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منهجية

استند الجزء الثاين من »سلسلة اإلنرتنت والقانون« عىل قراءة تحليلية للقوانني املشتبكة مع حرية اإلعالم 
الرقمي، وهي: قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة 
واإلعالم رقم 180 لسنة 2018، فضاًل عن قانون تنظيم االتصاالت رقم 10 لسنة 2003. كام اعتمدت الورقة 

عىل قراءة التقارير والترصيحات الصادرة عن املجلس األعىل لإلعالم.

مقدمة

صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبري، الجزء األول من سلسلة »اإلنرتنت والقانون: مركزية االتصاالت« 
والذي تناول خلفية عن بدايات دخول اإلنرتنت يف مرص، والقوانني الحاكمة ملنظومة االتصاالت، فضاًل عن 
األجهزة املنبثقة من تلك القوانني والتي تسيطر بشكل أسايس عىل إدارة االتصاالت واإلنرتنت يف مرص - 

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

يف الجزء الثاين من هذه السلسلة تتناول املؤسسة القوانني املنظِّمة لإلعالم الرقمي، وتأثرياتها من حيث 
السلطات  ِقبَل  من  اإلنرتنت  عىل  للرقابة  املواقع  هذه  تعرض  وإمكانية  الرقمي،  اإلعالم  وسائل  إنشاء 
املرصية، واملالحقات الجنائية التي تطال املسؤولني عن وسائل اإلعالم الرقمي، ويشكل ذلك يف مجمله 

حزمة من العوائق أمام حرية اإلعالم الرقمي. 

وتزداد أهمية هذه القراءة يف القوانني ذات الصلة باإلعالم الرقمي، يف ظل استمرار حجب العديد من 
املواقع الصحفية، حيث ميثل عدد املواقع الصحفية املحجوبة 125 موقًعا عىل األقل من إجاميل عدد 554 
موقًعا محجوبًا، وما يرتتب عىل ذلك من إشكاليات يف تحقيق عوائد اقتصادية ملواقع محجوبة، وكذا يف 

وصول القارئ إىل املحتوى املنشور عرب هذه املواقع الصحفية. 

وتأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن يسهم هذا الجزء يف رفع وعي العاملني باإلعالم الرقمي بشأن 
القوانني التي تتقاطع مع عملهم، والعقوبات التي قد يتعرضون لها، ما يشكل ضامنة أساسية للتعامل مع 

القيود املفروضة قانونيًّا. 
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القسم األول: صعوبات تأسيس الصحف الرقمية: 

قبل التطرق إىل الصعوبات التي تواجه تأسيس الصحف الرقمية، هناك حاجة إىل معرفة الجهة التي تنظِّم 
شؤون الصحافة واإلعالم يف مرص، ومدى متتعها باالستقاللية عن السلطة التنفيذية. ففي إطار سعي الدولة 
إىل السيطرة عىل وسائل اإلعالم، صدر خالل عام 2018 قانونا تنظيم الصحافة واإلعالم، ومكافحة جرائم 

تقنية املعلومات. 

حامية  أو  الصحفية،  املؤسسات  عمل  تنظيم  يف  سواء  األهمية،  شديدي  القانونني  أن  الدولة  واعتربت 
التعبري وتداول  القانونني عىل صعيد حرية  لهذين  آثار سلبية  كانت هناك  اإلنرتنت. ولكن  مستخدمي 
مواقع  إنشاء  عىل  قيود  وضع  وتم  خاص.  بشكل  الرقمي  اإلعالم  حرية  وعىل  عام،  بشكل  املعلومات 

إلكرتونية، والسامح بحجب تلك املواقع ألسباب غري واضحة، ومن قبل جهات متعددة.

»يقوم املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم بجهود مواجهة اإلعالم املعادي، موضًحا أنه عقد مؤمتًرا ناقش 
خالله دور اإلعالم ىف مساندة الدولة املرصية، ودعم مواقفها القومية، وبحث مقرتحات مواجهة 
وسائل اإلعالم املعادية التي تبث أكاذيب وشائعات تتناول الشأن املرصي، وطرق مواجهتها وإعالء 

الحقائق، ىف ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة املرصية«.

التقرير السنوي الثالث للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم

ويُعدُّ املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم الجهة األبرز يف وضع العراقيل أمام اإلعالم الرقمي، والذي نص قانون 
تنظيم الصحافة واإلعالم عىل تشكيله. وتنظم املادة )73( من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم رقم 180 
لسنة 2018 تشكيل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، ويصدر رئيس الجمهورية قراًرا بتعيني أعضاء املجلس 
التسعة، ويختار من بينهم عضوين بشكل مبارش1، باإلضافة إىل اختياره أعضاء من بني مرشحي جهات 

يختارون عىل  أعضاء،  الجمهورية من تسعة  بقرار من رئيس  األعىل  املجلس  »يُشكَّل   :2018 لسنة   180 والصحافة رقم  اإلعالم  تنظيم  قانون  73 من  املادة   .1

اآلىت: الوجه 

الجمهورية. رئيس  يختاره  املجلس،  رئيس   -1

الدولة. اإلدارية مبجلس  للشؤون  الخاص  املجلس  يختاره  الدولة،  مجلس  لرئيس  نائب   -2

االحتكارية. املامرسات  ومنع  املنافسة  جهاز حامية  رئيس   -3

الجهاز. إدارة  مجلس  رئيس  يختاره  االتصاالت،  لتنظيم  القومي  للجهاز  ممثل   -4

الجمهورية. رئيس  يختاره  الخربة،  ذوي  من  العامة  الشخصيات  من  5- عضو 

أعضائه. غري  من  الصحفيني  نقابة  إدارة  ترشيح مجلس  بناًء عىل  الصحفيني،  من  6- عضو 

أعضائه. اإلعالميني من غري  نقابة  إدارة  ترشيح مجلس  بناًء عىل  اإلعالميني  7- عضو من 

النواب. أعضاء مجلس  النواب من غري  ترشيح مكتب مجلس  بناًء عىل  الخربة،  العامة وذوي  الشخصيات  8- عضو من 

للجامعات. األعىل  املجلس  ترشيح  عىل  بناًء  املرصية،  بالجامعات  العاملني  واإلعالم  الصحافة  أساتذة  من  للجامعات،  األعىل  للمجلس  ممثل   -9

املطلوب من  العدد  املجلس، برتشيح ضعف  انتهاء مدة عمل  السابقة عىل  أشهر  الثالثة  9( خالل   ،8  ،7  ،6  ( أرقام  البنود  إليها ىف  املشار  الجهات  وتلتزم 

عىل  يطرأ  تعديل  بأي  املجلس  بإخطار  تلتزم  كام  املطلوب،  العدد  بينهم  من  ليختار  بأسامئهم،  الجمهورية  رئيس  وإخطار  األعىل،  املجلس  لعضوية  منها  كل 

صفاتهم«.
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)املجلس األعىل للجامعات، مكتب مجلس النواب، نقابة الصحفيني، نقابة اإلعالميني(. ويُلزم القانون هذه 
القانون، وإخطار رئيس الجمهورية، ليك يختار من بينهم  العدد املقرر لهم يف  الجهات برتشيح ضعف 

العدد املطلوب. 

وتعصف صالحيات رئيس الجمهورية يف تشكيل األعىل لإلعالم باستقاللية املجلس عن السلطة التنفيذية، 
التنفيذية، كام أن أغلبية أعضاء األعىل لإلعالم ميثلون  فمن ناحيٍة، رئيس الجمهورية هو رأس السلطة 

جهات تنفيذية.2 

تواجه الصحف الرقمية صعوبات كبرية يف التأسيس، بسبب هذه القوانني املنظِّمة لإلعالم الرقمي، كام 
ييل:  

الحصول عىل الرتاخيص: . 1

»ال يجوز تأسيس مواقع إلكرتونية ىف جمهورية مرص العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع 

ملواقع إلكرتونية تعمل من خارج الجمهورية، إال بعد الحصول عىل ترخيٍص بذلك من املجلس 

األعىل وفق الضوابط والرشوط التي يضعها ىف هذا الشأن. ومع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية 

املقررة، للمجلس األعىل ىف حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ اإلجراءت الالزمة مبا يف ذلك 

إلغاء الرتخيص، أو وقف نشاط املوقع أو حجبه ىف حالة عدم الحصول عىل ترخيص ساٍر. ولذوي 

الشأن الطعن عىل القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري«.

مادة 6 من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم رقم 180 لسنة 2018

 بالتزامن مع صدور قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، أصبح من الرضوري الحصول عىل ترخيص إلنشاء 

ت املادة )6( من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم رقم 180 لسنة 2018، عىل وضع  موقع إلكرتوين، إذ نصَّ

عدد من الرشوط للمواقع اإللكرتونية للحصول عىل ترخيص من قبل املجلس األعىل لإلعالم3. 

ومل تكن تلك الرشوط واضحة عند صدور القانون، إىل أن أصدر املجلس األعىل لإلعالم قراًرا رقم 26 لسنة 

2020 يف شأن »تنظيم الرتاخيص باملجلس األعىل لإلعالم«، والتي جاء بها عدد من اإلجراءات/ االشرتاطات/ 

االلتزامات، أبرزها املبالغ املالية، حيث تشرتط الالئحة للحصول عىل ترخيص املوقع اإللكرتوين، أن يأخذ 

طالب الرتخيص شكل رشكة برأس مال ال يقل عن مئة ألف جنيه، باإلضافة إىل دفع رسوم للحصول عىل 

رخصة مزاولة العمل 50 ألف جنيه. 

https://afteegypt.org/ الرابط:   ،2021 تاريخ آخر زيارة يف يونيو   ،2018 الفكر والتعبري، »قراءة يف صالحيات املجلس األعىل لإلعالم«،  2. مؤسسة حرية 

media_freedom/2019/04/22/17424-afteegypt.html

.2018 180 لسنة  الصحافة واإلعالم رقم  تنظيم  قانون   .3

https://afteegypt.org/media_freedom/2019/04/22/17424-afteegypt.html
https://afteegypt.org/media_freedom/2019/04/22/17424-afteegypt.html
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أكواد أخالقية: . 2

يتحمل املوقع اإللكرتوين املُرخص له املسؤولية القانونية عن أي خطأ يف مامرسة نشاطه، أو ُمخالفة القيم 

أو املعايري أو األعراف املكتوبة )األكواد( الصادرة عن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، تحت مسمى »الئحة 

الضوابط واملعايري الالزمة لضامن التزام املؤسسات الصحافية واملؤسسات اإلعالمية أصول املهنة وأخالقياتها 

والحفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية املتعلقة مبحتواها، والقواعد واملعايري املهنية الضابطة لألداء الصحايف 

واإلعالمي واإلعالين، واألعراف املكتوبة«. سبعة أكواد أخالقية4، تدور تلك األكواد حول مصطلحات مبهمة 

لآلداب العامة والنظام العام، فضاًل عن الحفاظ عىل األعراف والتقاليد املجتمعية، والتي ال بد من تنفيذها 

من قبل املواقع اإللكرتونية، حتى تتمكن من مامرسة عملها وتتجنب سحب الرتخيص.

مُيكِّن كل ذلك املجلس األعىل لإلعالم من استخدام  سلطاته التقديرية الواسعة يف رفض منح تراخيص 

ى، إذ تواجه الصحف اإللكرتونية عقبات لتوفيق أوضاعها وفًقا  ملواقع بعينها، أو تأخري ذلك ألجل غري مسمًّ

للقانون الجديد. فعىل سبيل املثال أعلن موقع »مرص العربية« عن االحتجاب، بسبب صعوبة الحصول 

عىل ترخيص5.

يقدر  لإلعالم،  األعىل  املجلس  تعنت  بسبب  ترخيص  تحصل عىل  مل  التي  املواقع  من  العديد  توجد  إذ 

عددهم بالعرشات، فقد أعلن املجلس األعىل لإلعالم عن تقدم 150 موقًعا بطلب للحصول عىل ترخيص 

وذلك يف عام 2019، حصل 40 موقًعا صحفيًّا من بينهم عىل الرتخيص.

إنشاء  أن  الرقمية، حيث  والصحف  الورقية  الصحف  بني  املرصي  الدستور  من   )70( املادة  فرقت  وقد 

الصحف الورقية يكون عن طريق اإلخطار، بينام تُرك إنشاء الصحف الورقية للقانون املنظم.

وأخالقياتها  املهنة  أصول  اإلعالمية  واملؤسسات  الصحافية  املؤسسات  التزام  لضامن  الالزمة  واملعايري  الضوابط  »الئحة   ،2019 لسنة   62 رقم  قرار   .4

املكتوبة«،  واألعراف  واإلعالين،  واإلعالمي  الصحايف  لألداء  الضابطة  املهنية  واملعايري  والقواعد  مبحتواها،  املتعلقة  الفكرية  امللكية  حقوق  عىل  والحفاظ 

http://www.alamiria.com/ar-eg/archiving-service/Pages/decision-details. 2021، الرابط:  2019،  تاريخ آخر زيارة يف أغسطس  سبتمرب 

aspx?decisionID=150086

https://www.facebook.com/:الرابط  ،2021 2021، آخر زيارة أغسطس  إبريل  العربية تستأذن قراءها يف االحتجاب«،  العربية، » مرص  5. موقع مرص 

masralarabiaofficial/posts/1595907120602370?__cft__[0]=AZUgo1zb4rwAV2HXYZTe62PXy-1FwD1lNBcj60Ggku7VwlKYv89Qh-

S6jwW06XrWjXTdEivbchH_PngtQBjHTG4uncmY4SmZWVuPtehF78MLOuHt0a3Q13zZky6KBC_1WO8vuWyZDLgSip-OiwTvo

DZZZ&__tn__=%2CO%2CP-R

http://www.alamiria.com/ar-eg/archiving-service/Pages/decision-details.aspx?decisionID=150086
http://www.alamiria.com/ar-eg/archiving-service/Pages/decision-details.aspx?decisionID=150086
https://www.facebook.com/masralarabiaofficial/posts/1595907120602370?__cft__%5B0%5D=AZUgo1zb4rwAV2HXYZTe62PXy-1FwD1lNBcj60Ggku7VwlKYv89QhS6jwW06XrWjXTdEivbchH_PngtQBjHTG4uncmY4SmZWVuPtehF78MLOuHt0a3Q13zZky6KBC_1WO8vuWyZDLgSip-OiwTvoDZZZ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/masralarabiaofficial/posts/1595907120602370?__cft__%5B0%5D=AZUgo1zb4rwAV2HXYZTe62PXy-1FwD1lNBcj60Ggku7VwlKYv89QhS6jwW06XrWjXTdEivbchH_PngtQBjHTG4uncmY4SmZWVuPtehF78MLOuHt0a3Q13zZky6KBC_1WO8vuWyZDLgSip-OiwTvoDZZZ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/masralarabiaofficial/posts/1595907120602370?__cft__%5B0%5D=AZUgo1zb4rwAV2HXYZTe62PXy-1FwD1lNBcj60Ggku7VwlKYv89QhS6jwW06XrWjXTdEivbchH_PngtQBjHTG4uncmY4SmZWVuPtehF78MLOuHt0a3Q13zZky6KBC_1WO8vuWyZDLgSip-OiwTvoDZZZ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/masralarabiaofficial/posts/1595907120602370?__cft__%5B0%5D=AZUgo1zb4rwAV2HXYZTe62PXy-1FwD1lNBcj60Ggku7VwlKYv89QhS6jwW06XrWjXTdEivbchH_PngtQBjHTG4uncmY4SmZWVuPtehF78MLOuHt0a3Q13zZky6KBC_1WO8vuWyZDLgSip-OiwTvoDZZZ&__tn__=%2CO%2CP-R
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القسم الثاني: حجب المواقع الصحفية:

وإىل جانب تلك الرشوط التي تنظم الحصول عىل ترخيص عمل الصحف الرقمية، يأيت التوسع يف تقنني 
املادة  االتصاالت يف  تنظيم  قانون  وينص  الرقمي.  اإلعالم  تقييد حرية  رئييس يف  املواقع كسبٍب  حجب 
الدولة، وبالتايل إمكانية  67 منه، عىل إمكانية إخضاع شبكات االتصاالت لصالح السلطات املختصة يف 

مطالبتها بحجب املواقع، دون أي قيد.

ويعد نص املادة )49( من قانون مكافحة اإلرهاب أول سند قانوين واضح وموجه تجاه حجب املواقع، 

حيث جاء فيه: »وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة وقف املواقع املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 

من املادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه االستخدام املنصوص 

عليها يف هذه املادة والتحفظ عىل األجهزة واملعدات املستخدمة يف الجرمية«. وينقص هذا النص توضيح 

الخطوات اإلجرائية املتبعة فيام يتعلق بحجب املواقع. ولكن عىل أي حال، تم االستناد إىل هذه املادة 

يف قرار قايض التنفيذ ولجنة حرص أموال جامعة اإلخوان املسلمني بحجب ما يزيد عىل 16 موقًعا تابعني 

للجامعة، يف عام 20166. وهي املواقع التي تم االعرتاف رسميًّا من قبل السلطات املرصية بحجبها. 

ومع صدور قانون  مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018، بات هناك نص قانوين يوضح 

حلقة اإلجراءات املطلوبة لحجب املواقع، إذ تنص املادة )7( من هذا القانون عىل إمكانية حجب املواقع 

اإللكرتونية، التي قد تشكل تهديًدا لألمن القومي من قبل النيابة العامة/ جهة التحقيق املختصة، هذا 

باإلضافة إىل منح جهات التحري والضبط )الرشطة( سلطة إقرار الحجب يف حالة االستعجال _دون تحديد 

حاالت االستعجال_ عن طريق إبالغ الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت. مع إضافة إجراء قضايئ الحق عىل 

الحجب، من خالل عرض أمر الحجب عىل محكمة مختصة خالل 24 ساعة. 

تباًعا صدر قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، الذي نص يف املادة )6( منه عىل إعطاء سلطة حجب املواقع 
للمجلس األعىل لإلعالم.7 والذي مل تقترص سلطاته عىل املواقع اإللكرتونية الصحفية/ اإلخبارية، بل امتدت 
لتشمل حجب الحسابات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عىل 5000 متابع، بحسب املادة )19( من 

قانون تنظيم الصحافة واإلعالم.8

https://afteegypt.org/digital_  : الرابط  تاريخ آخر زيارة يف يونيو2021،    ،2018 الوب«،  الفكر والتعبري، »بقرار أحيانًا.. عن حجب مواقع  6. مؤسسة حرية 
freedoms/2017/12/05/13645-afteegypt.html

إدارة  أو  إدارتها،  أو  العربية،  إلكرتونية يف جمهورية مرص  2018 “ال يجوز تأسيس مواقع  180 لسمة  الصحافة واإلعالم رقم  6( من قانون تنظيم  7.  مادة) 

يضعها  التي  والرشوط  الضوابط  األعىل وفق  املجلس  بذلك من  ترخيص  الحصول عىل  بعد  إال  الجمهورية،  تعمل من خارج  إلكرتونية  ملواقع  فروع  أو  مكاتب 

ذلك  مبا يف  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  السابقة  الفقرة  أحكام  األعىل يف حالة مخالفة  للمجلس  املقررة،  الجنائية  بالعقوبات  اإلخالل  الشأن. ومع عدم  يف هذا 

القضاء  أمام محكمة  بذلك  الصادر  القرار  الطعن عىل  الشأن  ترخيص سار.ولذوي  الحصول عىل  أو حجبه، يف حالة عدم  املوقع  أو وقف نشاط  الرتخيص،  إلغاء 

اإلداري.

العنف  إىل  أو  القانون  أو يحرض عىل مخالفة  أو ما يدعـــو  أخباًرا  كاذبة  أو بث  اإللكرتوىن، نرش  املوقع  أو  اإلعالميـة  الوسيلة  أو  الصحيفة  8. »يحظر عىل 

امتهانًا لألديان  أو  أو قذفًا لهم  أو سبًّا  األفراد  أو يتضمن طعًنا ىف أعراض  التعصب  أو  العنرصية  أو يدعو إىل  املواطنني  أو ينطوى عىل متييز بني  الكراهية،  أو 

https://afteegypt.org/digital_freedoms/2017/12/05/13645-afteegypt.html
https://afteegypt.org/digital_freedoms/2017/12/05/13645-afteegypt.html
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وقد جاء يف التقرير السنوي الثالث للمجلس األعىل لإلعالم قرار بحجب 212 حسابًا عىل فيس بوك، و10 
حسابات عىل تويرت و5 حسابات عىل إنستجرام9، وهو ما يجعل من املجلس األعىل لإلعالم جهة مسؤولة 

عن فرض رقابة جامعية عىل اإلنرتنت. 

املواقع عىل  توزيع حجب  إطار  اإلنرتنت يف  الرقابة عىل  اتساع صالحيات فرض  لكل ذلك دالالت عىل 

العديد من الجهات بني النيابة العامة/ جهة التحقيق املختصة، وجهات التحري والضبط )الرشطة(، فضاًل 

عن املجلس األعىل لإلعالم مع الوجود الدائم للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كحلقة وصل بني الجهات 

السابق ذكرها ورشكات االتصاالت إلبالغهم بحجب املواقع. 

وما له من تأثري سلبي عىل حرية اإلعالم الرقمي، وإمكانية العمل، ففي خالل السنوات األخرية أغلقت 

خمسة مواقع صحفية عىل األقل10.

أو مدونة  إلكرتوىن شخيص  املادة كل موقع  بأحكام هذه  يلتزم  القانون،  األوىل من مواد إصدار هذا  املادة  الدينية. واستثناء من حكم  للعقائد  أو  الساموية 

مخالفة  املرتتبة عىل  القانونية  باملسؤولية  اإلخالل  عدم  ومع  أكرث.  أو  متابع  آالف  متابعيه خمسة  عدد  يبلغ  إلكرتوين شخيص  أو حساب  إلكرتونية شخصية 

الحساب املشار  أو  املدونة  أو  املوقع  املخالفة وله ىف سبيل ذلك، وقف أو حجب  املناسب حيال  اتخاذ اإلجراء  املادة يجب عىل املجلس األعىل  أحكام هذه 

منه«. بقراٍر  إليه 

https://www.youm7.com/story/2021/ الرابط:  تاريخ آخر زيارة يف يونيو2021،  السنوي«، مارس2021،  السابع، »األعىل لإلعالم يف تقريره  اليوم   .9

3/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88

%D9%89-213-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%89-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5259000

https://afteegypt.org/digital_freedoms/pub- الرابط:   ،2021 تاريخ آخر زيارة يف أغسطس   ،2020 يَُر«، يونيو  الفكر والتعبري، »ما مل  10. مؤسسة حرية 

lications_digital_freedoms/2020/06/24/19520-afteegypt.html

https://www.youm7.com/story/2021/3/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-213-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%89-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5259000
https://www.youm7.com/story/2021/3/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-213-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%89-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5259000
https://www.youm7.com/story/2021/3/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-213-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%89-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5259000
https://www.youm7.com/story/2021/3/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-213-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%89-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5259000
https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2020/06/24/19520-afteegypt.html
https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2020/06/24/19520-afteegypt.html
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القسم الثالث: المالحقة الجنائية في اإلعالم الرقمي: 

»مع عدم اإلخالل بالحق يف التعويض املناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمس مئة 
جنيه وال تجاوز عرشين ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من: 1- استخدام أو ساعد 
عىل استخدام وسائل غري مرشوعة إلجراء اتصاالت . 2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غريه بإساءة 

استعامل أجهزة االتصاالت«.

مادة 76 من قانون تنظيم االتصاالت رقم 10 لسنة 2003

يف البدء كان يُحاكم املتهمون يف قضايا تخص التعبري الرقمي، مبوجب قانون العقوبات، وقانون تنظيم 
االتصاالت، إال أنه يف ظل التوجه العام للدولة بفرض تقييد عىل املحتوى اإللكرتوين، سواء من خالل الحد 
من الوصول أو حجب املحتوى، يف سياق مكافحة اإلرهاب، ومن خالل مربرات مثل حامية األمن القومي، 
واملصالح العليا للبالد. وقد صدر قانون مكافحة اإلرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي قنن فرض تقييدات 
عىل حرية التعبري الرقمية، من خالل تجريم وفرض عقوبات مشددة عىل مستخدمي الفضاء اإللكرتوين، 
باإلضافة إىل النص عىل إمكانية حجب املواقع اإللكرتونية. وتاله قوانني كمكافحة جرائم تقنية املعلومات 
وتنظيم اإلعالم والصحافة، وهي كلها قوانني مقيِّدة للحقوق الرقمية، املوجهة باألساس إىل الجرائم التي 

تتم عن طريق وسيط محدد: اإلنرتنت.

عىل  تقع  مالية  وغرامات  عقوبات  إىل  الذكر  سالفة  القوانني  داخل  عليها  املنصوص  العقوبات  تنقسم 

السفر  من  املنع  إىل  باإلضافة  واإلنرتنت،  االتصاالت  مقدمي خدمات  تقع عىل  وعقوبات  املستخدمني، 

كإجراء احرتازي.

عىل  للحصول  رشوط  بوضع  املواقع  عمل  تقييد  أو  املواقع،  حجب  يف  املتمثلة  التضييقات  جانب  إىل 
تراخيص، يأيت فرض عقوبات مشددة أحد أهم عوامل تقييد عمل اإلعالم الرقمي، ورادع حقيقي لتحقق 
حرية النفاذ إىل اإلنرتنت. إذ تطبق العديد من العقوبات التي ترتاوح بني سلب الحرية وفرض الغرامات 
العقوبات داخل  تتشابك  السالف ذكرها.  القوانني  تلك  املستخدمني، يف حال مخالفة بعض مواد  عىل 

القوانني محل الدراسة لتقييد حرية التعبري الرقمي بشكل عام وحرية اإلعالم الرقمي بشكل خاص. 

وفًقا  أوضاعها  توفيق  بشكل خاص يف  الصحفية  املواقع  تواجهه  الذي  والتعنت  اإلجراءات  مع صعوبة 
لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم، والئحة الرتاخيص الصادرة عن املجلس األعىل لإلعالم، تواجه الصحف 

الرقمية ومديريها العديد من العقوبات، التي تهدد بالرضورة وجود وعمل اإلعالم الرقمي بشكل عام. 
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إذ ينص قانون مكافحة اإلرهاب يف املادة )29(11 منه عىل عقوبة خمس سنوات سجن مشدد _كحد أدىن_ 
ملنشئي ومستخدمي املواقع اإللكرتونية يف الرتويج الرتكاب أعامل إرهابية12، وهو اتهام يتسم بالضبابية 
وميكِّن السلطات من تأويله بشكل يتسع ليشمل أي مستخدم لإلنرتنت، خاصة مع صعوبة تعريف ما هو 
»اإلرهاب« ومن هو »اإلرهايب« داخل قانوين مكافحة اإلرهاب، والكيانات اإلرهابية، وهو ما تستخدمه 
جهات الضبط والتحري يف توسيع دوائر االشتباه واالتهام، معتمدين عىل الصالحيات التقديرية الواسعة 

املمنوحة لهم من قبل القانون.

كام تنص املادة )35(13 من نفس القانون عىل غرامة ال تقل عن مئتي ألف جنيه، وال تجاوز 500 ألف 
د نرش أخبار غري حقيقية عن أعامل إرهابية، مبا يخالف البيانات الرسمية الصادرة  جنيه، عىل كل من تعمَّ
عن وزارة الدفاع. وتجدر اإلشارة هنا، أن تداعيات تلك املادة ال تقترص فقط عىل حرص رواية الدولة/ 
وزارة الدفاع عىل اعتبارها الرواية الوحيدة لألحداث، وإمنا متتد لتشمل إمكانية غلق الصحف اإللكرتونية 
املحدودة املوارد، نظرًا إىل الغرامة املالية الكبرية التي ينص عليها القانون، باإلضافة إىل توقيع العقوبة 
بالتبعية عىل مديري املواقع أيًضا، وهو ما يؤثر بشكل سلبي بالرضورة عىل الصحف اإللكرتونية، وعىل 
إمكانية قدرتها عىل االستمرار، ويأيت ذلك يف سياق تقاطع كل من  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
مع قانون اإلرهاب وقانون تنظيم اإلعالم والصحافة يف تخصيص جزء كامل _حرًصا_ لفرض عقوبات عىل 

مديري املواقع:

وتنص املادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات عىل: »يعاقب بالحبس الذي ال تقل مدته عن 
3 سنوات وغرامة ال تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقًعا عىل شبكة معلوماتية يهدف إىل الرتويج 
الرتكاب أية جرمية من املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو أيٍّ من القوانني الخاصة«. كام تنص املادة 
)27( من نفس القانون، وىف غري األحوال املنصوص عليها ىف هذا القانون، أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل 

11.  »يُعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن خمس سنني، كل من أنشأ أو استخدم موقًعا عىل شبكات االتصاالت أو شبكة املعلومات الدولية أو غريها، بغرض الرتويج 

لألفكار أو املعتقدات الداعية إىل ارتكاب أعامل إرهابية، أو لبث ما يهدف إىل تضليل السلطات األمنية، أو التأثري عىل سري العدالة يف شأن أية جرمية إرهابية، أو لتبادل 

الرسائل وإصدار التكليفات بني الجامعات اإلرهابية أو املنتمني إليها، أو املعلومات املتعلقة بأعامل أو تحركات اإلرهابيني أو الجامعات اإلرهابية يف الداخل والخارج«.

أو استخدم موقًعأ عىل  أنشأ  بالسجن املشدد مدة ال تقل عن خمس سنني، كل من  2015 »يُعاقب  95 لسنة  29 من قانون مكافحة اإلرهاب رقم  12. مادة 

إىل  يهدف  ما  لبث  أو  إرهابية،  أعامل  ارتكاب  إىل  الداعية  املعتقدات  أو  لألفكار  الرتويج  بغرض  أو غريها،  الدولية  املعلومات  أو شبكة  االتصاالت  شبكات 

املنتمني  أو  اإلرهابية  الجامعات  بني  التكليفات  وإصدار  الرسائل  لتبادل  أو  إرهابية،  أية جرمية  شأن  العدالة يف  التأثري عىل سري  أو  األمنية،  السلطات  تضليل 

تقل عن عرش سنني،  ال  املشدد مدة  بالسجن  ويُعاقب  والخارج.  الداخل  اإلرهابية يف  الجامعات  أو  اإلرهابيني  تحركات  أو  بأعامل  املتعلقة  املعلومات  أو  إليها، 

أو  عليها  املوجودة  املعلومات  أو  البيانات  الحصول عىل  بقصد  ألية جهة حكومية،  تابًعا  إلكرتونيًّا  موقًعا  بطريقة غري مرشوعة  أو  بغري حق  كل من دخل 

األوىل من  بالفقرة  إليها  املشار  الجرائم  ارتكاب جرمية من  بغرض  كله  بها، وذلك  املوجود  تزوير محتواها  أو  إتالفها  أو  أو محوها  تغيريها  أو  عليها  االطالع 

هذه املادة أو اإلعداد لها«.

بذات  الشخص  لهذا  الفعلية  اإلدارة  املسؤول عن  يُعاقب  اعتباري،  بواسطة شخص  الجرمية  فيها  ترتكب  التي  األحوال  اإلرهاب: »ويف  قانون  35 من  مادة   .13

يحكم  عامَّ  بالتضامن  االعتباري مسؤواًل  الشخص  ويكون  أو ملصلحته،  لحسابه  ارتكبت  قد  الجرمية  دامت  ما  املادة  األوىل من هذه  الفقرة  املقررة يف  العقوبة 

إخالاًل  الجرمية  إذا وقعت  تزيد عىل سنة،  املهنة ملدة ال  املحكوم عليه من مزاولة  أن تقيض مبنع  للمحكمة  األحوال،  به من غرامات وتعويضات. ويف جميع 

مهنته«. بأصول 
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عن سنتني وبغرامة ال تقل عن 100 ألف جنيه وال تزيد عىل 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني، 
ا عىل شبكة معلوماتية يهدف إىل ارتكاب أو تسهيل  كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقًعا أو حسابًا خاصًّ

ارتكاب جرمية معاقب عليها قانونيًّا.

وتنص املادة )28( عىل: »يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 6 أشهر وبغرامة ال تقل عن 20 ألف وال تجاوز 
200 ألف أو إحدى هاتني العقوبتني، كل مسؤول 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 والتي 

وقعت عىل موقع أو حساب أو بريد إلكرتوين بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية املختصة.«

بينام تنص املادة )29( عىل: »يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة ال تقل عن 20 ألًفا وال تجاوز 

200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مسؤول عن إدارة املوقع أو الحساب الخاص أو الربيد 

اإلليكرتوين أو النظام املعلوماىت عرض أيٌّ منهم إلحدى الجرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون«.

ويعاقب القانون مديري املواقع عىل قصور معرفتهم التقنية، إذ تنص الفقرة )2( من املادة )29 ( ويعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن 6 أشهر وبغرامة ال تقل عن 10 آالف جنية وال تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى 

هاتني العقوبتني كل مسؤول عن إدارة املوقع أو الحساب الخاص أو الربيد اإللكرتوين أو النظام املعلومايت، 

بعدم  القانون، وكان ذلك  عليها ىف هذا  املنصوص  الجرائم  منهم إلحدى  أي  تعرض  بإهامله ىف  تسبب 

اتخاذه التدابري واالحتياطات التأمينية الواردة يف الالئحة التنفيذية.

وتنص املادة )101( من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم رقم 180 لسنة 2018 عىل: »يُعاقب بغرامة ال 

تقل عن خمسني ألف جنيه وال تزيد عىل مئة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسؤول عن صحيفة 

أو وسيلة إعالمية أو موقع إلكرتوين خالف أحكام املادتني )21( و)22( من هذا القانون«.

كام تنص املادة )105( من قانون رقم 180 لسنة 2018، يف شأن تنظيم الصحافة واإلعالم:

»يُعاقب بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد عىل ثالثة ماليني جنيه كل من خالف أحكام املواد )59( 

من هذا القانون التي تنص عىل رضورة الحصول عىل ترخيص من املجلس األعىل لإلعالم، وتقيض املحكمة 

فضاًل عن ذلك بالغلق ومصادرة املعدات واألجهزة ومكوناتها التى استُعملت ىف ارتكاب الجرمية«. 

من جانب آخر، تنص املادة )24(14 من قانون الجرمية اإللكرتونية عىل عقوبة الحبس ملدة ال تقل عن 

العقوبتني كل من اصطنع  بإحدى  أو  ألف جنيه  بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر, وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تجاوز ثالثني  14. »يعاقب 

اعتباري. أو  إىل شخص طبيعي  زوًرا  ا ونسبه  أو حسابًا خاصًّ أو موقًعا  إلكرتونيًّا   بريًدا 

الذي ال تقل مدته عن سنة  الحبس  العقوبة  إليه، تكون  أمر ييسء إىل من نُسب  الخاص املصطنع ىف  الحساب  أو  املوقع  أو  الربيد  الجاين  فإذا استخدم 

العقوبتني. بإحدى هاتني  أو  ألف جنيه,  مئتي  تجاوز  ألف جنيه وال  تقل عن خمسني  التي ال   والغرامة 

ألف  مئة  تزيد عىل ثالث  ألف جنيه, وال  مئة  تقل عن  التي ال  والغرامة  السجن,  العقوبة  تكون  العامة,  االعتبارية  األشخاص  أحد  الجرمية عىل  وإذا وقعت 

جنيه«.
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ثالثة أشهر، و/ أو غرامة مالية ترتاوح بني 10 آالف وثالثني ألف جنيه، »لكل من اصطنع بريًدا إلكرتونيًّا أو 
موقًعا أو حسابًا ونسبه زوًرا إىل شخص طبيعي/ اعتباري«، ويف حال وقوع رضر تزداد العقوبة إىل الحبس 
الذي ال يقل عن سنة، وغرامة ما بني 50 إىل 100 ألف جنيه. ويف حال وقع الرضر عىل شخص اعتباري 
عام تشدد العقوبة لتصل إىل السجن _أي سلب الحرية إىل ما يزيد عىل ثالث سنوات_ وغرامة ما بني مئة 
ألف جنيه، وثالث مئة ألف جنيه. وهو ما ميكن أن ينطبق عىل أصحاب الحسابات والصفحات الساخرة 

عىل مواقع التواصل االجتامعي15، ويقنن تتبع تلك الحسابات للوصول إىل أصحابها، ومالحقتهم جنائيًّا.

»يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن خمس مئة ألف جنيه وال تجاوز مليون 

القرار الصادر عن املحكمة  العقوبتني كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ  جنيه أو إحدى هاتني 

الجنائية املختصة بحجب أحد املواقع أو الروابط أو املحتوى املُشار إليه ىف الفقرة األوىل من 

املادة 7 من هذا القانون«.

املادة )30( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018

وهنا تكتمل حلقة القيود املفروضة عىل حرية اإلعالم الرقمي مع فرض عقوبات عىل مقدمي خدمات 
االتصاالت/ اإلنرتنت، من املادة )30( التي تجرِّم امتناعهم عن حجب املواقع أو الروابط بالحبس سنة 
إحكام  سابًقا من  ذكرنا  ما  وتؤكد عىل  مليون جنيه،  إىل  بني 5000 جنيه،  ترتاوح  أدىن_ وغرامة  _كحد 

السيطرة ومركزية اإلدارة من قبل سلطات الدولة.

الرابط:   ،2021 يونيو  زيارة يف  آخر  تاريخ   ،2018 الغليظة«،  الدولة  »قوانني جديدة..عصا  والتعبري،  الفكر  15. مؤسسة حرية 
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خاتمة

إجاماًل ميكننا القول إن اشرتاط حصول املواقع اإللكرتونية عىل تراخيص من قبل املجلس األعىل لإلعالم، 
العديد من  لها، ما هو إال مؤرش يضاف إىل  التابعة  الورقية واملواقع  والتفرقة ما بني اإلخطار للصحف 
استخدام  النفاذ/  حرية  يخص  ما  كل  عىل  السيطرة  إلحكام  توجهها  يف  الدولة  عن  الصادرة  املؤرشات 
الحسابات  اإللكرتونية/  املواقع  حجب  سلطة  الجهات  من  عديد  منح  يف  التوسع  مع  خاصة  اإلنرتنت، 

الشخصية. 

باإلضافة إىل أن فرض عقوبات وغرامات مالية عىل املستخدمني من جهة، وعىل رشكات االتصاالت من 
املتبقي  الوحيد  املنفذ  آرائهم يف  التعبري عن  إمكانية  الخناق عىل املستخدمني يف  الجهة األخرى يحكم 
مناخ  يف  العمل  عىل  وقادر  مستقل  رقمي  إعالم  واستمرارية  وجود  إمكانية  عىل  ذلك  يؤثر  كام  لهم. 
يسمح بالتعددية وحرية التعبري. كام تجدر اإلشارة هنا إىل أن العقوبات املنصوص عليها داخل القوانني 
السابق ذكرها _قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات بشكل خاص_ تنص عىل عقوبات حسب اآللية 

املستخدمة الرتكاب الجرمية، فاملعيار هنا هو الوسيط املستخدم _اإلنرتنت_ وليس الجرمية نفسها.16 

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/ التايل:  الرابط  متاح عىل   ،2016 يونيو  التقنية«،  »معاداة  الشخصية،  للحقوق  املرصية  املبادرة   .16
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