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يأيت هذا التعليق يف إطار عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبري عىل تقديم تحليالت قانونية فيام يعرف 
مبحاكامت تيك توك، وقد ساهمت املؤسسة يف قضية شريي هانم وزمردة بتقديم املساعدة القانونية يف 

مرحلة الطعن عىل الحكم الصادر ضدهام بالحبس ملدة خمس سنوات. 

مقدمة: ما هي محاكمات تيك توك؟ 

يف إبريل 2020 بدأت النيابة العامة حملة واسعة مستمرة إىل اآلن، ضد صانعات املحتوى عىل موقع تيك 
توك ومساعديهم، نتج عنها القبض عىل 15 شخًصا معظمهم من النساء. حرَّكت النيابة العامة دعاوى 
قضائية تباًعا ضدهن، ما وضعهن يف مواقع قانونية مختلفة، طبًقا لسياق كل قضية ونوعية االتهام املوجه 

فيها. 

أخذت املحاكم املرصية تصدر أحكام إدانة، وصلت يف بعض الحاالت إىل الحكم بالسجن ملدة 10 سنوات 
وغرامة مالية 200 ألف جنيه، كام الحال يف قضية مودة األدهم وحنني حسام. وكان هناك عامل مشرتك 
بني كل هؤالء املتهمني واملتهامت، وهو االتهام بالتعدي عىل قيم األرسة املرصية، وفق قانون مكافحة 
جرائم تقنية املعلومات، حيث يغيب وجود أي معيار محدد ملاهية قيم األرسة املرصية. ورغم هذا العامل 

املشرتك، تتمتع كل قضية بخصوصية، تجعل من الرضوري تسليط الضوء عىل كل منها عىل حدة.

ا، إذ إن الحملة املمنهجة غري املسبوقة التي قادتها النيابة العامة،  وتحمل محاكامت تيك توك طابًعا خاصًّ
والتي أدت إىل هذه الدعاوى كشفت عن تقاطعات هذه القضايا مع حرية التعبري الرقمي، وهو الحق 
الذي تتضح أهميته ورضورة ترسيخه، خاصة يف ظل ظروف الوباء. إذ أدى نزوع املواطنني واملواطنات إىل 

املكوث يف منازلهم مع بداية جائحة كورونا إىل ازدياد استخدام اإلنرتنت ومنه موقع تيك توك. 

وبالتوازي مع ذلك، كانت السلطات املرصية تسعى إىل حصار مساحات التعبري الجديدة، التي ظهرت 
منذ بداية الجائحة. وهذا ليس سلوكًا جديًدا للسلطات، إذ إنها تسعى منذ سنوات إىل فرض السيطرة 
عىل اإلنرتنت، عرب إجراءات غري قانونية كحجب املواقع، وفرض مراقبة جامعية من خالله تحت دعوى 

»حامية الحدود السيربانية«. 

وعىل جانب آخر، تتقاطع محاكامت تيك توك مع الحق يف الحرية الشخصية وحرية الجسد، إذ شهدت 
هذه الفرتة اهتامًما غري مسبوق من النيابة العامة مبراقبة األخالق واآلداب العامة عىل اإلنرتنت. ويأيت 
ذلك بعد سنوات من الرتكيز عىل املحتوى السيايس الناقد. ويتبني من خالل هذه املحاكامت أن االهتامم 
خ للهيمنة الذكورية، وتُقوِّض  باألخالق أثَّر بشكل أسايس عىل حقوق النساء ووضعهن داخل منظومة تُرسِّ

من إمكانيات متكني النساء اقتصاديًّا. 
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إذ إن جزًءا كبريًا من االنتقادات التي ُوجهت إىل صانعات محتوى تيك توك ارتبط بحصولهن عىل ربح 
مادي من املواد الرتفيهية التي يقدمنها عرب هذا املوقع وغريه.  

لخصوصياتهن.  واضًحا  توك شهدت خرقًا  تيك  املوجهة ضد صانعات محتوى  الحملة  إن  القول  وميكن 
تضمنت  إعالميًّا، حيث  كبري  بهجوم  وزمردة  هانم  األدهم وشريي  ومودة  حنني حسام  قضايا  وحظيت 
بالتحليل  نتناولها  التي  القضية  بالبرش. ويف  كاالتجار  بارتكاب جرائم مخيفة  اتهامات  الدعاوى ضدهن 
ليك  املرصي،  القانون  وفق  ُمجرَّمة  وهي  الدعارة،  مامرسة  باعتياد  االتهام  تم  وزمردة«،  هانم  »شريي 

يستخدم ذلك يف شيطنة هؤالء النساء اجتامعيًّا.  

كل ذلك، يقيِّد من حرية استخدام اإلنرتنت، ويجعل املستخدمني واملستخدمات خاصة من النساء يف حالة 
خوف دائم من التعرض ملحاكامت بسبب املحتوى الذي ينرشونه. 

مرحلة الضبط: انتهاك للخصوصية:

تبني طبيعة االنتهاكات القانونية والحقوقية، التي وقعت عىل شريي هانم وزمردة تأثرَي خطاب النيابة 
بشكل  والذي ساهم  منذ 2014،  املتصاعد  الحالية  السلطة  أسايس من خطاب  كجزء  األخالقي،  العامة 
مبارش يف تعزيز العنف واالنتهاكات ضد هؤالء النساء. وقد شجعت النيابة العامة خطابًا إعالميًّا تحريضيًّا 
تداولته وسائل اإلعالم سواء بإصدارها أحكاًما مسبقة يف بياناتها عن وقائع القبض عىل النساء أو من خالل 
عدم صونها حقَّ هؤالء النساء يف الخصوصية واملحاكمة العادلة والتعبري الحر عن اآلراء، وهو ما ساهم 
يف ترسيخ صورة »سيئة السمعة« حول هؤالء النساء وطبيعة وغرض تواجدهن االفرتايض عىل منصات 
القبض  إجراءات  عىل  سواء  كبري  تأثري  ذات  كانت  الصورة  هذه  إن  القول  وميكن  االجتامعي،  التواصل 

واملحاكمة والحكم الصادر ضدهن، أو عىل طبيعة األخبار املتداولة عنهن.

ويف 8 يونيو 2020، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط شريي هانم وزمردة، باالعتامد عىل بالغني مقدمني 
ضدهام بالتحريض عىل الفسق والفجور ونرش الفاحشة من خالل ظهورهام مبالبس غري الئقة، إضافة 
والتوجيه، عن  البيان  إدارة  أعده موظفون غري متخصصني يف  لآلداب، وتقرير  العامة  اإلدارة  تقرير  إىل 

التعليقات الغاضبة من رواد مواقع التواصل االجتامعي عىل ڨيديوهات شريي هانم وزمردة.

وينظِّم القانون أوامر ضبط املتهمني، إذ ال يتضمن فحَص محتوى املضبوطات إال يف حاالت محددة ينظمها 
الدستور املرصي، كأن يحدث إتالف ألحد األدلة جراء عدم فحص القائم بالضبط. ويف قضية شريي هانم 
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وزمردة، أصدرت النيابة العامة أمرها بضبطهام وإحضارهام، وضبط ما بحوزتهام من أجهزة إلكرتونية، إال 
أن مأمور الضبط القضايئ تجاوز حدود ندب النيابة العامة، وانتهك القانون بعد قيامه بفحص األجهزة 
إلكرتونية  رسائل  وهي  واملاسنجر،  الواتسآب  برامج  عرب  والتي متت  الشخصية،  واملحادثات  اإللكرتونية 
خاصة، ال يجوز االطالع عليها، إال مبوجب إذن قضايئ مسبب. وتم إضافة املراسالت اإللكرتونية إىل أنواع 

املراسالت املشمولة بالحامية، يف املادة )75( من الدستور املرصي، يف التعديل الذي جرى عام 2014.

التحقيقات: الحق في الحصول على دفاع قانوني

يعد الحق يف حصول املتهمني عىل دفاع قانوين ركًنا أساسيًّا لضامن محاكامت عادلة. ويف قضية شريي هانم 
وزمردة، رشعت النيابة العامة يف التحقيق معهام، دون حضور محاٍم. ويتعارض ذلك مع نص املادة )124( 
من قانون اإلجراءات الجنائية، والتي أكدت عىل هذا الحق، ووضعت استثناءات محددة له، ومنها: حالة 
التلبس أو الخوف من ضياع األدلة، وهي حاالت ال تنطبق عىل هذه القضية. كام انتهكت النيابة العامة 
حق شريي وزمردة يف االطالع عىل االتهامات واألدلة، وبيان موقفهام القانوين، وهو االنتهاك الذي استمر 

حتى أوىل جلسات محاكمتهام.

أنه من الرضوري رسدها، كام وردت يف  اتهامات إىل شريي وزمردة، نرى  العامة 7  النيابة  وقد وجهت 
ة وبشدة عن تأثري الحملة املمنهجة ضد هؤالء  حكم املحكمة، إذ جاءت صياغة االتهامات ومحتواها معربِّ
النساء. جاءت االتهامات ضد رشيفة رفعت عبد املطلب عطوة، وشهرتها شريي هانم، ونورا هشام أحمد 

عالء الدين الزهريي، وشهرتها زمردة، بأنهام يف غضون الفرتة من عام 2019 حتى 10 يونيو 2020:

توك، . 1 تيك  )يوتيوب،  االجتامعي  التواصل  مواقع  عيل  حساباتهام  باستخدام  وعرضتا  نرشتا 
واملسموع  املريئ  محتواها  يف  تضمنت  وصوًرا شخصية،  مرئية  مقاطع  واتسآب(  إنستجرام، 

خدًشا للحياء العام،عىل النحو املبني تفصياًل بالتحقيقات.

ارتكبتا عالنيًة فعاًل فاضًحا مخالًّ بالحياء، بأن نرشتا املقاطع املصورة  والصور الشخصية محل . 2
البند السابق، حال كونها تنطوي عىل إيحاءات جنسية باإلمياء والفعل والقول ترصيًحا وعىل 

النحو املبني تفصياًل بالتحقيقات.

الشبكة . 	 طريق  عن  نرشتا  بأن  املرصي،  املجتمع  يف  األرسية  والقيم  املبادئ  عىل  اعتديتا 
املعلوماتية – الصفحات الخاصة بهام عىل مواقع التواصل االجتامعي والقناة الخاصة بهام عىل 
مواقع التواصل االجتامعي والقناة الخاصة باألوىل عىل موقع يوتيوب ــ مقاطع مرئية وصوًرا 
شخصية تضمنت تعديًا عىل تلك املبادئ والقيم، وإتاحتها للكافة لالطالع عىل محتواها، عىل 
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النحو املبني بتقرير اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات )املرفق( وعىل النحو املبني تفصياًل 
بالتحقيقات.

أنشأتا واستخدمتا حساباتهام عىل مواقع التواصل االجتامعي )إنستجرام، تيك توك، واتسآب( . 4
وقناتهام عىل موقع اليوتيوب يف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم محل البنود )7،6،5،2،1( 

عىل النحو املبني تفصياًل بالتحقيقات.

دعوة . 5  )1( بالبند  إليها  املشار  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  من خالل حساباتهام  أعلنتا 
محل  الشخصية  والصور  املرئية  املقاطع  نرشتا  بأن  األنظار،  ولفت  بالدعارة  إغراًء  تتضمن 

البنود السابقة عىل النحو املبني تفصياًل بالتحقيقات.

املتهمة األوىل ساعدت املتهمة الثانية وسهلت لها ارتكاب الدعارة، بأن قامت بتصويرها بعًضا . 6
من املقاطع والصور محل البندين السابقني، أعقب ذلك قيامهام بنرش تلك الصور واملقاطع 
املرئية عىل حساباتهام املشار إليها يف البندين )1, 4( فتمت جرمية الثانية محل البند )7( بناًء 

عىل تلك املساعدة عىل النحو املبني تفصيالً بالتحقيقات.

املتهمة الثانية اعتادت مامرسة الدعارة مع الرجال بدون متييز نظري مقابل مادي عىل النحو . 7
املبني تفصياًل بتقرير اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات وبالتحقيقات.

الرجال املسؤولني  العامة من  النيابة  أقوال موظفي  االتهامات إىل  النيابة يف توجيه هذه  استندت  وقد 
عن ضبط وتحليل محتوى الڨيديوهات، وقد ذكروا يف أقوالهم أن شريي وزمردة نرشتا تلك املقاطع التي 
تحتوي عىل إيحاءات جنسية لزيادة نسب املشاهدة، ما يؤدي إىل حصولهم عىل مبالغ مالية، وهو ما يبني 

غياب الفهم لطبيعة عمل وسائل التواصل االجتامعي.

فالعالقة املادية بني املستهلك ومقدم خدمة الرتفيه هي جزء أسايس من هذا الوسيط. وكان الربملان املرصي 
قد قدم يف هذا الشأن مرشوع قانون لفرض رضائب عىل الرتبُّح من وسائل التواصل االجتامعي، األمر اآلخر 

أن الڨيديوهات املقدمة مل تتضمن ما يعاقب عليه القانون، مثل: التحريض أو االستغالل الجنيس.

وتطرح أقوال موظفي النيابة العامة أمرًا آخر يتعلق برؤية هذا الجهاز للفضاء السيرباين، وهو ما ظهر 
البالد،  بأنه جزء من حدود  العامة، حيث وصفته  النيابة  بيانات  أو من خالل  املوظفني  أقوال  سواء يف 
يستلزم إجراءات ردع وحراسة، وليس وسيطًا مهامًّ يخلق مساحات تُستَكشف كل يوم للتواصل االجتامعي 
أكرث  لجعله مساحة  قوانني  تنظيمه وسن  يتمثل يف  الحكومات  كافة، وأن واجب  العامل  األفراد من  بني 

مالءمة للتعبري عن الرأي خاصة لألقليات. 



8

قانون  باملادتني 178 و278 من  بعقاب شريي وزمردة  العامة  النيابة  العدايئ، طالبت  السياق  ويف هذا 
العقوبات، واملتعلقتني باألعامل املُخلة باآلداب واإلخالل بالحياء العام، إىل جانب املواد 12 و25 و27 و8	 
الفقرة األوىل من القانون 175 لسنة 2018 يف شأن جرائم تقنية املعلومات، إضافة إىل املواد: )1( فقرة 
أ، )9( الفقرة األوىل بند ج، )	1(، )14(، )15(، و)16( من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة 

الدعارة، والخاصة باعتياد مامرسة وتسهيل الدعارة.

وتتعلق أغلب االتهامات بجرمية النرش والتي نتج عنها عدد من االتهامات منها تهديد قيم األرسة املرصية، 
للتعليق  إليها  التي سنتطرق  االتهامات  وتسهيلها، وهي  الدعارة  باعتياد مامرسة  يتعلق  اآلخر  واالتهام 

عليها.

الحكم: غياب ضمانات المحاكمة العادلة

أحالت النيابة العامة الدعوى ضد شريي وزمردة إىل املحاكمة الجنائية أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية، 
وأصدرت املحكمة حكاًم رسيًعا يف سبتمرب 2020، بعد شهرين من بدء املحاكمة، والذي قىض بحبسهام 
ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهام غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه عن االتهامات من 
األول حتى الخامس ومصادرة املضبوطات، وألزمتهام باملرصوفات الجنائية، إضافة إىل الحكم بـ	 سنوات 
حبس وغرامة مالية 00	 جنيه، ومراقبة 	 سنوات عن االتهام السادس الخاص بتسهيل مامرسة الدعارة.

للدفاع  ممثل  حضور  دون  الثانية  الجلسة  يف  وزمردة  شريي  استجوبت  املحكمة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
عنهام، وذلك يف انتهاك واضح للامدة 271 و274 من قانون اإلجراءات الجنائية، وأنهام فوجئتا يف جلسة 
رئييس  بشكل  يخل  ما  وهو  علمهام،  دون  عنهام  للدفاع  املحامني  أحد  بتدخل  الحكم  عىل  االستئناف 
بضامنات املحاكامت العادلة، كام يبطل قانونية االعرتافات لحرمانهام من الحق يف التبرصُّ واالطالع عىل 

االتهامات واألدلة، كام يبني ما فرض عليهام قرًسا من جهٍل مبا تواجهانه من اتهامات.

وتجاهَل الحكُم القايس ضدهن تطبيَق القانون، حيث وقعت عليهام عقوبات متعددة وذلك باالستناد 
إىل االرتباط بني الجرائم باملخالفة للامدة 2	 من قانون العقوبات، والتي تنص عىل أنه »إذا كوَّن الفعل 
الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجرمية التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غريها. وإذا وقعت 
عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرمية واحدة 

والحكم بالعقوبة املقررة ألشد تلك الجرائم«. ومل تلتفت املحكمة يف حكمها إىل ذلك. 
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وتؤدي مثل هذه األحكام التعسفية إىل خلق حالة من الخوف جراء استخدام اإلنرتنت والحق يف التعبري 
الرقمي. ويف مامرسات السلطات املرصية مبحاكامت تيك توك رسالة مفادها أن اإلنرتنت مل يعد مساحة 
القانونية كالتعدي عىل قيم األرسة املرصية، والتي تنطبق عىل طيف  للتعبري، بل أصبح مليئًا بالفخاخ 

واسع من الترصفات اإلنسانية. 


