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مقدمة

بعد سنوات من تغيري الترشيعات والسياسات التنفيذية ملؤسسات الدولة املرصية 
لتكون أكرث اتساقًا مع روح السلطوية التي يتم بها النظام السيايس الحايل، بدأت 
ملئات  والقضايئ  األمني  االستهداف  من  واسعة  موجة   2018 عام  منذ  السلطات 
املواطنني قاموا مبامرستهم حقهم يف التعبري عن رأيهم عىل االنتقاد1، ما أدي 
إيل تعرضهم بعدها للحبس االحتياطي من قبل نيابات عىل رأسها نيابة أمن الدولة، 
االقتصادية،  املحاكم  أو  الطوارئ  أو  الجنايات،  ملحاكم  القضايا  هذه  بعض  وإحالة 
وإساءة  كاذبة  أخبار  نرش  منها  باتهامات  منهم  كبرية  أعداد  اتهام  عقب  وذلك 
السلطات  اتبعته  الذي  املعلب  االتهام  وهو  االجتامعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
التعبري الحر عن آرائهم، وتحويل  املختلفة لتجريم مامرسة املواطنني حقهم يف 
أجهزة  سعي  إطار  يف  الهجمة  هذه  جاءت  جنائية.  جرمية  إيل  وحرياتهم  حقهم 
الدولة املتواصل أيًضا ملراقبة اإلنرتنت وحجب عرشات املواقع اإلخبارية والحقوقية، 
يف ظل مظلة من الترشيعات وقوانني تم تصميمها لتنفيذ هذا الهدف مثل قانون 
مواد  عىل  احتوته  مبا  اإلرهاب،  مكافحة  وقانون  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة 
اتسم بعضها بالغموض خاصة فيام يتعلق بتهمة االعتداء عىل قيم األرسة املرصية، 

وبانتقاد السياسات العامة.

نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 19 عىل أن " لكلِّ شخص حُق التمتع 
بحرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف 
اعتبار  ودومنا  وسيلة  بأيَّة  اآلخرين،  إىل  ونقلها  وتلقِّيها  واألفكار  األنباء  التامس 
للحدود." شدد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أن الحق يف حرية 
حرية  يف  حق  إنسان  "لكل  أن  عىل   )2(19 املادة  نصت  حيث  مكفول،  والتعبري  الرأي 
واألفكار  املعلومات  رضوب  مختلف  التامس  يف  حريته  الحق  هذا  ويشمل  التعبري. 
وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع 
أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها." نص الدستور املرصي يف املادة 
65 أيًضا عىل أن " حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه قوال 

أو كتابة أو تصويًرا أو غري ذلك من وسائل النرش"

النيابة  أحالتها  النرش،  قضايا  اصطالًحا  تعد  قضايا  عىل  الضوء  التقرير  هذا  يسلط 
العامة للمحاكم االقتصادية، وذلك عىل خلفية قيام األشخاص املتهمني مبامرسة 
حقهم يف التعبري عن رأيهم عىل منصات إلكرتونية مختلفة بحرية، وذلك بناًء عىل 
مكافحة  قانون  رأسها  عىل  األخرية،  السنوات  خالل  إدخالها  تم  ترشيعية  تعديالت 
جرائم تقنية املعلومات، بل وحبس بعض هؤالء املتهمني لقيامهم بأفعال مجرمة 
يف هذا القانون، ويسلط التقرير الضوء عىل أداء وقرارات وأحكام النيابات واملحاكم 

االقتصادية التي قامت بالنظر والفصل يف هذه القضايا.

1الجبهة املرصية لحقوق االنسان، الرسالة واضحة.. القمع مستمًرا” حول سبع قضايا أمن دولة متزامنة مع بدء 
https://bit.ly/3BlTE55 .٢٠1الفرتة الرئاسية الثانية واملحبوس عىل ذمتها صحفيني وحقوقيني ونشطاء. يوليو ٨
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املحكمة  لعمل  املنظم  القانون  وتطور  نشأة  عىل  التقرير  من  األول  الجزء  ركز 
اإلفالس  بقضايا  املتعلق  اختصاصها  إيل  دخل  وكيف  واختصاصاتها،  االقتصادية 
عن  الدعاوي  يف  النظر  يف  لتبدأ  االقتصادية  االختصاصات  من  وغريها  والبورصة 
لتبدأ   ،2018 لسنة   175 رقم  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  يف  الجرائم 
املحكمة يف نظر عدد من قضايا النرش عىل وسائل التواصل االجتامعي، عىل خلفية 
انتقاد مؤسسات سياسية أو الحتوائها عىل محتوي مخالف لآلداب العامة أو ما بات 
عىل  الثاين  الجزء  يركز  حني  يف  املرصية.  األرسة  ومبادئ  لقيم  مبخالفته  يعرف 
إدارة  رأسها  وعىل  القضايا،  هذه  يف  الدعاوي  محركو  والجهات  األشخاص  طبيعة 
البيان والتوجيه والتواصل االجتامعي مبكتب النائب العام والتي تم إنشاؤها ملراقبة 
مواقع التواصل االجتامعي وتلقي الشكاوى والتفاعل مع جمهور النيابة باإلضافة 

إىل مؤسسات تنفيذية ومواطنون. 

قام الجزء الثالث من التقرير بتسليط الضوء عىل خطاب وأداء النيابة يف عدد من 
أثناء التحقيقات، والتي استخدمت  هذه القضايا، سواء من خالل البيانات الصادرة أو 
لغته  وحملت  السيايس  لالنتقاد  ورافًضا  محافظًا  عده  ميكن  خطاب  فيه  النيابة 
مصطلحات أخالقية ودينية، فضاًل عن تعديها عىل الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية. 
يسلط الجزء الرابع من التقرير أيًضا الضوء أيًضا عىل خطاب املحكمة االقتصادية والذي 
ظهر من أحكامها، مبا احتوته عىل لغة إنشائية بعيدة عن الرصانة القانونية، والنزوع 
نحو الوعظية والرتبوية، والعداء لحريات النساء، وذلك يف ظل سلطة تقديرية كبرية 

للقايض يف تفسري املفاهيم وإصدار األحكام بناًء عىل ذلك.

اعتمدت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان يف كتابة هذا التقرير عىل تحليل بعض 
األوراق الرسمية للقضايا مثل التحقيقات مع املتهمني، وحيثيات أحكام املحاكامت، 
هذه  أحد  عىل  مطلع  محام  مع  اإلنرتنت  عرب  شخيص  وتوثيق  الفنية،  واملحارض 
لكامل  الحصول عىل نسخ ضوئية  أيًضا صعوبات يف  الجبهة املرصية  القضايا. القت 
أيًضا عىل تقارير  التقرير  القضايا، والوصول لبعض محامني املتهمني. اعتمد  أوراق 
هذا  لسري  الصحفي  والرصد  للقضايا،  الرسمية  األوراق  تحليل  عىل  مبنية  حقوقية 
النوع من القضايا. هذا باإلضافة لدراسة بعض القوانني املرصية، مثل القانون رقم 
120 لسنة 2008 بشأن املحاكم االقتصادية، والقانون رقم 146 لسنة 2018 بشأن تعديل 
قانون املحاكم االقتصادية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات، وبعض نصوص الدستور واملعاهدات واملواثيق الدولية. 
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منهجية التقرير

اعتمدت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان يف كتابة هذا التقرير عىل تحليل بعض 
األوراق الرسمية للقضايا مثل التحقيقات مع املتهمني، وحيثيات أحكام املحاكمة، 
واملحارض الفنية، وتوثيق شخيص عرب اإلنرتنت محام مطلع عىل أحد هذه القضايا. 
القت الجبهة املرصية أيًضا صعوبات يف الحصول عىل نسخ ضوئية من كامل أوراق 
القضايا، والوصول لبعض محامني املتهمني. اعتمد التقرير أيًضا عىل تقارير حقوقية 
من  النوع  هذا  لسري  الصحفي  والرصد  للقضايا،  الرسمية  األوراق  تحليل  عىل  مبنية 
القضايا. هذا باإلضافةـ لدراسة بعض القوانني املرصية، مثل القانون رقم 120 لسنة 
قانون  تعديل  بشأن   2018 لسنة   146 رقم  والقانون  االقتصادية،  املحاكم  بشأن   2008
تقنية  جرائم  مكافحة  بشأن   2018 لسنة   175 رقم  والقانون  االقتصادية،  املحاكم 

املعلومات، وبعض نصوص الدستور واملعاهدات واملواثيق الدولية. 
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بروفايالت قضايا نظرت أمام 
المحكمة االقتصادية 

يستعرض هذا الجزء أبرز املعلومات املتعلقة بقضايا النرش عىل مواقع التواصل 
القضايا  هذه  إحالة  تم  والتي  االقتصادية،  املحاكم  أمام  نظرت  والتي  االجتامعي 
للمحاكمة، عىل خلفية قيام أصحابها بنرش محتوى سيايس أو ديني أو سيايس، 
أخالق  عليه  يطلق  وملا  العامة  للسياسات  االنتقاد  ألكواد  مخالًفا  السلطات  اعتربته 

األرسة املرصية.

حنين حسام ومودة األدهم

رقم القضية: 479 لسنة 2020 جنح املحكمة االقتصادية  
املتهمني: مودة فتحي رشاد محمد االدهم )تيكتوكر(   

 - )تيكتوكر(  الجليل  عبد  محمد  القادر  عبد  حسام  حنني   -
الدين  عالء  محمد   - مصطفى  زيك  الحميد  عبد  محمد 

أحمد مريس - أحمد سامح عطية خليفة.
االتهامات:   

املجتمع    يف  االرسية  وقيم  مبادئ  عىل  اعتداء 
املرصي وذلك عن طريق نرش صور ومقاطع فيديو 

خادشة للحياء العام.
إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة عىل شبكة   

املعلومات.

 القوانني املستخدمة يف االتهام:  
40 ثانيا\144\145\187 من قانون العقوبات.  
   175 رقم  املعلومات  تقنية  قانون  من   \27\25\22

سنة 2018.

جهة النرش: تطبيق الييك.  
نوع املحتوي: دعايئ.  

األحكام: الحبس سنتني، وغرامة 300 ألف جنيه لكل من حنني ومودة.  

حنني حسام

مودة األدهم
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هدير الهادي 

اقتصادية    جنح   2020 لسنة   762 رقم  القضية:  رقم 
القاهرة

املتهمني: هدير الهادي )تيكتوكر(  
تاريخ الضبط: 5 يوليو 2020  
االتهامات:  

نرش صور وفيديوهات خادشة للحياء عن قصد عىل   
توك  تيك   – "إنستجرام  االجتامعي  التواصل  مواقع 
بتلميحات  مصحوبة  مفاتنها  فيها  تربز  يوتيوب"   –

وعبارات خادشة للحياء العام.
قامت بفعل فاضح للحياء العام بأن أغرت مبفاتنها،   

بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية يف مقاطع الفيديو الخاصة بها، التي قامت 
بنرشها عىل حساباتها الخاصة باملواقع السابق ذكرها.

أعلنت من خالل حساباتها عىل تلك املواقع دعوة تتضمن إغراًء مبا يلفت األنظار   
إىل الدعارة عن طريق نرش هذه الصور والفيديوهات.

اعتدت عىل قيم ومبادئ األرسة املرصية بنرش تلك الصور والفيديوهات الخادشة   
للحياء العام.

محل    الجرائم  ارتكاب  تسهيل  بهدف  املواقع  تلك  عىل  حساباتها  استخدمت 
االتهامات السابقة.

القوانني املستخدمة يف االتهام:  
املادتني 178، 278 من قانون العقوبات   
املادتني 14، 15 من قانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة  
تقنية    جرائم  مكافحة  شأن  يف   2018 لسنة   175 قانون  من   27  ،25  ،12  ،1 املواد 

املعلومات

جهة النرش: تيك توك - انستجرام   
نوع املحتوي: دعايئ  
األحكام: السجن عامني وغرامة 100 ألف جنيه، وأيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة   

االقتصادية الحكم السابق يف 7 أبريل 2021.

هدير الهادي
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حسام بهجت 

رقم القضية: رقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادية  
ومؤسس    حقوقي  )ناشط  بهجت  حسام  املتهمني: 

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية(
االتهامات:   

إهانة هيئة نظامية )هيئة االنتخابات(  
مواقع    عىل  حساب  واستخدام  كاذبة  أخبار  نرش 

التواصل االجتامعي يف ارتكاب هاتني الجرميتني

العقوبات    قانون  االتهام:  يف  املستخدمة  القوانني 
وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات

جهة النرش: تويرت   
نوع املحتوي: سيايس  
األحكام: غرامة 10 آالف جنيه يف االتهام بإهانة هيئة نظامية ونرش أخبار كاذبة، بينام   

قضت بالرباءة من جرمية استخدام حساب إلكرتوين بغرض ارتكاب جرمية.

شريفة وزمردة

رقم القضية:535 لسنة 2020 جنح اقتصادية  
املطلب    عبد  رفعت  رشيفة  املتهمني: 

ونورا  هانم،  شريي  وشهرتها  عطوة، 
هشام أحمد عالء الدين الزهريي، وشهرتها 

زمردة )تيكتوكرز(
االتهامات:  

عرضتا باستخدام حساباتهام عىل مواقع   
توك،  تيك  )يوتيوب،  االجتامعي  التواصل 
إنستجرام، واتساب( مقاطع مرئية وصوًرا 
املريئ  محتواها  يف  تضمنت  شخصية، 

واملسموع خدًشا للحياء العام
والصور    املصورة  املقاطع  نرشتا  بأن  بالحياء،  مخالًّ  فاضًحا  فعاًل  عالنيًة  ارتكبتا 

باإلمياء  جنسية  إيحاءات  عىل  تنطوي  كونها  حال  السابق،  البند  محل  الشخصية 
والفعل والقول.

 اعتديتا عىل املبادئ والقيم األرسية يف املجتمع املرصي، بأن نرشتا عن طريق   
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  بهام  الخاصة  والصفحات  املعلوماتية  الشبكة 
باألوىل  الخاصة  والقناة  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  بهام  الخاصة  والقناة 
عىل موقع يوتيوب مقاطع مرئية وصوًرا شخصية تضمنت تعديًا عىل تلك املبادئ 

والقيم، وإتاحتها للكافة لالطالع عىل محتواها.

حسام بهجت

رشيفة )شريي هانم( وابنتها زمردة
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تيك    )إنستجرام،  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  حساباتهام  واستخدمتا  أنشأتا 
ارتكاب  وتسهيل  ارتكاب  يف  اليوتيوب  موقع  عىل  وقناتهام  واتساب(  توك، 

الجرائم محل البنود.
بالبند    إليها  املشار  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  حساباتهام  خالل  من  أعلنتا 

)1( دعوة تتضمن إغراًء بالدعارة ولفت األنظار، بأن نرشتا املقاطع املرئية والصور 
الشخصية محل البنود السابقة عىل النحو املبني تفصياًل بالتحقيقات

ساعدت املتهمة األوىل املتهمة الثانية وسهلت لها ارتكاب الدعارة، بأن قامت   
بتصويرها بعًضا من املقاطع والصور محل البندين السابقني، أعقب ذلك قيامهام 

بنرش تلك الصور واملقاطع املرئية عىل حساباتهام املشار إليها
اعتادت املتهمة الثانية مامرسة الدعارة مع الرجال بدون متييز نظري مقابل مادي   

عىل النحو املبني تفصياًل بتقرير اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات والتحقيقات

القوانني املستخدمة يف االتهام:  
178 و278 من قانون العقوبات  
أ، )9( الفقرة األوىل بند ج، )13(، )14(، )15(، و)16( من القانون رقم 10 لسنة    فقرة 

1961 بشأن مكافحة الدعارة

جهة النرش: مواقع يوتيوب، تيك توك، إنستجرام   
نوع املحتوى: دعايئ  

األحكام: 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه واملراقبة الرشطية ملدة 3 سنوات  

ماركو جرجس صليب شحاتة

رقم القضية:121 لسنة 2022 )جنح مالية( املقيدة برقم   
69 لسنة 2022 / 1627 لسنة 2021 حرص نيابة أمن الدولة

املتهمني: ماركو جرجس صليب شحاتة  
االتهامات:   

من    واتخذ  متطرفة،  ألفكار  للرتويج  الدين  استغل 
الرشيعة  وأحكام  ومبادئ  الكريم  القرآن  نصوص 
شبكة  عرب  بالتحاور  للرتويج  منطلًقا  اإلسالمية 
املعلومات الدولية، عىل موقع التواصل االجتامعي 
“فيسبوك”، مع عدة حسابات بغري متييز، حول أفكار 
الرسول،  وسب  اإللهية  الذات  عىل  بالتطاول  تقوم 

بقصد إثارة الفتنة وتحقري الدين اإلسالمي ومعتنقيه، واإلرضار بالوحدة الوطنية.
الدين    عىل  بتعديه  وذلك  علًنا،  شعائرها  تؤدى  التي  األديان  أحد  عىل  التعدي 

اإلسالمي بالكتابة والصور، باستخدام حساب فيسبوك يف إرسال عبارات وصور 
جنسية لحسابات بغري متييز للتطاول عىل الذات اإللهية.

والعبارات    الصور  بإرساله  للمجتمع،  األرسية  والقيم  املبادئ  عىل  االعتداء 
لحسابات أخرى، مبا يف ذلك التعدي عىل قيم ومبادئ املجتمع القامئة عىل 

تقديس األديان والشعائر الساموية

ماركو جرجس
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التواصل االجتامعي فيسبوك، بشبكة    إنشاء واستخدام حساب خاص عىل موقع 
املعلومات الدولية الرتكاب تلك الجرائم، والتي ذكرت سابًقا

القوانني املستخدمة يف االتهام:  
98 )و( 1/160، 1/161، و5/171 من قانون العقوبات  
25 و27 من القانون من 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات  

جهة النرش: فيس بوك  
نوع املحتوى: ديني   

األحكام: خمس أعوام مع الشغل والنفاذ   

محمد عبد المنعم محمد السيد الجاللي

رقم القضية: 21022 لسنة 2020  
الجاليل    السيد  محمد  املنعم  عبد  محمد  املتهمني: 

)صاحب صفحات خط أحمر، وسكسولجي(
االتهامات:   

حرض وسهل عىل ارتكاب الفجور  
للمجتمع    االرسية  والقيم  املبادئ  عىل  تعدى   

املرصي
 نرش صور خادشة للحياء العام  
ادارة حساب خاص عىل الشبكة املعلوماتية بهدف   

ارتكاب وتسهيل الجرائم السابقة

القوانني املستخدمة يف االتهام:  
1\1 ،15،16 من القانون رقم 10 لسنة 1961  
مادة 178 من قانون العقوبات  
مادة 25 و27 قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات   

جهة النرش: فيس بوك   
نوع املحتوى: ثقافة جنسية   
األحكام: الحكم السجن ثالث سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه  

محمد الجاليل
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تطور قانون واختصاصات المحكمة 
االقتصادية 

يف الثاين والعرشون من مايو 2008 أصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
املحاكم  باسم  للتقايض  خاصة  دوائر  إنشاء  بشأن   2008 لسنة   120 رقم  القانون 
ويتم  واالستئنافية،  االبتدائية  املحاكم  قضاة  بني  من  قضاتها  ويعني  االقتصادية2، 
ثالثة  من  ابتدائية  دائرة  كل  وتشكل  األعىل،  القضاء  مجلس  من  بقرار  اختيارهم 
من  قضاة  ثالثة  من  استئنافية  دائرة  كل  وتشكل  االبتدائية،  املحاكم  من  رؤساء  من 

املحاكم االستئنافية. 

تلقاء نفسها ما  إحالة املحاكم من  للقانون عىل  التمهيدية  الثانية  نصت املادة 
ونصت  الجديدة،  املحكمة  اختصاصات  من  أصبحت  ودعاوى  منازعات  من  لديها  يوجد 
املادة السادسة عىل أن اختصاصات املحكمة تتعلق بـ 17 قانونا، الغالبية العظمى 
منها هي قوانني اقتصادية باألساس تختص بالبورصة ورأس املال واعالنات اإلفالس 

٢“قانون إنشاء املحاكم االقتصادية،" منشورات قانونية، تاريخ الولوج ٢4 نوفمرب، ٢٠٢٢،
https://manshurat.org/node/20618
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وامللكية الفكرية وايًضا تعلق بقانون تنظيم االتصاالت. كام تختص الدوائر االبتدائية 
باملحاكم االقتصادية بالنظر يف الجنح املنصوص عليها يف القوانني السالف ذكرها 

ويكون استئنافها أمام الدوائر االستئنافية.

تعديل قانون المحاكم االقتصادية 
أدخل بعض  146 لسنة 2019  القانون رقم  النواب  يف أغسطس 2019 أصدر مجلس 
التعديالت عىل قانون املحاكم االقتصادية3. عدل القانون الجديد 6 مواد من القانون 
الدعاوي  تنظر  وجعلها  االقتصادية،  للمحكمة  جديدة  اختصاصات  وأضاف  القديم، 
تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  عن  الناشئة  الجنائية 
النرش  الحبس يف قضايا  يتيح  الذي  القانون  املعلومات رقم 175 لسنة 2018، وهو 
القادم،  الجزء  يف  تفصيله  سييل  كام  والصحف،  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
وعىل إثر هذه التعديالت أصبحت بعض الجرائم املتعلقة باستخدام حسابات التواصل 
االجتامعي واالعتداء عىل قيم األرسة املرصية تُحال تلقائيًا اىل املحاكم االقتصادية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
منذ توليه السلطة عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السييس ومجلس النواب، 
بأغلبيته املؤيدة له4، عدد من القوانني السلطوية وّسعت من رقعة حبس املعارضني، 
وذلك جنبًا إيل جنب اإلمساك بتالبيب السلطة التنفيذية والتأثري عىل السلطة القضائية. 
طال االستهداف األمني والقضايئ مواطنني عاديني جراء قيامهم بالنرش وتعبريهم 
عن رأيهم الحر عىل مواقع التواصل االجتامعي. قامت السلطات بهذا استناًدا عىل 
بعض القوانني من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018 
والذي أصدره مجلس النواب، وأقره الرئيس يف أغسطس 5،2018 وبعدها بعام أضيف 
هذا القانون ضمن اختصاصات املحكمة االقتصادية يف التعديالت املشار إليها أعاله.

بالنظر ملحتويات هذا القانون وما يجرمه، يالحظ بأن نطاق تطبيق القانون يقع عىل 
غالبية مستخدمي اإلنرتنت يف مرص، كام يسمح لسلطات األمن القومي باملراقبة 
واالطالع عىل بيانات جميع املستخدمني، دون وجود نصوص تقيد هذا اإلجراء، أو حتى 
وضعه يف سياق الرضورة القصوى، األمر الذي ينتهك حقوق اإلنسان األساسية، 
املصونة باالتفاقيات الدولية ومواد الدستور التي تحمي حرمة املراسالت الخاصة. 
لجهات  الرجوع  دون  االلكرتونية  املواقع  حجب  للسلطات  أيًضا  القانون  هذا  أجاز 
التعدي  النطاق يف تجريم  التحقيق، كام استخدم املرشع ألفاظًا وعبارات واسعة 

عىل ما أسامه القانون "قيم األرسة املرصية".

3“تعديل بعض أحكام قانون إنشاء املحاكم االقتصادية بالقانون 146 لسنة ٢٠19،" منشورات 
https://manshurat.org/node/61230 ،قانونية، تاريخ الولوج ٢4 نوفمرب، ٢٠٢٢

https://bit.ly/2USyVoq ،4مدي مرص، مارس  ٢٠16، هكذا انتخب السييس برملانه

5  “قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة ٢٠1٨"، منشورات قانونية، تاريخ الولوج ٢4  نوفمرب ٢٠٢٢،
https://manshurat.org/node/31487
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أبرز االنتهاكات يحدثها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

1- مراقبة مستخدمو اإلنترنت

ألزمت املادة الثانية من القانون الرشكات مقدمة خدمات االتصاالت 
واإلنرتنت بحفظ وتخزين بيانات يف غاية الخطورة والخصوصية عن 

املستخدمني لخدمات اإلنرتنت من خاللهم، ملدة 180 يوم متصلة، 
لجهات  البيانات  هذه  جميع  بتقديم  الخدمة  مقدمو  ويلتزم 

األمن القومي متى طلب منهم ذلك. وعىل الرغم من وجود 
مثل هذه النصوص يف كثري من البلدان إال أن املرشع هنا مل 
أو  املعلومات،  هذه  الستخدام  واضحة  رشوط  أو  حًدا  يضع 
مل  كام  التحقيق،  مبوضوع  متعلقة  البيانات  هذه  تكون  أن 
البيانات،  الواجب فيها تقديم هذه  الحاالت  يوضح من األصل 
إلقاء  للتأكد من عدم استخدام هذه املعلومات يف  وذلك 
حقوقهم  من  حق  مامرسة  بسبب  املواطنني  عىل  القبض 

االصيلة كحرية الرأي والتعبري الذي يكفله الدستور واملواثيق 
واملعاهدات الدولية.

2- حجب المواقع 

التحري والضبط،  القانون لجهات  اجازت املادة السابعة من 
اإللكرتونية،  املواقع  حجب  التحقيق  لجهات  الرجوع  ودون 

األمر الذي أدي لحجب ما ال يقل عن 628  رابطًا حتي نهاية 
خدمات  ومواقع  وإعالمية  صحفية  مواقع  بني   2020 عام 
يتناول  موقًعا  و15   )VPNو  Proxy( املواقع  حجب  تجاوز 
موقًعا  و17  ثقافيًّا  موقًعا  و11  اإلنسان  حقوق  قضايا 
للمعارضة  موقعاً  و27  والدردشة  للتواصل  أدوات  م  يُقدِّ
السياسية ومثان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 
عدد  إىل  باإلضافة  املتعددة،  الوسائط  ملشاركة  موقًعا 

آخر من املواقع املتنوعة.6 األمر الذي يتعارض مع املادة 
الفكر  حرية  أن  عىل  تنص  التي  املرصي،  الدستور  من   65

والرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق يف التعبري عن رأيه بالقول 
أو بالكتابة أو بالتصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش.

6"منظامت حقوقية تطالب السلطات املرصية بالتوقف عن مامرسة الرقابة عىل اإلنرتنت وحجب 
مواقع الوب،" الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، تاريخ الولوج ٢4 نوفمرب ٢٠٢٢، 
https://egyptianfront.org/ar/2020/11/منظامت-حقوقية-تطالب-السلطات-املرصية-ب/
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3- تجريم مخالفة قيم غير ُمحددة

القضايئ  االستهداف  يف  الحق  العامة  للنيابة  القانون  من   25 املادة  أتاحت 
بتهمة  للمحاكمة  إحالتهم  بل  وآخرين،  توك"  التيك  "فتيات  بـ  إعالميًا  يعرف  بات  ملا 

عىل  وذلك  املرصية،  األرسة  قيم  عىل  التعدي  يعرف  بات  ما 
عىل  دعائية  أو  ترفيهية  محتويات  بنرش  قيامهم  خلفية 
تطبيقات وسائل التواصل االجتامعي املختلفة مثل "تيك توك" 
أو "انستجرام". حيث نصت هذه املادة عىل تجريم  و"الييك" 
"كل من اعتدى عىل أي من املبادئ أو القيم األرسية يف 
لحرية  املادة  هذه  انتهاك  عن  وبعيًدا  املرصي."  املجتمع 
الرأي والتعبري واستخدامها كأداة ملالحقة فتيات عىل خلفية 
ما ينرشونه عىل صفحات التواصل االجتامعي، جاء النص خاليًا 

من أي تعريف ملاهية املبادئ أو القيم االرسية كام مل يعرف 
املبادئ  هذه  عىل  االعتداء  اىل  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  األفعال  محدد  بشكل 
والقيم، األمر الذي يفتح الباب لتحميل النص القانوين أكرث من معنى، كام سيتضح 

من تطبيقاته يف األجزاء القادمة من التقرير.

4- غموض مواد القانون

حملت  بدعوى  حقوقيون  محامون  تقدم    2020 أغسطس  يف 
من   25 املادة  نص  دستورية  بعدم  للدفع   2020 لسنة   246 رقم 
مستأنف  جنح  محكمة  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون 
قبل  من  املتكررة  استخداماته  خلفية  عىل  االقتصادية  القاهرة 

عرب  التعبري  حرية  لقمع  القانون  إنفاذ  وجهات  التحقيق  جهات 
حرية  عىل  الخناق  ولتضييق  املختلفة  الرتفيهية  املنصات 
انتهاك  الدعوى  تلك  دفوع  يف  وجاء  اإلنرتنت.7  استخدام 
أن  عىل  تنص  التي  الدستور،  من   95 للامدة  املادة  هذه 
بطريقة  ومحددة  واضحة  تكون  أن  يجب  القانونية  النصوص 

الجرمية من  أركان  يكتنفها أي غموض، وأن يستدل عىل  ال 
املضمون الظاهر للنص وليس من خالل التأويالت والتفسريات 

املختلفة ألحكامه، وهو ما تفتقر إليه عبارات يف القانون مثل 
مخالفة  عن  فضاًل  املرصية".  األرسة  وقيم  مبادئ  عىل  "االعتداء 

املادة 25 من القانون لنص املادة 96 من الدستور التي تحمي افرتاض الرباءة يف 
املتهمني حتى تثبت إدانتهم يف محاكمة عادلة ومنصفة.

سابًقا  أحكامها  يف  رفضت  قد  كانت  العليا  الدستورية  املحكمة  بأن  بالذكر  جدير 
عدم التحديد يف تفسري القوانني مبا يجعله مفتوًحا للتأويل ومبا يؤدي إىل التعدي 
عىل الحرية الشخصية التي كفلها الدستور املرصي. ففي الدعوى رقم 25 لسنة 16 

 7   “مسار تدفع بعدم دستورية جرمية االعتداء عىل قيم األرسة املرصية،" مسار، 17 أغسطس، ٢٠٢٠، 
https://masaar.net/مسار-تدفع-بعدم-دستورية-جرمية-االعتداء/
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قضائية )دستورية(8 أكدت املحكمة الدستورية العليا عىل أنه: "وكان الزما بالتايل أال 
يكون النص العقايب محمال بأكرث من معنى، مرهقا بأغالل تعدد تأويالته، مرنا مرتاميا 
عىل ضوء الصيغة التي أفرغ فيها، متغوال - من خالل انفالت عباراته - حقوقا أرساها 
الدستور، مقتحام ضامناتها، عاصفا بها، حائال دون تنفسها بغري عائق. ويتعني بالتايل 
رهنا  الشخصية،  الحرية  عىل  الجنائية  القوانني  تفرضها  التي  القيود  إنفاذ  يكون  أن 
مبرشوعيتها الدستورية. ويندرج تحت ذلك، أن تكون محددة بصورة يقينية ال التباس 
فيها. ذلك أن هذه القوانني تدعو املخاطبني بها إىل االمتثال لها يك يدفعوا عن 
حقهم يف الحياة، وكذلك عن حرياتهم، تلك املخاطر التي تعكسها العقوبة. ومن 
ثم كان أمرا مقضيا، أن تصاغ النصوص العقابية مبا يحول دون انسيابها أو تباين اآلراء 
الحرية  الجنائية يف غري مجاالتها عدوانا عىل  تقرير املسئولية  أو  حول مقاصدها، 

الشخصية التي كفلها الدستور." 

استخدام بعض مواد قانون العقوبات 
بالنظر إىل القوانني املحال عىل أساسها املتهمني يف القضايا أمام املحكمة 
العامة  النيابة  أحالت  املعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  فبجانب  االقتصادية، 
بتهم  العقوبات،  قوانني  مواد  بعض  عىل  استناًدا  القضايا،  هذه  يف  املتهمني 
القوانني  وهي  املعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  عىل  بناًء  لتهم  مشابهة 
الكتابة،  أو  بالقول،  الرأي والتعبري  تتيح حرية  التي  الدستور  تتعارض مع مواد  التي 
التعبري والنرش، كام جاء يف نص املادة 65 من  أو غري ذلك من وسائل  بالتصوير  أو 

الدستور املرصي. ومن بينها:

1- قوانين إهانة / انتقاد هيئة نظامية

تقل  بالحبس وبغرامة ال  يُعاقب   " أنه  العقوبات عىل  نصت املادة 184 من قانون 
عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من أهان أو سب بإحدى الطرق املتقدم ذكرها مجلس النواب أو غريه من الهيئات 
النظامية أو الجيش أو املحاكم أو السلطات أو املصالح العامة". كام نصت املادة 188 
آالف جنيه  تقل عن خمسة  ال  تجاوز سنة وبغرامة  ال  بالحبس مدة  "يعاقب  أنه:  عىل 
وال تزيد عىل عرشين ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من نرش بسوء قصد 
بإحدى الطرق املتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو 
مزورة أو منسوبة كذباً إىل الغري، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة 
الفزع بني الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة". جدير بالذكر بأن هيئة الدفاع عن 
دستورية  بعدم  بالدفع  تقدمت  قد  كانت  للمحكمة  بهجت  حسام  الحقوقي  الناشط 
املواد 184 و 188 ملخالفتهام نصوص الدستور بشأن حرية التعبري وعدم جواز الحبس 

يف جرائم النرش.

 ٨   “الدعوى رقم ٢5 لسنة 16 قضائية املحكمة الدستورية العليا "دستورية"، جامعة منيسوتا، تاريخ الولوج ٢4 نوفمرب،
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y16.html ،2022
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2- قوانين خدش الحياء العام 

نصت املادة 178 يف قانون العقوبات عىل أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل 
سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من نرش )مواد(.. إذا كانت خادشة للحياء العام." كام نصت املادة 
278 عىل أن "كل من فعل عالنية فعالً فاضحاً مخالً بالحياء يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
التي تشبه اىل حد كبري  تتجاوز ثالمثائة جنيه." وهي املواد  أو غرامة ال  عىل سنة 
تهمة التعدي عىل قيم االرسة املرصية يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
أو املادة 178 من قانون العقوبات من حيث ابهامها وعدم تعريف الحياء أو األفعال 

التي يعد مرتكبها خادًشا للحياء.
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قضايا نتيجة مراقبة النيابة لإلنترنت 
وبالغات مواطنين

يف 26 من سبتمرب عام 2019، وبعد احتجاجات سبتمرب شعبية منددة بالنظام الحايل 
العامة  النيابة  أصدرت  عيل،  محمد  والفنان  املقاول  أصدرها  فيديوهات  بعد  اندلعت 
 - جديد  عام  كنائب  للتو  عمله  بدأ  قد  كان  والذي   - الصاوي  حامدة  املستشار  برئاسة 
بيانًا يخص املقبوض عليهم يف تظاهرات سبتمرب أفصح عن توجه النيابة العامة لفحص 
صفحات وحسابات املتهمني يف قضايا النرش عىل مواقع التواصل االجتامعي، وندب 
بوزارة  املعلومات  وشبكات  اآليل  الحاسب  جرائم  مكافحة  إدارة  مع  بالتعاون  خرباء 
الداخلية لحرص الصفحات والحسابات وتحديد مستخدميها والقامئني عىل إدارتها، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضدهم، وفًقا ألحكام قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.9

اكتملت هذه االسرتاتيجية بقرار النائب العام رقم 2376 لسنة 2019 بإنشاء إدارة 
البيان والتوجيه والتواصل االجتامعي مبكتب النائب العام، ومن بني اختصاصاتها كام 
العامة واملواطنني عرب وسائل  النيابة  الفعال بني  التواصل  القرار "تحقيق  حددها 
التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم املختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام، دحض 
األخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تبارشه النيابة العامة من اختصاصات، 
والتوجيه االجتامعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق األمن والسلم االجتامعي مبا 
فيه صالح املجتمع". كام حدد القرار بأن تتشكل هذه اإلدارة من ثالث وحدات فرعية، 
كافة  مع  والتواصل  التنسيق  ومسؤوليتها  اإلعالم  مع  التواصل  وحدة  هي  األوىل 
وسائل اإلعالم والثانية اإلعالم اإللكرتوين والتواصل االجتامعي، والثالثة هي وحدة 
الرصد واملتابعة. اما هذه االخرية فهي بحسب القرار معنية برصد كافة ما ينرش عىل 
العامة، ورصد وتحليل  بالنيابة  التواصل االجتامعي ويتعلق  وسائل اإلعالم ومواقع 
التعليقات واآلراء عىل األخبار املنشورة املتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي فيام 

يستوجب إصدار بيانات أو إعالنات، أو الرد عليها بتعليقات من قبل االدارة.10

ومنذ ذلك الوقت، ميكن القول بأن النيابة بدأت يف املراقبة الجامعية ملستخدمي 
مواقع التواصل االجتامعي، وتتبع ما تراه تعديًا عىل قيم األرسة املرصية، املجرم 
للبالغات  ومتلقيًا  محركًا  وأصبحت  بل  املعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة  بقانون 
والشكاوى دفاعا عن "حدود مرص السيربانية" والتي اعتربتها النيابة من حدود مرص، 

9النيابة العامة املرصية، "بيان النيابة العامة بشأن وقائع التحريض عىل التظاهرات،" فيس بوك، ٢٨ سبتمرب، 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2483458748428679&set=pcb.2483459088428645 ،٢٠19

1٠النيابة العامة املرصية،" قرار النائب العام رقم ٢376 لسنة ٢٠19 بإنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل 
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/ ،٢٠19 ،االجتامعي مبكتب النائب العام،" فيس بوك، 1٢ نوفمرب

posts/pfbid02y38w34C41WrJ5LuHwRRZndoR9tMXwr67bKMeRwA2buf5pqBPBhzKus1VT21tDGx9l
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تضاف إىل الحدود البحرية والربية والجوية.11 كام أكدت النيابة أيًضا يف بيان آخر حول 
إشارة  يف  وإباحية12  ابتذااًل  تراه  ما  وبني  واالبداع  التعبري  حرية  بني  التفريق  رضورة 
من  جديد  فصل  ليبدأ  الكرتونية.   منصات  عىل  ترفيهية  فيديوهات  فتيات  نرش  لقضايا 
بعض  من  بدفع  االقتصادية،  واملحكمة  النيابة  بقيادة  والتعبري  الرأي  حرية  انتهاكات 
املواطنني، التي أظهرت تعليقاتهم عىل مواقع التواصل االجتامعي مبا فيها صفحات 

النيابة العامة، تشجعًّهم عىل اإلبالغ عن أي محتوي يرونه منتقًدا أو خادًشا للحياء.

يظهر من خالل تحليل أكرث من 210 بيان من صفحة النيابة العامة خالل ما يقرب عام 
و9 شهور يف الفرتة بني )سبتمرب 2019- مايو 2021( بأن النيابة أصدرت 57 بيان )أكرث 
بناًء عىل علمها به من وحدة  التحقيق يف قضايا  بأنها بارشت  من 26٪( قالت فيه 
العام، من بينها قضايا  النائب  البيان والتوجيه مبكتب  التابعة إلدارة  الرصد والتحليل 
عىل خلفية نرش مقاطع ترفيهية عىل موقع تيك توك التهامهم باالعتداء عىل قيم 

األرسة املرصية.

محركو الدعاوى في قضايا المحكمة االقتصادية
فأبرز  التقرير،  محل  االقتصادية  املحاكم  أمام  نظرت  التي  القضايا  فحص  خالل  من 
محركو الدعوي يف هذه القضايا هم النيابة ممثلة يف إدارة البيان والتوجيه والتواصل 
االجتامعي التابعة ملكتب النائب العام أو سلطات تنفيذية مثل وزارة الداخلية ممثلة 
الجامعية  باملراقبة  قيامهم  أثناء  بوزارة  املعلومات  لتكنولوجيا  العامة  االدارة  يف 
لإلنرتنت، أو عند إلقاء القبض عىل أشخاص، أو مثل الهيئة العامة لالنتخابات، باإلضافة 

إيل مواطنني قاموا بتقديم دعاوي تجاه أشخاص نرشوا محتوي يروه مخالًفا.

1- النيابة العامة 

العام  النائب  ملكتب  التابعة  االجتامعي  والتواصل  والتوجيه  البيان  ادارة  حركت 
الدعوي يف القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح املحكمة االقتصادية 

واملتهم فيها حنني حسام ومودة االدهم، باإلضافة إيل القضية 
رشيفة  فيها  واملتهم  اقتصادية  جنح   2020 لسنة   535 رقم 
ونورا  هانم،  شريي  وشهرتها  عطوة،  املطلب  عبد  رفعت 
هشام أحمد عالء الدين الزهريي، وشهرتها زمردة كان محرك 
الدعوى فيها بالغني مقدمني ضدهام بالتحريض عىل الفسق 

والفجور ونرش الفاحشة من خالل ظهورهام مبالبس غري الئقة، 
بناًء عىل تقرير أعده موظفون يف إدارة البيان والتوجيه، وذلك 

التواصل  مواقع  مستخدمي  بعض  من  غاضبة  تعليقات  عىل  بناًء 
االجتامعي عىل تلك الفيديوهات.13

11النيابة العامة املرصية، فيس بوك، ٢ مايو، ٢٠٢٠،
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2949414071833142&set=a.2000327433408482

1٢  النيابة العامة املرصية، فيسبوك، ٢9 أبريل، ٢٠٢٠،
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/photos/a.2000327433408482/2942503465857536/?type=3&theater

13قراءة يف قضية شريي هانم وزمردة، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، ٢٠٢1،
https://afteegypt.org/read-tiktok-case-papers/2021/12/03/26255-afteegypt.html
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2- مؤسسات تنفيذية 

املحاكم  أمام  املنظورة  القضايا  من  عدد  مراجعة  خالل  من 
مؤسسات  كانت  الدعاوي  بعض  محرك  بأن  يظهر  االقتصادية، 

تابعة لهيئات ووزارات، مثل القضية رقم 1592 لسنة 2021 جنح 
للحقوق  املرصية  املبادرة  مدير  فيها  واملتهم  اقتصادية 
يف  األسايس  الدعوى  محرك  كان  بهجت  حسام  الشخصية 
إتهام بهجت بإهانة هيئة انتخابية ونرش أخبار كاذبة هو القائم 

بأعامل رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات، أما القضية 21022 لسنة 
2020 واملتهم فيها محمد الجاليل كان محرك الدعوى األسايس 

عن  الداخلية  بوزارة  املعلومات  لتكنولوجيا  العامة  االدارة  هو 
الصفحة  عن  تقرير  وإعداد  بوك  فيس  موقع  مراقبة  طريق 
التي كان يديرها الجاليل، ومن ثم تم تقدميها للنيابة العامة. 
أما القضية 121 لسنة 2022 )جنح مالية( واملتهم فيها ماركو 

جرجس صليب شحاتة، فتم إلقاء القبض عليه بعد تفتيش هاتفه 
املحمول واحتوائه عىل صور تم اعتبارها صور جنسية. 

3- مواطنين

تظهر قضايا أخري منظورة أمام املحاكم االقتصادية، بأن بعض محركو الدعاوي 
تحريك  ويتم  محامني،  أو  عاديني،  مواطنني  كانوا  القضايا  هذه  يف 

الشكوى  يف  هذا  حدث  منهم.  مقدمة  بالغات  إثر  عىل  الدعوي 
املقدمة ضد التيكتوكر حنني حسام من محام يدعى عبد الرحمن 
أما  العام.  النائب  عرائض   2020 لسنة   177 برقم  قيدت  الجوهري 
فيها  واملتهم  القاهرة  اقتصادية  جنح   2020 لسنة   762 القضية 
هدير الهادي تظهر القضية بأن محرك الدعوى فيهام محامي 
يدعى أرشف فرحات. كام تظهر صفحة النيابة العامة أيًضا قيام 

عىل  التعليقات  خالل  من  للنيابة  أونالين  بالغات  بتقديم  مواطنني 
هذه الصفحة.
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تحليل خطاب وأداء النيابة في قضايا 
النشر الُمحالة للمحاكم االقتصادية

أظهرت بيانات النيابة العامة وأدائها يف قضايا 
الرفض  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل  النرش 
الواضح لالنتقاد السيايس، وإصدار أحكام أخالقية 
قيم  عىل  بالتعدي  واتهامات  ودينية،  وقيمية 
الخصوصية  عىل  والتعدي  املرصية،  األرسة 
يف  وذلك  للمتهمني،  الشخصية  الحياة  وحرمة 

التهديدات  ضمن  من  األمور  هذه  اعتبار  إطار 
السيربانية ضد مرص.

رفض االنتقاد السياسي 
استقاء  حرية  يتضمن  ًمطلق،  حق  هو  الرأي  ابداء  يف  الحق  كون  من  بالرغم 
بجميع  ونقلها  ونرشها  عنها  والتعبري  ومصادرها  واألفكار  للمعلومات  املواطنني 
الطرق املتاحة، إال أنه وبالنظر يف القضايا محل التقرير يظهر بأن السلطات ومن بينها 
عليها  بنوا  التي  معلوماتهم  استقاء  وطريقة  مصادر  املواطنني  عىل  تحجر  النيابة 
رأيهم املنشور، ومن ثم يتحول بعدها إىل اتهام، يتم عىل إثرها إحالة صاحبه إيل 

املحكمة االقتصادية.

ظهر هذا يف القضية رقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادية واملتهم فيها مدير 
املبادرة املرصية لحقوق اإلنسان حسام بهجت، حيث تم اتهامه وإحالته للمحاكمة 
عىل أساس قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات وبعض مواد قانون العقوبات، 
التهامه بنرش األخبار الكاذبة واهانة هيئة قضائية، ومن ثم الحكم بتغرميه 10 آالف 
جنيه، وذلك عىل خلفية قيامه بكتابة تدوينة عىل موقع التواصل االجتامعي تويرت 
سؤال  الرسمية  التحقيقات  تظهر  السابق.  االنتخابات  هيئة  رئيس  أداء  فيها  انتقد 
النيابة حسام كونه قد قام بالتحقق من املعلومات قبل نرشها أم ال، ورضورة تحريه 

املعلومات التي قام بنرشها.
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لغة ذات توجه أخالقي وديني

بالرغم من كون النيابة يف األساس هيئة قضائية مدنية تستند يف عملها للقوانني 
املرصية، لكن منذ تأسيس إدارة البيان والتوجيه والتواصل االجتامعي واصدارها عدد من 
البيانات التي تخص مالحقة مستخدمي املواقع االجتامعية، أظهرت بياناتها احتوائها 
عىل مصطلحات تحمل أحكام أخالقية وقيمية ودينية يف خطاب النيابة، تظهر من خالل 
كلامت مثل: "البدع" و"اآلثام" و"الخطايا"، باإلضافة لعبارات ميكن اعتبارها نصًحا دعويًا، 

هذا فضاًل عن االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث والعبارات االنشائية.14

ففي حالة قضية التيكتوكر حنني حسام، ظهر الخطاب الديني للنيابة يف استهالل 
البيان الصادر بآية قرآنية واضحة املعاين تتحدث عن اتباع الشهوات، كام طغى عىل 
البيان لغة النصح واإلرشاد بعيًدا عن املصطلحات القانونية والتي تظهر يف عبارات 
مثل "ظواهر من وراءها قوى للرش تسعى إلفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه ورسقة 
باعتبارهن  السيدات  يظهر  رجعي  خطاب  النيابة  استخدمت  كام  وطهارته"  براءته 
والتي  املادية  وحاجتهن  لضعفهن  نتيجة  الدعارة  إيل  يلجئون  قد  هشة  كائنات 
تظهرها عبارة "وهل يوقع بالفتيات يف فخاخ مامرسة الدعارة إال باستغالل ضعفهن 

وضائقتهن االجتامعية".15

اتهامات بالتعدي على قيم األسرة المصرية 
يظهر تحليل خمس قضايا محل التقرير، تم تحريكها من قبل وحدة الرصد والتحليل 
تفسريها  يف  النيابة  باعتامد  االجتامعي،  التواصل  مواقع  مستخدمي  بعض  تجاه 
وذلك  املرصية،  األرسة  وقيم  مبادئ  عىل  اعتداء  كونها  األشخاص  بعض  ألفعال 
العبارة  هذه  النيابة  واستخدمت  النرش.  وجهة  املحتوى  نوع  اختالف  من  بالرغم 
كمرادف الستخدام شخص ما حسابه الشخيص عىل مواقع التواصل االجتامعي، لنرش 
صور أو فيديوهات لنفسه يتم اعتبارها إخالاًل عىل قيم األرسة املرصية، بناًء عىل 
نص املادة 27  قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، مبا يحمله هذا املصطلح من 
إمكانية لتفسريه بشكل فضفاض وعدم تعريفه بشكل واضح، وبدون تعريف األركان 
املادية لوقوعه، حيث يظهر تفسري النيابة للنص مبا يتامىش مع توجهها األخالقي 

والقيمي.16 

14   مصطفي محمود، "إدارة البيان والتوجيه للنيابة العامة املرصية: حراس العدالة 
حراساً للحدود السيربانية،" املفكرة القانونية، ٢5 نوفمرب، ٢٠٢٠. 

https://legal-agenda.com/إدارة-البيان-والتوجيه-للنيابة-العامة/

15  مرجع سابق

16""رصد وتحليل" النيابة العامة..مسرية من العداء ل"التواصل االجتامعي"،" مدى مرص، ٢4 سبتمر، ٢٠٢٠.
https://mada31.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2020/09/24/

feature/سياسة/رصد-وتحليل-النيابة-العامة-مسرية-من-ا/
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أمثلة لقضايا تم فيها اتهام األشخاص باالعتداء على قيم األسرة

نوع املحتوى املتهمون رقم القضية 

479 لسنة 2020 جنح املحكمة 
االقتصادية

ترفيهي- حنني حسام ومودة االدهم 
دعايئ 

محمد عبد املنعم محمد السيد 21022 لسنة 2020
الجاليل

تثقيف جنيس 

762 لسنة 2020 جنح اقتصادية 
القاهرة

ترفيهي- هدير الهادي
دعايئ 

شريي هانم، وزمردة535 لسنة 2020 جنح اقتصادية
ترفيهي- 

دعايئ 

121 لسنة 2022 )جنح مالية( - 1627 
لسنة 2021 حرص نيابة أمن الدولة

ديني ماركو جرجس صليب شحاتة

إشارة لتهديدات سيبرانية
العامة  النيابة  أضافت  السيربانية،  الحدود  وهو  للبالد،  الرابع  الحد  أسمته  مبا 
لنفسها دوًرا جديًدا هو سلطة حامية املجتمع، وذلك بخالف دورها كسلطة تحقيق 
واالباء  واملواطنات  للمواطنني  مناشداتها  النيابة،  بيانات  أظهرت  حيث  واتهام.17 
ملنصات  إشارة  يف  مستحدثة  ألمور  التصدي  رضورة  عن  اجتامعي  بخطاب  واالبناء 
غايتها  رشور  العذاب،  وباطنها  الرحمة  ظاهرها  "يف  باعتبارها  االجتامعي  التواصل 

تبديد القيم وتزيني الفواحش وجعل السيئات من املسلامت".18

تعدي على حرمة الحياة الشخصية
محامي  وبحسب  االقتصادية،  املحاكم  أمام  نظرهام  تم  قضيتني  عىل  باالطالع 
التيكتوكر املتهمة مودة األدهم طالب وكيل النيابة بتوقيع كشف عذرية، األمر الذي 
رفضته مودة.19 أما يف حالة الشاب ماركو جرجس صليب شحاتة، والذي حكمت عليه 
املحكمة بالسجن 5 سنوات التهامه بالتعدي عىل قيم األرسة املرصية واستغالل 
الدين يف الرتويج ألفكار متطرفة وازدراء الدين اإلسالمي، تطرقت جلسات التحقيق 

17   النيابة العامة املرصية، "بيان من النيابة العامة يف القضية رقم 4917 لسنة ٢٠٢٠ 
https://bit.ly/3V047N0 ،جنح الساحل" فيس بوك ٢3 أبريل، ٢٠٢٠

1٨“يف قضية »حنني حسام«.. النيابة العامة: توجه رسالة مؤثرة للشعب املرصي،"بوابة  أخبار اليوم،٢4 ابريل، ٢٠٢٠،
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3037448/1/يف-قضية-حنني-حسام--النيابة-العامة-توجه-ر

19"مودة ترفض الكشف عن عذريتها وأرصدتها يف البنوك.. ومحاميها: توقعنا الحكم،" القاهرة ٢4" ٢7 يوليو، ٢٠٢٠،
https://www.cairo24.com/2020/07/27/788177/?fbclid=IwAR0eO2C5dW7n1C

MoSz7UnTcJCmNb3E86Keb-jkoUXy2w2X_bBCiwpoHRsjY
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املرشوبات  يتناول  كان  اذا  وعام  الشخصية  مامرساته  عن  استفسارات  اىل  معه 
الكحولية وطبيعة عالقاته بالنساء، هذا باإلضافة اىل اسئلة شخصية حول محادثات 

وصور خاصة يف جهازه.20

تعدي على الخصوصية 
للمواطنني  الشخصية  والحسابات  املحمولة  الهواتف  تفتيش  عمليات  تقترص  مل 
أثناء وعقب تظاهرات سبتمرب 2019 عىل وزارة الداخلية، وذلك من خالل االطالع عىل 
محادثات وصور خاصة لألشخاص املحقق معهم عىل هواتفهم املحمولة وتقرير 
ضمها إيل أوراق القضايا، مبا يخالف نص الدستور يف املادة 57 والذي ينص عىل 
عن  املراسالت  ومنها  االلكرتونية،  املراسالت  فيها  مبا  الخاصة،  املراسالت  حامية 
طريق املواقع والتطبيقات االلكرتونية مثل فيسبوك و واتساب وماسنجر وغريه من 

تطبيقات املراسلة. 

والربقية،  الربيدية،  وللمراسالت  تمس.  ال  مصونة  وهى  حرمة،  الخاصة  "للحياة 
واإللكرتونية، واملحادثات الهاتفية، وغريها من وسائل االتصال حرمة، ورسيتها مكفولة، 

وال تجوز مصادرتها، أو االطالع عليها، أو رقابتها إال بأمر قضايئ مسبب…."

املادة 57 من الدستور املرصي.

وظهر انتهاك الحق يف الخصوصية يف قضايا محل التقرير عىل يد النيابة وقوات 
هدير  التيكتوكر  من  النيابة  وكيل  طلب  منها  منها،  أمثلة  خالل  من  القانون،  انفاذ 
الهادي الرقم الرسي الخاص بهاتفها املحمول، وقيامه بفحص املراسالت والصور 
والفيديوهات الخاص بها، وظهر يف األوراق الرسمية مواجهتها بصور وفيديوهات 
خاصة مل تكن قد نرشتها عىل مواقع التواصل، وامنا كانت تحتفظ بها عىل هاتفها 

املحمول.21

ترسيبها  تم  لها  شخصية  صور  النيابة  فاستخدمت  األدهم  مودة  التيكتوكر  أما 
بشكل غري قانوين عقب رسقة هاتفها لالبتزاز كأدلة لالتهام ضدها، وذلك بالرغم من 
تقديم مودة بالًغا برسقة هاتفها املحمول يف وقت سابق، وهو ما أظهرته صورة 
الرسمية  األوراق  يف  االتهام  أدلة  أظهرت  كام  املحكمة.  حكم  حيثيات  من  ضوئية 
لقضية محمد عبد املنعم الجاليل صور ضوئية منسوخة من محادثاته الشخصية عىل 

تطبيق واتس آب.

عىل  بالتعدي  القضايئ  والضبط  القانون  انفاذ  قوات  قيام  أخري،  قضايا  تُظهر 
الخصوصية، ففي قضية املتهمتان املعروفتان اعالميًا شريي هانم وزمردة، تجاوز 
مأمور الضبط القضايئ حدود عمله بعد ندب النيابة له للقبض عىل املتهمني، حيث 

٢٠  "الحكم بحبس ماركو جرجس 5 سنوات بتهمة ازدراء األديان.. واملبادرة املرصية تطالب 
بالتوقف فوًرا عن مالحقة املواطنني بسبب آراء أو سلوكيات مخالفة للسائد من التفسريات 

الدينية،"املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، تاريخ الولوج 13 نوفمرب، ٢٠٢٢،
https://www.eipr.org/press/2022/02/-الحكم-بحبس-ماركو-جرجس5--سنوات

بتهمة-ازدراء-األديان-واملبادرة-املرصية-تطالب-بالتوقف

٢1قراءة يف أوراق قضية هدير الهادي، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، ٢٠٢٢،
https://afteegypt.org/read-tiktok-case-papers/2022/06/02/30753-afteegypt.html#_ftn2
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قام بفحص االجهزة االلكرتونية واطلع عىل املحادثات الشخصية لهن عرب تطبيقات 
بعد  عليه  والقبض  توقيفه  تم  شحاته  صليب  جرجس  ماركو  أما  اب.  وواتس  ماسنجر 
تفتيش هاتفه املحمول وذلك بعد اكتشف وجود صور جنسية، اعتربها القائم عىل 

ضبطه مسيئة للدين اإلسالمي.22 23

٢٢  املبادرة املرصية للحقوق الشخصية،" الحكم بحبس ماركو جرجس 5 سنوات بتهمة ازدراء األديان.. واملبادرة 
املرصية تطالب بالتوقف فوًرا عن مالحقة املواطنني بسبب آراء أو سلوكيات مخالفة للسائد من التفسريات الدينية."

https://bit.ly/3i7X2vi

٢3قراءة يف قضية شريي هانم وزمردة، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، ٢٠٢1،
https://afteegypt.org/read-tiktok-case-papers/2021/12/03/26255-afteegypt.html
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تحليل أحكام المحكمة االقتصادية 
في قضايا النشر: قضية حنين حسام 

ومودة األدهم نموذًجا

عرفت  التي  القضايا  ومنها  االقتصادية،  املحكمة  أحكام  من  عدد  نصوص  بفحص   
تعريف  أو  نظري  إطار  تضع  مل  األحكام  هذه  بأن  يظهر  توك"،  "التيك  فتيات  بقضايا 
محدد ملا يعرف باالعتداء عىل مبادئ وقيم األرسة املرصية، فضاًل عن تحديد ماهية 
املبادئ  هذه  عىل  ًمتعدين  مرتكبيه  وتجعل  االتهام  هذا  تحت  تندرج  التي  األفعال 
والقيم، بل وأرصت هذه املحاكم عىل التعريف الفضفاض وإظهار التوجه القيمي 
القانونية  واللغة  التحديد  عن  بعيًدا  اإلنشائية،  التعبريات  يف  واملغرق  والديني 
األفعال،  تفسري  يف  للقايض  التقديرية  السلطة  استخدام  يف  والتوسع  الرصينة، 
ما  العليا،  الدستورية  كاملحكمة  أعيل  محاكم  تفسريات  عىل  االعتامد  مقابل  يف 
جعل املرجع يف أغلب هذه األحكام هو للسلطة التقديرية للقايض ومدي التزامه 
للنصوص  الرجعي  التفسري  مقابل  يف  والتعبري  الرأي  بحرية  الشخصية  وقناعته 

والخطاب املعادي لحقوق وحريات النساء.
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لغة إنشائية بعيدة عن الرصانة القانونية
يعد أبرز املالحظ عىل لغة هذه األحكام هي تركيزها عىل إبراز الجانب القيمي 
واألخالقي والديني لدي القايض، وما يتبعها من تفسريات بعيدة، فضاًل عن إظهار 
القانونية  الرصانة  بعيًدا  األحكام  هذه  يف  اإلنشايئ  الطابع  وغلبة  اللغوية  الحيل 

املعتادة يف لغة األحكام.

مناذج لهذه اللغة البعيدة عن الرصانة التي اتسمت بها املحاكم االقتصادية يف 
املرصي  سام  عىل االستعراضية  الحكم  حيثيات  يف  ظهر  ما  النرش،  قضايا  من  عدد 
املحكمة  قالت  حيث   2020 يونيو  يف  جنيه  ألف   300 وتغرميها  سنوات  ثالث  بالسجن 
"خرقت سفينة مبادئ وأخالق املجتمع املرصي املبحرة يف  يف حيثيات حكمها 
وطهارته  لرباءته  ورسقتها  لقيمه  بإفسادها  والشبهات  والشهوات  األهواء  بحر 
اعوجت  وصور  فيديوهات  خالل  من  السيرباين  الفضاء  عرب  إليه  تسللت  بأن  ونقائه، 

فيها وانحرفت عن الرشيعة األخالقية واملرشوعية الدستورية والقانونية"24

ويف قضية التيكتوكرز حنني حسام ومودة األدهم جاء أيضا عىل لسان القايض 
ببث  املبادئ  تلك  قد خرجوا عن  "وكان املتهمني  الدرجة األوىل  يف حيثيات حكم 
منها  وجعلوا  جميعا  بها  اشرتكوا  ومسموعة  مرئية  ومقاطع  صور  واذاعة  ونرش 
وتقاليده،  ومبادئه  قيمه  يف  املتمثلة  املجتمع  هذا  أعمدة  تجتث  هدم  معاول 
مطلقني بها ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري بغري اتزان وروية وحكمة 
باستعامل أفكارا وعبارات اتسمت بعشوائية الفكر والسلوك وتنال من قيم املجتمع 

وسمعته وكرامته".

سلطة تقديرية للقاضي في تفسير األفعال
فيام  خاصة  للنصوص،  والدقيق  الواضح  التعريف  وغياب  الفضفاض  النص  أيًضا  أثر 
يتعلق بتهمة االعتداء عىل قيم األرسة املرصية، برتك تعريفها يف كل قضية وكل 
الشخيص  ومفهومه  بالفصل،  املنوط  للقايض  املطلقة  التقديرية  للسلطة  حكم 
فهمه  عن  فضاًل  والفحش،  والطهارة  الشهوات  مثل  عرفية  دينية/  مصطلحات  عن 
الشخيص للرشيعة اإلسالمية ومقاصدها يف مقابل ما يعد من حرية الرأي والتعبري 
حيثيات  يف  هذا  ظهر  الدولية.  واملواثيق  الدستور  يف  عليها  املنصوص  واإلبداع، 
أكد  حيث  األدهم،  ومودة  حسام  حنني  التيكتوكرز  قضية  يف  األوىل  الدرجة  حكم 
والقيم  املبادئ  عىل  اعتداء  يعد  الجاين  سلوك  كان  إذا  ما  "مسألة  بأن  القايض 
ضوء  يف  يستخلصه  املوضوع  قايض  لتقدير  يخضع  مام  فذلك  عدمه  من  االرسية 

قيم االرسة املرصية ومبادئها التي استقرت يف أذهان الناس تعارفوا عليها".

جدير بالذكر، بأن الفيديو الذي تسبب يف حبس حنني حسام من البداية مل يحتوي 
عىل أي خطاب غري قانوين أو يدعو ألي مام تم فرسته من املحكمة، فبحسب نص 
كالم حنني يف الفيديو املشار إليه، دعت إىل إنشاء ما أسمته "وكالة" عىل تطبيق 
بث  فيديوهات  يف  سيظهرون  وانهم  سنة،   18 عن  عمرهن  يقل  ال  لفتيات  الييك، 

"املحكمة يف حيثيات حكمها عىل سام املرصي: املتهمة اعتدت عىل مبادئ وأخالق املجتمع   ٢4
https://gate.ahram.org.eg/News/2432584.aspx  ،املرصي،"بوابة األهرام، ٢7 يونيو، ٢٠٢٠
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مبارش كمذيعة، وأن عليهم ارتداء مالبس "فورمال" – أي مالبس رسمية- وليست 
املحكمة  قايض  أن  إال  نوع،25  أي  من  التجاوزات  منع  عىل  وشددت  "خارجة"  مالبس 
يف حيثيات حكمه اعترب هذا الفيديو دعوة ملامرسة الدعارة والفسق أخًذا مبا ورد 
الشباب  إغواء  هو  الفيديو  من  الغرض  بأن  قرر  والذي  التحريات،  مجري  تقرير  يف 

والتحريض عىل أعامل البغاء والفسق.

خطاب وعظي وتربوي
وحنني  األدهم  مودة  التيكتوكرز  قضية  يف  االقتصادية  املحكمة  خطاب  اتسم 
اآلباء  نحو  بتوجهه  للمجتمع،  وأخالقي  ديني  ووعظي  تربوي  خطاب  بأنه  حسام 
واألمهات ملراقبة أوالدهم وحاميتهم من مخاطر مواقع التواصل االجتامعي، حيث 
وذويهم  أبنائهم  ومالحظة  مبتابعة  املرصية  باألرسة  "نهيب  أن  إيل  الحكم  أشار 
ومراقبة ما تصلون به عرب الشبكة املعلوماتية وما يبث إليهم من محتويات ومقاطع 
حيثيات  يخل  مل  كام   ، موروثاتهم"  وقيمهم  هويتهم  من  تغري  ومسموعة  مرئية 
التأكيد عىل رضورة الحفاظ عىل األمة وقيمها ومبادئها والتخويف من  الحكم من 
فضاء اإلنرتنت بالقول" إن الله عز وجل قد جعل مكارم األخالق ومحاسنها وصال بيننا 
تجاه  الرسالة  أداء  عاتقهام  عىل  حمال  وأم  اب  كل  عىل  وجب  فقد  ثم  ومن  وبينه 
قيمها  االمة  لتلك  حافظني  وتنشئتهم  حاميتهم  عىل  الحرص  كل  الحرص  أبنائهم، 
التقدم  أمورا وضعت كذبا وبهتانا تحت مظلة  ومبادئها وأخالقها، والنأي بهم عن 
اإلثم  وباطنها  التطور  ظاهرها  ومامرسات  أفكارا  تحوي  والتي  املفتوح  والفضاء 

واالنحدار األخالقي"  

التقديرية  السلطة  إعطاء  التوسع يف  جانبًا من خطورة  النصوص وغريها،  تظهر 
مجتمعية،  نقاشات  ويحدث  إعالميًا  عليها  الرتكيز  يتم  قضايا  يف  خاصة  للقضاة، 
وتتعلق بتفسريات أخالقية ودينية حول االتهامات، األمر الذي قد يحفز القايض عىل 
األخالقي  الواعظ  عباءة  ارتداء  إىل  للقانون،  كمطبق  الوظيفي  دوره  من  الخروج 
واملريب االجتامعي واالشتباك مع ما يراه "إفساًدا" للمجتمع بداًل من الرتكيز عىل 
ما يتم اعتباره "جرمية" تستحق الرباءة أو العقاب. مبا يفسد روح القانون، التي يف 

أساسها النظر للوقائع بشكل محايد دون تأثريات سياق الرأي العام.

خطاب معادي لحريات النساء
خطابًا  األدهم،  ومودة  حسام  حنني  التيكتوكرز  قضايا  يف  املحكمة  استخدمت 
معادي لحرية النساء يف الترصف بحرية يف مالبسهم وأجسادهم. حيث استخدمت 
املحكمة يف حيثيات الحكم املشار إليه مصطلح" املالبس الفاضحة" وهو مصطلح، 
فيختلف  متاًما،  نسبي  حكم  يعترب  لكنه  للسيدات،  امللبس  حرية  يناقض  كونه  بخالف 
اجتامعية  لطبقة  اجتامعية  طبقة  ومن  شخص،  إيل  شخص  من  فاضًحا  لباًسا  يعد  ما 
أخرى. جاء أيًضا من بني أدلة االتهام التي استخدمتها املحكمة فيديوهات للمتهمة 

الفيديو الذي تسبب ىف حبس حنني حسام.حنني حسام يف املحكمة.حبس حنني حسام٢٠٢1،    ٢5 
https://www.youtube.com/watch?v=FQooL-yrxzQ
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حنني حسام قالت عنها املحكمة بأنه "تقوم خاللها بالرقص مرتدية مالبس فاضحة 
بالطرق واألماكن العامة" ومبطالعة الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان لعدد من هذه 
للحجاب  الفيديوهات  هذه  كل  يف  ترتدي  كانت  حنني  بأن  مالحظة  تم  الفيديوهات 
داخل  النساء  ملاليني  املعتاد  املالبس  كود  ضمن  تقع  مالبس  ترتدي  كام  العادي، 
مرص، كام تقوم بالرقص بطريقة عادية ترقص مثلها آالف الفتيات يف حفالت الزفاف. 
أخري،  منصات  عىل  وحتي  توك  تيك  منصة  عىل  فيديوهات  هناك  بأن  بالذكر  جدير 
مطربني  ومع  أغاين  يف  فضائية  قنوات  عىل  فيديوهات  يف  يظهرون  آخري  أو 
كونهم  هو  الوحيد  الفرق  حسام،  حنني  مالبس  من  حرية  أكرث  مبالبس  مشهورين، 
التفسري  أو  القانونية،  الحامية من املسائلة  من طبقات اجتامعية معينة، توفر لها 

العدايئ ملالبسهم من قبل املحاكم أو السلطات األخرى املعنية.

اتهامها  يف  املحكمة  استخدمت  حيث  العدايئ،  التوجه  هذا  يظهر  آخر  بعد 
للتيكتوكر مودة األدهم صورا لها، كانت قد تم ترسيبها من هاتفها املحمول عقب 
ابتزازها، إال أن القايض مل يحرك ساكنا تجاه هذا االنتهاك  رسقته واستخدمت يف 
وما يتبعه من وصم اجتامعي تسببت فيه تلك الصور، بل واستخدم هذه الصور يف 
بـ "عدم اقتناعه" عىل حد قوله، استناًدا عىل أن املتهمة  اتهامه لها، وفرس هذا 
قد اتخذت إجراءات جادة بعد رسقة هاتفها، رغم إفادتها بقيامها بتحرير محرض يف 
قسم الرشطة برسقة الهاتف بتاريخ 19 مايو 2019، إال أن الرشطة مل تتحرك السرتداد 

الهاتف. 
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خاتمة

ميكن رؤية الهجمة التي قادتها النيابة عىل حرية النرش والتعبري عىل اإلنرتنت، وما 
تبعها من أحكام املحكمة االقتصادية، وما تم االستناد عليه من قوانني تعسفية مثل 
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات عرب اتهام األفراد بإهانة هيئات ومؤسسات 
نظامية أو تهديد قيم ومبادئ األرسة املرصية مبا يسمي بالذعر األخالقي،26 وهو 
الرتكيز عيل أشخاص أو أفكار متثل أفعالهم تهديًدا لقيم املجتمع، وتقوم وسائل 
اإلعالم بتغذية هذا الذعر الذي يستخدمه املرشع يف مترير قوانني وسياسات لتعزيز 
الدولة، وتحديًدا عىل األشخاص املهمشني مجتمعيا  السيطرة االجتامعية من قبل 
بسبب دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم. وهو ما يأيت يف إطار الرواية التي تعتمد 
التي  الحروب  بسبب  طوارئ  حالة  وجود  من  الرسمية  ومؤسساتها  الدولة  عليها 
إجراءات تعسفية  الحالة من  أعداء عديدين، وما تستدعيه هذه  الدولة ضد  تخوضها 
واستثنائية، وهو ما أسفر عن قوانني أخري تعسفية مثل قوانني مكافحة اإلرهاب 

والتظاهر.. الخ.

تقنية  جرائم  مبكافحة  املتعلق   2018 لسنة   175 رقم  القانون  نصوص  جاءت 
للسلطات  ويتيح  وغامًضا،  فضفاًضا  التعسفية،  القوانني  من  كغريه  املعلومات، 
األمنية والقضائية مراقبة مستخدمي اإلنرتنت واستهداف املؤسسات واألشخاص، 
واتهامهم باتهامات فضفاضة مثل قيم األرسة املرصية، والتي تفرتض كون جميع 
املواطنني متبنني لنفس األفكار وخاضعني لنفس العادات، وترك تفسري هذه املواد 
للسلطات املعنية لتفسريها، مبا يتعارض مع مبدأ رشعية القوانني والتي تعني ان 
يكون معنى القانون واضحا ودقيقا مبا فيه الكفاية، وعدم إعطاء السلطات املختصة 
سلطات تقديرية مفرطة يف اتخاذ إجراءات مقيدة للحرية.27 األمر الذي أتاح للنيابة 
ديني  أخاليف  قيمي  إطار  يف  وغريه  القانون  هذا  تفسري  االقتصادية  واملحاكم 
وحتي سيايس محافظ، يرفض األفكار التي يعتربها صادمة أو مزعجة أو مسيئة أو 
ما  وهو  زيفها.28  أو  املحتويات  هذه  صحة  عن  النظر  بغض  وذلك  ساخرة،  أو  نقدية 
ظهر جليًا يف خطابهام والقرارات والبيانات واألحكام الصادرة من النيابة واملحاكم 
تؤدي  وأحكام  وقرارات  إجراءات  إصدار  ليتم  التقرير،  محل  القضايا  يف  االقتصادية، 

عمليًا إيل حصار حرية الرأي والتعبري عرب اإلنرتنت.

االقتصادية  املحاكم  ومنها  واملحاكم  املؤسسات  وأداء  املواد  هذه  تنتهك 
الدويل  والعهد  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  مثل  دولية،  ومواثيق  اتفاقيات 

،eferrit "،٢6اشيل كروسامن،" تعريف الفزع األخالقي
https://eferrit.com/تعريف-الفزع-األخالقي/

 ٢7  "التضليل اإلعالمي وحرية الرأي والتعبري"، مجلس حقوق االنسان، ٢٠٢1،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/085/62/PDF/G2108562.pdf?OpenElement 

٢٨  املصدر السابق
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مواد  من  املرصي  الدستور  عليه  نص  عام  فضاًل  هذا  والسياسية،  املدنية  للحقوق 
النصوص  الرأي والتعبري. وهي  الحقوق والحريات، وعىل رأسها حرية  تحافظ عىل 
التي ينقصها القوانني املفصلة واملنفذة واإلرادة السياسية واملؤسسية لتطبيق 
هذه املواد عىل أرض الواقع، والتأكد من احرتام املؤسسات املختلفة هذه النصوص 
وعدم مخالفتها، وان ال يتم استخدام مفاهيم مثل األمن القومي ومفاهيم أخري 
سلطة  إعطاء  مع  املرصية  األرسة  وقيم  العامة  واآلداب  الحياء  كخدش  فضفاضة 
والحريات  الحقوق  هذه  تقييد  يف  املصطلحات  لهذه  وفهمه  للقايض  تقديرية 

والنكوص عنها.
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المرفقات
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1- صور توضح تشجع مواطنني عىل اإلبالغ عن قضايا نرش للنيابة

صورة3: صورة توضح شكاوى مقدمة من مواطنني للنيابة العامة

صورة ٢: تعليقات عىل بيان النيابة العامة يف قضية حنني حسام.

صورة1: أحد تعليقات رواد مواقع التواصل االجتامعي عىل صفحة النيابة العامة املرصية.
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2- صورة من الحكم عىل التيكتوكرز حنني حسام ومودة األدهم



36

محاكم للتفتيش

اجلهبة املرصية حلقوق اإلنسان: يه منظمة أوروبية مستقةل، تأسست 
عام 2017 يف مجهورية التشيك عىل يد عدد من النشطاء واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان. تعمل اجلهبة عىل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان 
يف مرص من خالل أعمال املنارصة والبحث والدعم القانوين يف عدة 

مجاالت أهمها العدالة اجلنائية.
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