.

لم تكفل هذه المادة أي حماية للمدنيين أو
الصحفيين والبرياء الذين قد يضاروا من
الشتباكات والعمليات العسكرية، وتقصر
الحماية لفراد الجيش والشرطة والقضاء.



الخلصة :
أسوأ الوقات لطرح قانون ، هو اللحظات الستثنائية التي يخيم فيها مناخ الرغبة في الثأر والنتقام ، ليصدر قانون بهدف واقعة أو وقائع

بعينها ، وليس بهدف تنظيم حياة المجتمع .
هذا القانون يمثل فرضا لحالة الطوارئ ، في اشد صورها تعسفا ، ويجعلها مستمرة ، وحين يوضع تجنبا الى تجنب مع القوانين سيئة

السمعة التي وضعها الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي " قانون التظاهر ، مد حبس الحتياطي ، عقد
المحاكمات في بؤر تعذيب- مثل معهد امناء الشرطة ومعسكرات المن المركزي- وقانون الكيانات الرهابية" تصبح حياة المواطنين

المصريين - البرياء والممارسين للعنف والرهاب على حد سواء - رهينة لتجراءات استثنائية تجائرة تضرب قيم العدالة وتخل
بالمحاكمات المنصفة ، وتجعل من الصحافة المستقلة والمهنية فعل ماضي ، فضل عن التوسع في الصلحيات لرتجال الضبط القضائي

المقرون بضمان الفلت من العقاب .
هذا المشروع الجائر لقانون مكافحة الحريات ، ليجب أن يمر.


