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مقدمة
بدأت الحكومة املرصية ،يف  24مايو  ،2017حملة واسعة للرقابة عىل اإلنرتنت نتج عنها حجب ما ال يقل عن 500
موقع إلكرتوين متنوع ما بني مواقع صحفية وأخرى تتبع منظامت مجتمع مدين وكذلك مواقع الربوكيس /مواقع تخطي
الحجب .إال أن محاوالت الحكومات املرصية املتعاقبة للسيطرة عىل اإلنرتنت ليست وليدة هذا التاريخ حيث بدأت
تلك املساعي مع تصاعد أهمية اإلنرتنت كأداة للتعبئة والضغط السيايس.
كانت املحطة األبرز يف هذا السياق هي حجب الحكومة املرصية اإلنرتنت عن مرص بشكل كامل إبَّان ثورة الخامس
والعرشين من يناير  .2011إال أن هذا السعي أصبح حثيثًا يف الفرتة التي تلت عزل الرئيس األسبق محمد مريس وتويل
الجيش زمام األمور ،تزامن ذلك مع مساعي السلطة إىل خنق املجال العام ككل ،والتضييق عىل أي مظاهر مناهضة
للحكومة الجديدة يف الشارع املرصي حيث بزغ الفضاء اإللكرتوين كوسيلة _وحيدة تقري ًبا_ للتعبري الحر عن الرأي.
منذ بدء الدولة يف حجب املواقع اإللكرتونية ،مل تفصح أي جهة مسئوليتها عن عمليات الحجب الواسعة أو أسبابها
رغم مطالبات حقوقية عديدة ،وكذا وجود ثالث قضايا منظورة أمام محكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة تطالب
باإلفصاح عن الجهة والسند القانوين وراء الحجب .عدا قرا ًرا واح ًدا صدر عن لجنة التحفظ عىل /وإدارة أموال جامعة
اإلخوان املسلمني بحجب  33موق ًعا فقط.
تهم وفقًا لعدد من
إىل جانب الحجب ،ألقت السلطات املرصية القبض عىل ناشطني كُرث عرب اإلنرتنت ووجهت إليهم ً
القوانني املختلفة ،أهمها قانون االتصاالت وقانون العقوبات املرصي وقانون مكافحة جرائم اإلرهاب .ومع أن نصوص
هذه القوانني عامة فقد استطاعت السلطات أن توجه من خاللها اتهامات إىل ناشطي ومستخدمي مواقع التواصل
االجتامعي ،مثل :إساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،نرش األخبار الكاذبة ،واالنضامم إىل جامعة إرهابية.
ونظ ًرا إىل أن عمليات حصار اإلنرتنت وقمع مستخدميه أصبحت أوسع مام تحويه القوانني القامئة ،فقد سنت الدولة
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات .تهدف الدولة من خالل هذا القانون ،الذي يأيت يف  45مادة مقسمة عىل أربعة
أبواب ،إىل السيطرة التامة عىل اإلنرتنت وقمع مستخدميه وتقنني مامرسات الدولة يف الرقابة عىل هذا الفضاء وحجب
مواقع الويب واملراقبة الجامعية عىل االتصاالت .تم تداول مسودة هذا القانون عىل مدار ثالث سنوات متتالية ،حتى
أقره الربملان يف  5يونيو  ،2018وص َّدق عليه رئيس الجمهورية ونُرش بالجريدة الرسمية ،ليصبح ساريًا من  18أغسطس
.2018
يف الوقت نفسه ،وافق مجلس النواب املرصي أيضً ا عىل قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ،والذي ميكن من خالل مواده
مامرسة الرقابة عىل اإلنرتنت ،حيث ت ُعطي مواده املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم سلطة توقيع العقوبات عىل كل موقع
إلكرتوين شخيص أو مدونة إلكرتونية شخصية أو حساب إلكرتوين شخيص ،متى بلغ عدد متابعيه  5آالف شخص أو
أكرث ،وهو ما يُظهر سعي الربملان إىل وضع نظام للمراقبة الشاملة عىل الحسابات واملدونات واملواقع الشخصية ،ومتكني
املجلس األعىل لإلعالم _والذي ال ينص قانون تنظيمه عىل هذه الصالحية_ من مالحقة املواطنني الذين يعربون عن
آرائهم عرب اإلنرتنت.
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ص َّدق رئيس الجمهورية عىل القانون وأصدره تحت رقم  180لسنة  2018يف الجريدة الرسمية بتاريخ  27أغسطس
ليصبح ساريًا من وقتها.
تحاول هذه الورقة أن تقدم قراءة فيام يتعلق بحالة اإلنرتنت املتوقعة وفقًا لنصوص القانونني الجديدين .تنقسم
الورقة إىل ثالثة فصول صغرية :األول يتناول املواد املتعلقة بالرقابة عىل اإلنرتنت ،بينام يتناول الثاين املراقبة الشاملة
عىل االتصاالت يف مرص ،يف الوقت الذي يعرض فيه الثالث العقوبات املغلَّظة التي يفرضها القانون عىل املستخدمني.

قوانين جديدة للتوسع في الرقابة على اإلنترنت
يكرس قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لحجب املواقع اإللكرتونية ،وفقًا ملادته رقم ( )7حيث ميكن حجب
املواقع يف حالة نرش أي محت ًوى يُعد جرمية من الجرائم املنصوص عليها بالقانون ،رشيطة أن تشكل تهدي ًدا لألمن
القومي أو تعرض أمن البالد أو اقتصادها القومي للخطر ،وهي ألفاظ _كام هي عادة املرشع املرصي_ فضفاضة.
ويتم حجب املوقع يف هذه الحالة سواء كان يُبث من داخل مرص أو من خارجها .وخالل الفرتات السابقة واجه ضحايا
انتهاكات حرية التعبري يف مرص اتهامات مامثلة ،مثل :التحقيق مع  9صحفيني من جريدة املرصي اليوم عىل خلفية
نرش تحقيق صحفي بعنوان« :الدولة تحشد الناخبني» حيث وجهت إليهم اتهامات بنرش أخبار كاذبة من شأنها اإلرضار
باألمن والصالح العام عن سوء قصد.
إضافة إىل قانون «الجرمية اإللكرتونية ،تم صياغة املادة ( )19من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم بصياغات غري منضبطة
وغري محددة ،بحيث متنح الجهات املعنية بتطبيق القانون السلط َة التقديري َة يف حجب املواقع ،دون التقيد مبعايري
واضحة .وهذا توجه ترشيعي معتاد من ِق َبل الربملان املرصي ،يهدف إىل تطويع القوانني الصادرة النتهاك حقوق
املواطنني .حيث ميكن ،طبقًا لهذه املادة ،حجب املوقع يف حالة نرش أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض عىل
مخالفة القانون ،أو إىل العنف أو الكراهية ،أو ينطوي عىل متييز بني املواطنني ،أو يدعو إىل العنرصية أو التعصب،
أو يتضمن طع ًنا ىف أعراض األفراد أو س ًّبا أو قذفًا لهم ،أو إهانة لألديان الساموية أو للعقائد الدينية .أغلب ما جاء
يف هذه املادة ألفاظ فضفاضة غري ُمح َّددة واستُخدمت ضد متهمني عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم ،سواء من خالل
الوسائط الرقمية أو غريها كام يف حالة املدون والناشط وائل عباس الذي ُوجهت إليه اتهامات بنرش أخبار كاذبة عن
طريق شبكات التواصل االجتامعي.
مل ِ
يكتف املرشع بحجب املواقع اإللكرتونية فقط يف قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ،وإمنا أعطى املجلس األعىل لإلعالم
صالحي َة حجب الحسابات الشخصية عىل مواقع التواصل االجتامعي ،فطبقًا لنص املادة  19من القانون ،إذا نرش
حساب إلكرتوين أو بثَّ أخبا ًرا كاذبة ،أو ما يدعـو أو يحرض عىل مخالفة القانون أو إىل العنف أو الكراهية أو ينطوي
عىل متييز بني املواطنني ،أو يدعو إىل العنرصية أو التعصب أو يتضمن طع ًنا يف أعراض األفراد أو س ًّبا أو قذفًا لهم أو
إهانة لألديان الساموية أو للعقائد الدينية ،يحق حينها للمجلس األعىل لإلعالم وقف أو حجب املوقع أو املدونة أو
موق ًعا أو حسابًا إلكرتون ًّيا شخص ًّيا يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف متابع أو أكرث.
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وكانت السلطات املرصية قد عمدت خالل السنوات السابقة إىل توجيه اتهامات إىل النشطاء باستخدام قوانني أبرزها:
قانون االتصاالت ،قانون العقوبات املرصي ،وقانون مكافحة جرائم اإلرهاب ،بحيث تم الرتكيز يف اتهامات :إساءة
استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،نرش األخبار الكاذبة ،واالنضامم إىل جامعة إرهابية .ولكن يرسخ قانون تنظيم
الصحافة واإلعالم اتهامات أكرث اتسا ًعا وتعد ًدا ،كام يقنن للمرة األوىل قيام السلطات املرصية بحجب الحسابات
الشخصية مبواقع التواصل االجتامعي وهو ما يعترب انتهاكًا لنصوص الدستور املرصي واملعايري الدولية ذات الصلة
بحامية الحق يف حرية التعبري.
يثار هنا سؤال يتعلق بطبيعة الحجب التي يطرحها القانون :هل هو حجب كيل؟ أم أن مثة إمكانية لحجب بعض
الروابط فقط إذا احتوت عىل «الجرائم» التي يحددها القانون؟ من الواضح أن القانون ال يفرق بشكل محدد بني
الحاالت التي يتم فيها حجب املوقع كل ًّيا ،والحاالت التي يتم فيها حجب بعض الروابط املوجودة عىل املوقع فقط.
لذلك ميكن عىل سبيل املثال أن يتم حجب موقع يحوي ماليني الصفحات ،بسبب محت ًوى منشور عىل صفحة واحدة
فقط .وﻷن القانون مل يحدد حاالت الحجب الكيل والجزيئ ،فسيرتك ذلك للوائح التنفيذية ،ما يتيح للسلطة التنفيذية
التعسف يف استخدام النص القانوين .وتحتوي النصوص املنظِّمة لقرارات الحجب _سواء كانت يف قانوين تنظيم الصحافة
واإلعالم أو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات_ عىل ألفاظ مطلقة عن حجب (املدونة  -املوقع  -الحساب) ،وهو
ما يعني الحجب بالكامل ،باستثناء الفقرة الثالثة من املادة رقم ( )7من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،التي
أشارت إىل «الحجب املؤقت للموقع أو املواقع أو الروابط أو املحتوى املذكور» ،وهو ما يعني أن هناك مساحة لتطبيق
الحجب الجزيئ.
متنح جهاتُ التحقيق أو جهات التحري والضبط (جهاز الرشطة) صالحية حجب املواقع مبارشة ،بينام ُجعلت الرقابة
القضائية عىل مثل تلك القرارات رقابة الحقة ،حيث ميكن لجهات التحقيق أن تطلب حجب مواقع إلكرتونية إذا ارتأت
أن هذه املواقع تشكل تهدي ًدا لألمن القومي أو تعرض أمن البالد أو اقتصادها القومي للخطر ،عىل أن تعرض أمر
الحجب أمام محكمة مختصة خالل  24ساعة والتي تصدر قرارها يف األمر خالل  72ساعة .كام أنه لجهاز الرشطة ،يف
حالة االستعجال أو لوجود خطر ٍّ
حال أو رضر وشيك الوقوع ،الحق يف أن يطلب من املجلس القومي لتنظيم االتصاالت
والذي يطلب بدوره من مقدمي الخدمات الحجب املؤقت ألحد املواقع عىل أن يُنفَّذ هذا الطلب فور وروده ،عىل أن
يعرض األمر عىل جهات التحقيق خالل  48ساعة والتي تقوم بدورها بعرضه عىل املحكمة كام ورد آنفًا يف الحالة األوىل.
بينام ميلك املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم صالحية حجب املواقع اإللكرتونية وكذلك املواقع والحسابات واملدونات
الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عىل  5آالف شخص ،وفق قانون تنظيم الصحافة واإلعالم.
ويُلزم القانون رشكات االتصاالت بتنفيذ قرار الحجب فور وروده إليها ،ويف حالة عدم التنفيذ (طبقًا للامدة  )30يتم
توقيع عقوبة الحبس ملدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمس مئة ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه أو إحدى
هاتني العقوبتني .وإذا ترتب عىل االمتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن املحكمة وفاة شخص أو أكرث أو اإلرضار باألمن
القومى ،تصل العقوبة إىل السجن املشدد وغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني جنيه وال تجاوز عرشين مليون جنيه ،وبإلغاء
ترخيص مزاولة املهنة.
ينظم القانونان عملية الطعن عىل قرار الحجب ،فوفقًا لقانون «الجرمية اإللكرتونية» إذا كانت الجهة ُمصدر ُة القرار
النياب َة العامة أو قايض التحقيق أو إحدى الجهات الرشطية يحق التظلم من قرار الحجب ،أو من إجراءات تنفيذه،
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أمام محكمة الجنايات املختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور األمر أو من تاريخ تنفيذه .وإذا ُرفض التظلم
ميكن أن يتم تقديم تظلُّم جديد ،كلام انقضت ثالثة أشهر من تاريخ الرفض ،وعىل املحكمة أن تفصل يف التظلم خالل
مدة ال تجاوز  7أيام.
أما يف حالة قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ،فإنه ميكن التظلم من قرار الحجب أمام املجلس األعىل لإلعالم ،ثم التوجه
إىل محكمة القضاء اإلداري للطعن عىل قرار الحجب ،يف حالة رفض التظلم أو عدم الرد خالل  60يو ًما.

مراقبة االتصاالت كممارسة دائمة
ت ُقنن املادة الثانية من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات املراقبة الشاملة عىل االتصاالت يف مرص ،حيث
ت ُلزم رشكات االتصاالت بحفظ وتخزين بيانات استخدام العمالء ،ملدة  180يو ًما .وتشمل البيانات التي تُ كِّن من
التع ُّرف عىل املستخدم ،والبيانات املتعلقة مبحتوى ومضمون النظام املعلومايت ،وتلك املتعلقة بحركة االستخدام
وباألجهزة امل ُستخدمة .ما يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات االتصاالت بيانات توضِّ ح كل املامرسات التي يقوم
بها املستخدم ،فعىل سبيل املثال املكاملات الهاتفية والرسائل النصية ،وكل البيانات املتعلقة بهام واملواقع التي يزورها،
والتطبيقات املستخدمة عىل الهواتف الذكية والحواسيب .إضافة إىل ذلك ،يُلزم القانون رشكات االتصاالت بااللتزام بأي
«بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار» عن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت .ما يعني أنه ميكن الحقًا
إلزام مقدمي خدمات االتصاالت بجمع واالحتفاظ ببيانات غري منصوص عليها يف القانون ،مبجرد صدور قرار إداري عن
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت .وتعطي املادة الحق لجهات األمن القومي لالطالع عىل هذه البيانات ،وت ُلزم مقدمي
خدمات االتصاالت أن يوفروا اإلمكانيات الفنية لذلك .ويُع ِّرف القانون جهات األمن القومي عىل أنها تشمل« :رئاسة
الجمهورية ،القوات املسلحة ،وزارة الداخلية ،املخابرات العامة ،وهيئة الرقابة اإلدارية».
ال تتناول املادة الثانية املشار إليها أي تفاصيل عن ارتباط املراقبة بوجود تحرك قضايئ لكشف التورط يف جرمية
منصوص عليها قانون ًّيا ،إمنا تفرض املادة بوضوح املراقبة الشاملة عىل جميع املستخدمني يف مرص .وهنا جعل املرشع
من رشكات االتصاالت مستود ًعا للمعلومات املرتبطة باملستخدمني وألزمها بتوفري تقنيات للمراقبة ،وهو أمر ال يتفق
مع املادة ( )57من الدستور املرصي والتي تنص عىل« :للحياة الخاصة حرمة ،وهى مصونة ال متس .وللمراسالت
الربيدية ،والربقية ،واإللكرتونية ،واملحادثات الهاتفية ،وغريها من وسائل االتصال حرمة ،ورسيتها مكفولة ،وال تجوز
مصادرتها ،أو االطالع عليها ،أو رقابتها إال بأمر قضايئ مسبب ،وملدة محددة ،وىف األحوال التي يبينها القانون» .وبالتايل
فإن املادة الثانية من قانون مكافحة الجرمية اإللكرتونية عصفت بالحامية الدستورية لبيانات االتصال.
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ورغم تكريس املادة الثانية املراقبة الشاملة كمامرسة قانونية دامئة فإن املادة السادسة من القانون أشارت تحدي ًدا إىل
إمكانية صدور أمر قضايئ مؤقت ومسبب من قبل جهات التحقيق املختصة ملأموري الضبط القضايئ املختصني ،ملدة
ال تزيد عىل  30يو ًما قابلة للتجديد ملرة واحدة ،ملراقبة أحد األشخاص متى كان لذلك فائدة يف ظهور الحقيقة عىل
ارتكاب جرمية معاقب عليها مبقتىض أحكام هذا القانون ويكون ذلك مبا ييل:
•ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ عىل البيانات واملعلومات أو انظمة املعلومات ،وتتبعها يف أي مكان أو نظام
أو برنامج أو دعامة إلكرتونية أو حاسب تكون موجودة فيه ،ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة األمر عىل
مقتض.
أال يؤثر ذلك عىل استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لها ً
•البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إيل برامج الحاسب وقواعد البيانات وغريها من األجهزة والنظم املعلوماتية
تحقيقًا لغرض الضبط.
يف تقريرها السنوي للعام ،2017 1أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل تورط السلطات املرصية يف رشاء أجهزة
وبرمجيات ملراقبة اإلنرتنت من إحدى الرشكات الفرنسية مبساعدة من ِق َبل حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
مقابل  10ماليني يورو .تساعد تلك األنظمة والربمجيات السلطة يف مراقبة املستخدمني وتعقب املكاملات الهاتفية
والرسائل النصية والربيد اإللكرتوين والشبكات االجتامعية .وأشار تقرير املؤسسة املشار إليه إىل أن تلك الصفقة ليست
إال حلقة ضمن سلسلة طويلة من محاوالت السلطات املرصية ،عىل تعاقبها ،ملراقبة مستخدمي اإلنرتنت.
رغم كل تلك املساعي الحثيثة واملستمرة عرب سنوات ملراقبة اإلنرتنت ،فإن هذا القانون يعترب تطو ًرا خط ًرا يف هذا
الشأن ،حيث أن املامرسات غري القانونية التي سلكتها الحكومات املتعاقبة يف مرص أصبحت مبوجبه قانونية وال غبار
عليها .ونظ ًرا إىل املناخ السيايس املرصي فإن تخوفًا جديًّا ظهر عىل السطح من استخدام القانون بقصد جمع املعلومات
عن نشطاء ومدونني وصحفيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان.

 .1مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،محمد ناجي (محرر) ،تقنين القمع ..كيف ُتحكِم السلطة حصارها على حرية التعبير 25 ،مارس https:// ،2018
14818-afteegypt.html/18/03/afteegypt.org/publications_org/2018
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العقوبات ..عصا القانون الغليظة
من السامت الرئيسية لقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات تغليظ العقوبات والتوسع فيها بشكل ينم عن نية
الحكومة إحكا َم قبضة حديدية عىل اإلنرتنت ورواده .يتتبع القانون الصفحات والحسابات الساخرة ويالحق املسئولني
ويوصف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات هذا النوع من الحسابات عىل أنه «اصطناع املواقع والحسابات
عنهاِّ .
الخاصة والربيد اإللكرتوىن» .وتكون العقوبات طبقًا للامدة ( )24من القانون كالتايل:
•يف حالة اصطناع بريد أو حساب أو موقع ونسبه زو ًرا لشخص طبيعي أو اعتباري (لفرد أو لكيان قانوين خاص)،
يتعرض القائم بذلك لعقوبة تصل إىل الحبس مدة ال تقل عن  3أشهر وغرامة ال تقل عن  10آالف جنيه وال تجاوز
 30ألف جنيه أو بإحدى العقوبتني .حتى لو مل يرتتب عىل ذلك رضر.
•ويف حالة ترتب رضر ،تكون العقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن سنة وغرامة ال تقل عن  50ألف جنيه وال
تجاوز  200ألف جنيه أو بإحدى العقوبتني إذا استخدم الجاىن الربيد أو املوقع أو الحساب الخاص املصطنع ىف
أمر ييسء إىل من نسب إليه.
•ويف حالة اصطناع بريد أو حساب أو موقع إلكرتوين ونسبه زو ًرا ألحد األشخاص االعتبارية العامة (عىل سبيل
املثال :الوزارات والهيئات والرشكات الحكومية) فتكون العقوبة السجن والغرامة التي ال تقل عن  100ألف جنيه
وال تزيد عىل  300ألف جنيه .حتى لو مل يرتتب عىل ذلك رضر.
تأيت هذه املادة وكأنها محاولة لتقنني املحاوالت التي اعتادتها أجهزة األمن وجهات التحقيق املرصية عىل تتبع هذا
النوع من الحسابات والصفحات ،فعىل سبيل املثال ،وجهت نيابة أمن الدولة إىل عمرو محمد (الشهري بعمرو سقراط)
اتهامات بنرش أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم واألمن العام ،والرتويج لها عرب وسائل شبكات التواصل االجتامعى،
بسبب إدارته صفحة باسم« :عبد الفتاح السييس» .وقد تم حبس عمرو سقراط احتياط ًّيا عىل ذمة التحقيقات ملدة
 11شه ًرا تقريبًا.
يجنح القانون يف إجراءاته العقابية نحو عقاب أفراد بسبب قصور معرفتهم التقنية ،فعىل سبيل املثال إذا تعرض
أحد األفراد الخرتاق حسابه ،أو موقعه الشخيص أو موقع مسؤول عن إدارته تقن ًّيا وهو يجهل كيفية تأمني حسابه ،أو
كانت هناك ثغرة أمنية يف النظام امل ُستخدم ،أو يجهل باألساس تعرضه لالخرتاق ،فسوف يكون معرضً ا للحبس .وهذا
التناول ال يناسب إطالقًا وضع التطورات التقنية وكيفية عمل اإلنرتنت وتأمني أنظمة املعلومات.
فطبقًا للامدة  29من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،ميكن معاقبة من تم اخرتاق حسابه اإللكرتوين أو
موقعه ،بسبب عدم اتخاذه التدابري واالحتياطات التأمينية الالزمة .وتصل عقوبة الحبس إىل مدة ال تقل عن  6أشهر
وبغرامة ال تقل عن  10آالف جنيه وال تجاوز  100ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مسئول عن إدارة املوقع أو
الحساب الخاص أو الربيد اإللكرتوين أو النظام املعلومايت ،تسبب بإهامله يف تعرض أي منهم إلحدى الجرائم املنصوص
عليها يف القانون .ومل يُحدد القانون ماهية التدابري واالحتياطات الالزمة وترك تنظيم األمر لالئحة التنفيذية للقانون.
ويف حالة وقوع إحدى الجرائم عىل الحساب أو املوقع اإللكرتوين ،ومل يقم املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص
االعتباري باإلبالغ عن الجرمية ،فإنه يتعرض لعقوبة الحبس ملدة ال تقل عن  3أشهر وبغرامة ال تقل عن  30ألف جنيه
وال تزيد عىل  100ألف جنيه أو بإحدي هاتني العقوبتني ،وفق نص املادة (.)35
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ليست هذه هي العقوبات الوحيدة التي تنتظر مديري املواقع ،وهم أولئك الذين ع َّرفهم قانون مكافحة جرائم
تقنية املعلومات بأنهم «كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ عيل موقع أو أكرث عىل الشبكة
املعلوماتية ،مبا فيها حقوق الوصول ملختلف املستخدمني عىل ذلك املوقع أو تصميمه ،أو توليد وتنظيم صفحاته أو
محتواه أو املسئول عنه» .يتعرض هؤالء للعقوبات التالية:
•طبقًا للامدة ( :)27يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن  100ألف جنيه وال تزيد عن
خاصا عىل شبكة
 300ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موق ًعا أو حسابًا ًّ
معلوماتية يهدف إىل ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرمية معاقب عليها قانونًا.
•طبقا للامدة ( :)28يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  6أشهر وبغرامة ال تقل عن  20ألف وال تجاوز  200ألف أو
إحدى هاتني العقوبتني ،كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكرتوين أو نظام معلومايت ،إذا أخفى
أو عبث باألدلة الرقمية إلحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،والتى وقعت عىل موقع أو حساب أو
بريد إلكرتوين بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية املختصة.
•طبقًا للامدة ( :)29يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ،وبغرامة ال تقل عن  20ألف وال تجاوز  200ألف
جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مسئول عن إدارة املوقع أو الحساب الخاص أو الربيد اإللكرتوين أو النظام
املعلومايت ُع ِّرض أي منهم إلحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
ساوى القانون من حيث تعريف مدير املوقع بني مسئوليات مختلفة ،حيث أن إدارة محتوى املوقع هي مسئولية
مختلفة عن مسئولية تأمينه وكذا عن مسئولية تصميمه أو تطويره وبرمجته .ومن جانب آخر ،فإن القانون قد فرض
عقوبات ال تتناسب مع حجم األفعال املجرمة .كام أن مثة غيابًا للمنطق القانوين وراء توقيع عقوبة سالبة للحرية،
بسبب التقصري يف حامية املوقع أو الحساب اإللكرتوين ،ﻷن املرشع بذلك يفرتض أن الجميع لديهم إملام ومعرفة تقنية
بنفس املستوى ،ويتجاهل طبيعة أنظمة املعلومات املتعلقة بوجود ثغرات غري معروفة أو بقاعدة :عدم وجود نظام
معلومايت آمن بشكل كامل.
إضافة إىل عقاب من يُخرتق حسابه ،يوقع القانون بعض العقوبات عىل بعض الترصفات غري العمدية عىل اإلنرتنت،
فيف حالة املوظف الحكومي امل ُرصح له بالدخول إىل أحد األنظمة اإللكرتونية ميكن أن يواجه اتها ًما باالعتداء عىل
األنظمة املعلوماتية الخاصة بالدولة ،ومن الوارد توقيع عقوبة عليه يف حالة دخوله عم ًدا أو بخطأ غري عمدي وبقائه
بدون وجه حق ،أو تجاوز حدود الحق املخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخرتق موق ًعا او بري ًدا
خاصا أو نظا ًما معلومات ًّيا يدار مبعرفته أو لحساب الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة ،أو
إلكرتون ًّيا أو حسابًا ًّ
مملوك لها أو يخصها .ويواجه املوظف الحكومي أيضً ا عقوبة حبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن 50
ألف جنيه وال تجاوز  200ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،حسب نص املادة ( )20من قانون مكافحة جرائم
تقنية املعلومات.
ويش ِّدد القانون العقوبة يف حالة إذا كان الدخول بقصد االعرتاض أو الحصول بدون وجه حق عىل بيانات أو معلومات
حكومية ،فتكون العقوبة السجن والغرامة التي ال تقل عن  100ألف جنيه وال تجاوز  500ألف جنيه .وىف جميع
أي من األفعال السابقة إتالف تلك البيانات أو املعلومات أو ذلك املوقع أو الحساب الخاص أو
األحوال ،إذا ترتب عىل ٍّ
النظام املعلومايت أو الربيد اإللكرتوين أو تدمريها أو تشويهها أو تغيريها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل
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مسارها أو إعادة نرشها أو إلغائها كل ًّيا أو جزئ ًّيا بأي وسيلة كانت ،فتكون العقوبة السجن والغرامة التي ال تقل عن
مليون جنيه وال تجاوز  5ماليني جنيه.
ويعد عدم التفريق يف العقوبة املوقعة بني ارتكاب الجرمية بشكل عمدي أو غري عمدي مخالفة للقواعد القانونية،
حيث تخالف نصوص املواد املشار إليها ما استقرت عليه اآلراء الفقهية امل ُتعلقة برضورة وجود نية وإرادة لدى ُمرتكب
الجرمية .وهذا يعني أن القاعدة القانونية ال تنظر إىل الفعل املكون للجرمية أو إىل النتيجة التي ترتبت عىل القيام بهذا
الفعل بشكل ُمنفصل .إذ أنه ينبغي وجود رابط بني توجه فرد الرتكاب جرمية والحصول عىل نتيجة معينة ،وهذا هو
أساس الجرمية العمدية ،بينام يف جرائم الخطأ ال يكون للفرد توجه مسبق للوصول إىل نتيجة فعله.
إضافة إىل العقوبات املتعلقة بالغرامات املالية والعقوبات السالبة للحرية مل يغفل القانون عقوبة املنع من السفر،
فطبقًا للامدة ( )9من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،للنائب العام أو من يفوضه ،ولجهات التحقيق املختصة،
عند الرضورة ،األمر مبنع السفر خارج البالد أو بوضع أسامء املتهمني عىل قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب ملدة
محددة .ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق املختصة يف كل وقت العدول عن األمر الصادر منها ،كام يجوز لها
التعديل فيه برفع اسم املتهم من قوائم املنع من السفر أو ترقب الوصول ملدة محددة ،إذا دعت الرضورة لذلك.
وينتهي املنع من السفر مبرور سنة من تاريخ صدور األمر ،أو بصدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو
بصدور قرار نهايئ فيها بالرباءة أيهام أقرب.
ويسمح القانون بالتظلُّم من قرار املنع من السفر أو قرار اإلدراج عىل قوائم ترقب الوصول أمام محكمة الجنايات
املختصة ،خالل  15يو ًما من تاريخ العلم به .وإذا ُرفض التظلم يحق ملن صدر يف حقه القرار أن يتقدم بتظلم جديد،
كلام انقضت فرتة  3أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم ،وعىل املحكمة أن تفصل يف التظلم خالل مدة ال تجاوز 15
يو ًما من تاريخ إقراره ،بحكم ُمسبب بعد سامع أقوال املتظلم وسلطة التحقيق املختصة.
كانت السلطات املرصية قد توسعت يف إصدار قرارات املنع من السفر خالل السنوات الثالث األخرية ،وذلك تجاه
نشطاء ومدافعني عن حقوق اإلنسان وصحفيني وكتاب .ويرسخ املرشع يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
استخدام املنع من السفر كعقوبة ،إذ مينح النائب العام وجهات التحقيق صالحية املنع من السفر ،عىل اﻷرجح ،ليك
يتم استخدامها الحقًا يف التضييق عىل مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي والصحفيني والنشطاء.
خاتمة
إن إصدار قانو ِين مكافحة جرائم تقنية املعلومات وتنظيم الصحافة واإلعالم يف هذا الوقت تحدي ًدا ليسا إال حلقتني
جديدتني يف مسعى السلطة إىل فرض سيطرتها الكاملة عىل الفضاء السيرباين ضمن عملها الدءوب إلغالق املجال العام
ككل وسلب أي مساحة متاحة لحرية التعبري .كام أنها محاولة من قبل الدولة لتقنني األوضاع غري القانونية السابقة
عىل إصدار القانونني من حجب ومراقبة لإلنرتنت ومستخدميه.
يجب عىل الربملان املرصي إعادة النظر يف القانونني الجديدين خاصة فيام يتعلق باملواد املتعلقة برقابة اإلنرتنت
وحجب املواقع ومراقبة بيانات اتصاالت املستخدمني.

