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خلفية
قضت المحكمة االقتصادية في 27 يوليو 2020 بالحكم على الفتاتين حنين حسام ومودة 
األدهم وثالثة آخرين بالحبس سنتين ودفع غرامة ثالثمائة ألف جنيه مصري.1 وكانت النيابة 
العامة قد أحالت مودة األدهم وحنين حسام ومحمد عبد الحميد ومحمد عالء وأحمد سامح 
إلى محكمة القاهرة االبتدائية بالدائرة المختصة لجلسة 2020/6/15 لنظر الدعوى. وقد حددت 
المتهمين على  للنظر في استئناف  المقبل  يناير  محكمة مستأنف االقتصادية جلسة 12 

الحكم.

حوكمت حنين ومودة بعد أن وجهت النيابة لهن تهم:

• 1- االعتداء على قيم األسرة المصرية بأن قامت األولى بنشر مقاطع وصور 
المعلومات  شبكة  على  الشخصية  حساباتها  على  العام  للحياء  وخادشة  مخلة 
المعلومات  شبكة  على  حساباتها  طريق  عن  باإلعالن  الثانية  وقامت  الدولية، 
الدولية لعقد لقاءات مخلة باآلداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على 
حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل االجتماعي "اليكي" يلتقن 
عالقات  إنشاء  إلى  باإلضافة  مباشرة،  مرئية  غير  محادثات  عبر  بالشباب  فيها 
صداقة مع هؤالء الشباب، وذلك في مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى 
اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز وذلك على النحو 

المبين بالتحقيقات.

المعلومات  شبكة  على  خاصة  حسابات  واستخدام  وإدارة  بإنشاء  القيام   -2  •
تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع االتهام األول على النحو المبين بالتحقيقات.

https://egyptianfront.org/wp-content/uploads/2020/12/ :يمكن االطالع على نص الحكم كاماًل عبر الرابط  1
Hanin-and-Mawwadas-case-1.pdf
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واتهمت النيابة الثالثة متهمين اآلخرين باالشتراك بطريق االتفاق والمساعدة مع المتهمة 
الثانية الرتكاب الجريمة محل االتهام األول، واتهمت المتهم الثالث بإدارة حساب المتهمة 
األولى لتسهيل ارتكابها للجريمة محل االتهام األول، إضافًة إلى حيازته برامج مصممة بدون 
تصريح من جهاز تنظيم االتصاالت أو مسوغ من الواقع والقانون. يأتي ذلك الحكم في إطار 
حملة كانت قد شنتها النيابة العامة على سيدات مصريات في إبريل 2020 وبدأت بالقبض 
على حنين حسام، ثم تالها سبع نساء أخريات حوكمن، أو ما زلن تتم محاكمتهن بناء على 
التهم السابقة.2 وقد طالبت النيابة العامة بمعاقبة الفتاتين حنين ومودة وفًقا للمواد 22 
برقم 175 لسنة 2018، وهو  الصادر  المعلومات  تقنية  جرائم  و25 و27 من قانون مكافحة 
قانون يعزز بشكل كبير من التضييق المتزايد على حرية التعبير على منصات مواقع التواصل 

االجتماعي. 

ويثير هذا الحكم الكثير من الجدل إذ أنه يؤكد ارتكاب الفتاتان حنين ومودة للتهمة األساسية 
المنسوبة إليهن وهي االعتداء على قيم األسرة المصرية، وهي تهمة شديدة المجهولية، 
حيث أن مواد االتهام لم توضح بأي شكل ما هي تلك القيم. ومن المرجح في ظل عدم 
اإلفصاح عن تلك القيم، أن النيابة والقاضي يفترضان بكل تأكيد أن األسرة المصرية تتبع 
مجموعة محددة من القيم المتفق عليها، لدرجة منعتهم من أن يروا أي حاجة قانونية لصياغة 
سياق  خالل  من  الممكن  ومن  الحكم.  منطوق  في  أو  االتهام  مواد  في  القيم  هذه 
القضية فهم أن "القيم" التي تنسبها النيابة والقضاء لألسرة المصرية في هذه 
الحالة هي قيم األغلبية المحافظة في المجتمع المصري، في إنكار تام ألي قيم 
المثال،  سبيل  على  المجتمعات.  داخل  الطبيعية  للتعددية  أو  المجتمع  داخل  أخرى 
يتهم القاضي في منطوق الحكم إحدى الفتيات بمخالفة تقاليد المجتمع لقيامها بالرقص 
في بعض األماكن العامة، إال أنه ينكر أن المجتمع المصري ذاته هو مجتمع يمثل الرقص 
النساء والرجال به في األفراح واألعياد  جزًءا أصياًل في ثقافة شريحة كبيرة منه، وتحتفي 

والعديد من المناسبات.

حمدي دبش. )2020(. 8 فتيات خلف القضبان.. »تيك توك« بوابة الدخول إلى سجن النساء )تقرير(. المصري   2
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2036887 .اليوم
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إشكاليات قانونية في 
منطوق الحكم

• شكوك واسعة حول دستورية المواد المبنى عليها االتهام

للمواد 22 و25 و27 من قانون رقم 175  العامة معاقبة حنين حسام وفًقا  النيابة  طلبت 
لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح مدد العقوبة على تلك الجرائم 
ما بين ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من 50 ألف جنيًها إلى 300 ألف جنيه مصري. 
وتنص المادة 25 على أنه "كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم األسرية في المجتمع 
المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وبغرامة 

ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".3

في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية، نصت المحكمة الدستورية على وجوب "أن تصاغ 
النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة، ال خفاء فيها أو غموض، فال تكون هذه النصوص 
شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون 
مواقعها"،4 وهو ما تفتقر إليه صياغة المادة  25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
من حيث نصها على المبادئ والقيم األسرية في المجتمع المصري، دون تفصيل وتحديد 
ماهية تلك القيم، وذهابها إلى توقيع عقوبة جنائية في حال مخالفة تلك القيم المجهولة، 

مما يضع المادة في مخالفة واضحة للمبادئ الدستورية في صياغة القوانين العقابية.

سلطته  على  اعتمد  ذلك،  عن  وعوًضا  المخالفة،  هذه  إلى  يلتفت  لم  القاضي  أن  إال 
التقديرية في ملئ هذا الفراغ التشريعي. أفصح القاضي في الصفحة 21 من نص الحكم 
على أن "القانون لم يجعل إلثبات الجرائم الواردة بتقنية المعلومات طريقا خاصا". وبرغم 
تحكم  خلق ضوابط  عن  المعلومات  تقنية  قانون  من  الواضح  التغافل  على  القاضي  إقرار 
إثبات الجرائم الواردة بالقانون، فقد اعتمد في نص حكمه على العرف القانوني الذي يقر 
بأن "العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على األدلة المطروحة" ليفرد 
أربع صفحات من نص الحكم يدلل بها على سلطته التقديرية المخولة من محكمة النقض 
وبالتالي حددت عقيدة  الجرائم.  إثبات  يحدد طريًقا واضًحا في  لم  القانون  أن  حالة  في 
وترجيح  والنفي  الثبوت  أدلة  بحث  من  وبدًل  الحكم،  مسار  كلي  بشكل  القاضي 
وتغافل  الثبوت  أدلة  من  قناعاته  يؤيد  ما  القاضي  أخذ  فقد  بعضها،  دحض  أو 
عن جميع أدلة النفي، لُيخرج حكم مرسل تغزوه عبارات وشعارات رنانة تدعو الى 
الفضيلة ومكارم األخالق. استنبط القاضي تلك المفاهيم األخالقية من رأيه الشخصي 
عن المبادئ والقيم التي على النساء اتباعها في المجتمع المصري، بداًل من أي نصوص 

قانونية أو أدلة مادية تثبت حدوث جريمة واضحة منصوص عليها قانوًنا.

وقد دفع محامي أحد المتهمين في القضية بعدم دستورية المادة 25 من قانون مكافحة 
الدفع  تجاهل  القاضي  أن  إال  الُمجرم،  للفعل  المادة  تحديد  لعدم  المعلومات  تقنية  جرائم 
جديته  تقدير  يخضع  قانوني  نص  دستورية  بعدم  الدفع  بأن  فيه  النظر  عدم  وبرر  المذكور 
لسلطة المحكمة كما جاء في قانون المحكمة الدستورية رقم 29 بأن "الدفع بعدم دستورية 
نص قانوني الزم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع"، 

القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2018 مادة 25 )مصر(.  3
الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا  1997 فقرة 5 )مصر(.  4
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والتي رأت هنا أن هذا الدفع غير جدي مبررة ذلك بعبارات مرسلة عن أن "المجتمع المصري 
المجتمع  أفراد  التزام جميع  كان مصدره، وهو ما يقتضي  أًيا  القانون،  يحكمه مبدأ سيادة 

وسلطات الدولة باحترام القانون..".  

في نفس الوقت فإن محكمة النقض قد أقرت في الطعن رقم 6291 لسنة 65 
القضائية أن سلطة المحكمة في تقرير جدية الدفع بعدم الدستورية يشترط إقامة 
لم  المحكمة في حكمها، حيث  توفره  لم  ما  قضائها على أسباب سائغة،5 وهو 
تعط أية أسباب لرفضها الطعن بعدم الدستورية سوى كونه دفع غير جدي. وتخالف 
المادة 25 بشكل واضح المادة 95 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 والتي تقضي 
بأن "ال جريمة وال عقوبة إال بناًء على قانون"،6 وعليه فيجب أن تحترم النصوص العقابية 
مبدأ شرعنة الجرائم والعقوبات، وأن تكون صياغة النصوص القانونية واضحة ومحددة بحيث 
يمكن االستدالل على أركان الجريمة من المضمون الظاهر للنص دون اللجوء إلى تفسيرات 
"االعتداء  عبارة  تفتقر  تأكيد  بكل  للقانون.  المتفاوت  النسبي  الشخصية وفهمهم  القضاة 
على مبادئ وقيم األسرة المصرية" لهذا الوضوح، وتفتح للقاضي مجال التأويل الشخصي 

لجريمة لم يحدد القانون مكنونها بشكل واضح.

• ضعف الركن المادي للقضية

يتمثل الدليل المادي على ارتكاب التهمة الموجهة لحنين ومودة، وفًقا لنص الحكم، في 
خمسة أركان. فأواًل، يعتبر الحكم فعل صناعة الفيديوهات ونشرها في حد ذاته ركًنا مادًيا 
يمكن تجريمه إذا كان يدعو لسلوك "يحبذ أو يدعو لعدم الصدق واالمانة واحترام الوالدين 
والعفة أو ما يدعو لهدم قيمة العلم والتدين"، والتي يعتبرها القاضي من قيم األسرة 
المصرية التي لم تحددها المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إال أن القاضي 
برر تحديد تلك القيم في نص الحكم على أن "ذلك مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع" 
إضافًة إلى أن "العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على األدلة المطروحة 
عليه وال يصح مطالبته باألخذ بدليل بين". وهنا قد تغافل عن المبادئ القانونية المتعارف 
عليها من أحكام محكمة النقض، ووضع لنفسه السلطة المطلقة في تحديد قيم يجب أن 
يتبعها جميع أفراد المجتمع، والتي تنص بشكل واضح على أن "سلطة قاضي الموضوع 
رأًيا  ليس  الصدد  هذا  في  رأيه  مطلقة.  سلطة  ليست  الدعوى  واقع  فهم  في 
قاطًعا. َحٌده في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع 
 5618 رقم  الطعن  جاء في  كما  المصدر"،  النتيجة من هذا  استخالص  وفي سالمة 

لسنة 63 القضائية محكمة النقض الصادر بجلسة 29 مايو 2001. 7

والركن المادي الثاني يذكر فيه الحكم أن أدلة الثبوت تمثلت أيًضا في شكاوى وردت بتقرير 
إدارة البيان والتوجيه والتواصل االجتماعي بمكتب النائب العام المؤرخ 19-4-2020 ضد حنين 
حسام تتهمها فيها بدعوة الفتيات إلى إنشاء حسابات على موقع "اليكي" بهدف االلتقاء 
بالشباب وإنشاء عالقات معهم. وبمطالعة الفيديو محل الذكر، وجدنا أن حنين قد أكدت في 
الفيديو المشار إليه أنها تدعو الفتيات إلى التزام اآلداب العامة،8 وأنكرت أمام النيابة ما ُوجه 
لها من اتهامات باستغالل الفتيات ووجود أي محتوى خارج عن اآلداب، أو دعوتها ألي عالقات 
مقابل المال. ولم يوفر الحكم بذاته أية دليل على حدوث أي نوع من العالقات الجنسية في 
مقابل المال، وإنما اكتفى بتلك الشكاوى التي ال تنم عن وجود أي مخالفة جنائية بدورها. 

الطعن رقم 6291 لسنة 65 القضائية 2008 فقرة 1 )مصر(.  5
الدستور المصري المعدل 2019 مادة 95 )مصر(.  6

الطعن رقم 5618 لسنة 63 القضائية 2001 فقرة 1 )مصر(.  7
https://bit. .محمد أسري. )2020 ابريل 21(. حنين حسام الفيديو الذي تسبب في حبسها. )فيديو(. يوتيوب  8

 ly/3mXN1OO
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ويوجد هنا تناقض واضح في الحكم، حيث لم توجه النيابة لحنين حسام أو مودة األدهم تهًما 
تتعلق بالدعارة أو االتجار بالبشر، إن كن فعاًل يستغلن الفتيات للعمل بالجنس. كل ما يمكن 
إيجاده في الحكم هي إشارات مكررة إلى دعوة حنين ومودة للفتيات إلى الدخول إلى موقع 
"اليكي" بهدف زيادة متابعيهن والحصول على المال، وهو ما كان من الممكن أن يكون 
دلياًل على ارتكاب جريمة في حالة ما توافر دليل على كون هذه الدعوة تتضمن دعوة إلى 

ممارسة الجنس مقابل المال، وهو ما لم يقدم الحكم دلياًل عليه بأية شكل. 

أجراها  التي  الجنائية  المباحث  تحريات  الحكم على  المادي في  للدليل  الثالث  الركن  اعتمد 
الذي  القانون  يدخل  وال  الدعارة  بمكافحة  تقوم  إدارة  وهي  لآلداب،  العامة  باإلدارة  ضابط 
أن  ذلك  التحريات  محضر  ذكر  وقد  عملها.  مجال  في  للمحكمة  المتهمين  النيابة  به  أحالت 
االتهامات الواردة به جاءت من "مصادر سرية"، وهو ما يشكك في جدية ومصداقية تلك 
حنين،  لفيديوهات  التحريات  أيًضا على مشاهدة ضابط  التحريات  تلك  المصادر. واعتمدت 
وهو ما يخضع بال شك لتأويله الشخصي وال يجوز استخدامه كدليل مادي في جريمة جنائية. 
فقد جاء في حكم محكمة النقض رقم 3931 لسنة 78 بتاريخ 6/2/ 2009 أن "تحريات المباحث 
من األدلة غير اليقينية التي ال يجوز االستناد إليها وحدها في إدانة المتهم ذلك ألنها ال تعبر 

سوى عن رأي مجريها".9

وقد نسبت تلك التحريات إلى مودة األدهم امتالك حساب على تطبيق "انستجرام" به ما 
وصفته المحكمة بكونها صور فاضحة ُتظهر جميع أجزاء جسدها. وأنكرت مودة أي عالقة لها 
بهذا الحساب، وأقرت بأن تلك الصور ُسربت لها بعد أن ُسرق هاتفها، وأنها حررت محضًرا 
رسمًيا في مايو 2019 بواقعة السرقة. لم تلتفت المحكمة إلى هذا االدعاء ولم تأخذ به، رغم 
أنه يشكك في الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في حكمها، ولم ترجع المحكمة لترى مدى 
مصداقية هذا االدعاء كما أنها لم تتحقق على األقل من المحضر المقدم من مودة. وهو ما 
يظهر بشكل واضح أن المحكمة اختارت من األدلة ما يتوافق مع حكمها المسبق في 
إدانة المتهمة، واستبعدت من األدلة ما يتضارب مع حكمها. بذلك يمكن القول 
إجماًل أن الحكم مبني بشكل أساسي على تحريات بعض الضباط الرجال، وبضعة 

شكاوى مجهلة. 

الركن المادي الرابع في الحكم يعتمد على حقيقة أن الفتاتين ثبت تلقيهن ألموال مقابل 
نشر فيديوهات لهن على موقع "اليكي"، رغم عدم وجود أية قوانين تجرم أو حتى تنظم 
تلقي  حقيقة  على  اعتمد  قد  الحكم  كان  وإذا  االنترنت.  أموال في مصر عن طريق  كسب 
التحريات  محضر  ادعاء  إلى  باإلضافة  "اليكي"،  موقع  مع  عملهن  مقابل  للمال  الفتاتين 
والشكاوى المقدمة بأن الفتاتين تمارسن للدعارة، فإن الحكم لم يوفر أي دليل يثبت اقتران 

الفعلين، وبالتالي ال يوجد ما يجرم تلقي تلك األموال. 

عبارة عن  والتي هي  بناًءا على فحص "األحراز"  الخامس واألخير فجاء  المادي  الركن  أما 
مقاطع فيديو للفتاتين يقمن فيها بالرقص والغناء، وهو األمر الذي اعتبره الحكم جرًما في 
غير  الفتاتين فمن  المحكمة ضد  تحيز  إلى  يلمح  ربما  بالتحديد  األخير  الركن  وهذا  ذاته.  حد 
المال مقابل ذلك، جريمة  النساء، وحصولهن على  الحكم غناء ورقص  الواضح كيف يعتبر 
ُيعاقب عليها بسلب الحرية وبالتغريم المالي، في حين أن الرقص والغناء هي مهن تقم 
بها العديد من النساء في مصر منذ عشرات السنين، ناهيك عن أن هذا التجريم يعد انتهاك 

لحرية النساء في أجسادهن. 

كأدلة  لها  واطمأنت  المحكمة  عليها  اعتمدت  التي  األدلة  أن  مما سبق  استخالص  يمكن 

حكم محكمة النقض رقم 3931 لسنة 78 قضائية )جنائي(  2009 فقرة 1 )مصر(.  9
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ثبوت كونت عقيدتها ال ترقى بأن تكون أدلة إدانة تساعد المحكمة على الوقوف على حقيقة 
الواقعة، وما نطقت به أوراق التحقيقات ال يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وما ثبت في 
قيم  على  تعدي  وتمثل  لآلداب  منافية  جرائم  بارتكاب  المتهمين  قيام  من  المحكمة  يقين 
ومبادئ األسرة المصرية ال يعدو كونه اعتقاد شخصي للمحكمة وأعضائها وال يصح أن يؤخذ 

به كمرجعية لما يعتقده المجتمع المصري بأكمله.
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تقنين وشرعنة تحكم الرجال 
في أجساد النساء

متحرشين  وفضح  لكشف  األخيرة  اآلونة  في  مصر  سيدات  شنتها  إلكترونية  حملة  بعد 
اللوم  بإلقاء  الرجال  كبير من  قبل قطاع  ذلك من  العقاب، ومالقاة  أفلتوا من  ومغتصبين 
في حوادث التحرش واالغتصاب على مالبس النساء، يبدو أن المنظومة القضائية قررت 
ومعاقبتهن  عنف  من  له  يتعرضن  ما  على  النساء  بلوم  الرجال  هؤالء  مع  االصطفاف 
أو  يعتبرونه مالبس  لما  وفًقا  والقاضي سوًيا  المجتمع  لهن  التي وضعها  المعايير  على 
أخالقيات الئقة. بقراءة منصوص الحكم، يتضح أن القاضي يرى في ارتداء النساء لما يحلو 
ومخالفة  الرذيلة  في  بالشباب  واإليقاع  الفاحشة  نشر  إلى  يهدف  جرًما  مالبس  من  لهن 
المالبس،  تلك  ارتداء  أن  عن  القاضي  ويتحدث  المصرية.  لألسرة  "اإليجابي"  الدور 
حريتها  ُتقيد  أن  المرأة  عاتق  على  يضع  ما  الشباب،  إثارة  إلى  يهدف  والرقص، 
بنفسها وترتدي مالبًسا معينة وأن تمتنع عن الرقص، وذلك بدًل من أن يمارس 
التحرش والغتصاب. وقد  أعمال  الشباب على  بمحاسبة  الطبيعي  القضاء دوره 
اعتمد الحكم في أدلته على حقيقة اكتساب حنين ومودة ألموال "كثيرة" مقابل عملهن، 
وكان امتعاض القاضي من كونهن فتيات يملكن هذا القدر من المال واضًحا في نص حكمه، 

بل واعتبره مخالفة للترابط األسري الذي طالما ميز المجتمع المصري.

يتبني الحكم صورة نمطية تقليدية عن دور النساء في المجتمع، كأمهات ومربيات يتعارض 
وفًقا  المقبولة  النساء  لمالبس  معايير  ويضع  االفتراضي،  الدور  هذا  مع  للمال  كسبهن 
لتقاليد ما دامت أن قمعت النساء وحاولت التحكم في أجسادهن. واالستناد إلى تلك القيم 
يخالف بشكل صريح ما نصت عليه المعايير الدولية من حقوق وإجراءات يجب اتخاذها لمواجهة 
العنف ضد النساء، بل إن االستناد إلى قيم مجتمعية وتقاليد تضع النساء في أدوار معينة 
ذاته شكاًل من  انتهاج سلوكيات معينة بسبب فقط كونهن نساء يعد في  وتلزمهم على 
أشكال العنف. فقد أقرت لجنة من مجموعة العمل الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز 
الجتماعية  القيم  وتواجد  "استمرار  أن  على   19 رقم  العامة  التوصية  المرأة في  ضد 
المتجذرة  واألنماط  الذكورية  السلوكيات  وكذلك  السلبية  والتقاليد  الممارسات 
حول األدوار والمسؤوليات الخاصة بالنساء والرجال في األسرة والمجتمع، تسهم 

في استمرار العنف ضد المرأة".10

وقد اسُتخدمت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل واضح الستهداف 
لتقاليد تميز بشكل  المرسومة لهن وفًقا  الالتي خرجن عن تلك األدوار االجتماعية  النساء 
واضح ضدهن، وهي بذلك ال تخالف فقط المبادئ الدستورية الخاصة بوضوح النصوص 
العقابية، بل تخالف أيًضا القانون الدولي الذي ألزم على الدول واجًبا ألخذ خطوات إيجابية 
لمناهضة العادات والتقاليد التي تميز بين الرجل والمرأة. فالتمييز ضد النساء ومحاسبتهم 
قانونًيا وجنائًيا على قيم ساهمت في التمييز ضدهم ليس إال امتداًدا لممارسات، استمرت 
لقرون، من العنف ضد النساء، وساهمت في بناء قوانين وقيم وتقاليد تسمح باستمرارية 

UN Committee on the Elimination of discrimination against Women. Convention on the Elim-  10
ination of All Forms of Discrimination Against Women. General Recommendation no. 19. )llth ses-
sion, 1992(. Available at https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.

htm#recom19



تطويع القانون ومنظومة التقاضي لفرض مزيد من الهيمنة الذكورية

12

ذلك التمييز. وتنص المادة 4 من اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على 
أنه "ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وأاّل تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية 
بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه، وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير 
سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ".11 كما تنص المادة 5 على واجب الدول 
تحقيق  بهدف  والمرأة،  الرجل  لسلوك  والثقافية  الجتماعية  النماط  "تغيير  في 
على  القائمة  األخرى  الممارسات  وكل  العرفية  والعادات  التحيزات  على  القضاء 
نمطية  أدوار  على  أو  اآلخر،  من  أعلى  أو  أدنى  الجنسين  من  أي  بكون  العتقاد 

للرجل والمرأة". 12

سوى  أحد  إلى  أساءت  قد  بسببها  وحنين  مودة  حوكمن  التي  الفيديوهات  أن  يبدو  ال 
القاضي وبعض ذكور آخرين تطوعوا بالشهادة ضد حنين ومودة واتهامهن بنشر الفاحشة 
وارتداء المالبس الفاضحة وممارسة العالقات الجنسية والعمل في "موقع دعارة". ويبدو 
أنهم كونهم رجال قد تطوعوا للذهاب إلى النيابة واإلدالء بشهادتهم، كان ذلك دليل كافي 
كافية  رجال  عدة  شهادة  أن  يرى  فهو  عليها.  حكمه  وبناء  الشهادة  هذه  بتصديق  للقاضي 
لتوفير دليل يعتمد عليه في توقيع عقوبة جنائية في محاباة واضحة لشهادات الرجال ضد 
النساء، دون وجود دليل يدعم األولى. يشرعن القاضي هنا سلطة الرجال على النساء، التي 

تمتد في نطاق األسرة والعمل والشارع والمواصالت.

أصبح اآلن من الممكن ألي رجل أن يستخدم نظام شكاوى الحسبة التي اعتمد 
عليه القاضي في حكمه ليحكم سيطرته على النساء وأجسادهن. وشكاوى الحسبة 
هو نظام مستمد من الشريعة اإلسالمية يسمح به القانون المصري، وهو يمكن 
يكن  لم  لو  حتى  مجموعة  أو  شخص  ضد  بشكوى  التقدم  من  عملًيا  شخص  أي 
الفعل محل الشكوى يمسه بشكل شخصي، طالما أن صاحب الشكوى اعتبر أنها 
تمس اآلداب العامة أو تضر بالمصلحة العامة للمجتمع.13 يعتبر هذا الوضع تهديًدا 
مباشًرا لكثير من النساء، الالتي قد يضعهن قرار القاضي عرضة للمساءلة القانونية نتيجة 
مالبسهن، رقصهن، غنائهن، عملهن، والتي كلها أشياء قد تتعارض مع رغبات رجال هم في 
محل سلطة عليهن باألساس نتيجة عقود من القوانين والممارسات التي تسمح باستمرار 

التمييز والعنف ضد النساء. 

الذي يتم استخدامه اآلن من قبل  القانون رقم 175 لسنة 2018،  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
السلطات الستهداف النساء، قد صدر عن برلمان تمثل النساء فيه ما ال يزيد عن 15% من 
89 مقعًدا فقط.14 وفي  النساء  حازت  البرلمان،  أعضاء في   596 النواب، فمن ضمن  عدد 
قضية حنين ومودة، نري قاضي رجل، يأمر بسجن الفتاتين سنتين وتغريمهن مبلًغا ضخًما 
الوطني،  بناء على شكاوى من عدة مواطنين رجال وتحريات معدة من ضابط رجل باألمن 
وكذا تحريض على الحبس من صانع محتوى )ذكر( على اليوتيوب،15 بناًءا على قانون صدر 
يمارسون  الرجال  من  لمجموعة  واضحة  بصدد صورة  نحن  رجال.  أغلبيته  نواب  مجلس  من 

سلطتهم على النساء بشكل واضح وفج وبدعم من المنظومة القضائية المصرية.

https:// .4 الجمعية العامة لألمم المتحدة. إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة )ديسمبر 1993(. المادة  11
www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

مصدر سابق.  12
 https://bit.ly/3oxuglG ."هيومن رايتس ووتش )2020(. مصر: مالحقات لنساء بزعم حماية "اآلداب  13

https://www.mob- .أحمد السعيد )2018(. برلمان الثورة..تمثيل تاريخي للمرأة والشباب والمسيحيين. مبتدأ  14
tada.com/details/739577

ناصر حكاية )2020 ابريل 1(. شغل من البيت ب3000 دوالر مع حنين حسام – ناصر حكاية. )فيديو(. يوتيوب.   15
https://bit.ly/3qvTClH
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نساء  جميع  التهم،  بذات  ُيحاكمن  أخريات  ونساء  وحنين،  الصادر ضد مودة  الحكم  ويضع 
مصر تحت تهديد بالمالحقة القانونية إذا لم تلتزمن باألدوار االجتماعية التي وضعتها الدولة 
والتقاليد لهن. وتتمثل خطورة ذلك الحكم أيًضا في أنه يخلق سابقة يمكن استخدامها 
العنف  يجعله شكاًل من أشكال  النساء، ما  المستقبل، قانونًيا، لستهداف  في 
الهيكلي والجذري الذي يعيق النساء في حربهن تجاه المساواة. وقد شددت المقررة 
الخاصة باألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة على الحاجة للتصدي لألسباب الجذرية 
للعنف، من خالل التصدي ألوجه عدم المساواة والتمييز، حيث تقول "على الدول أن تقر بأن 
العنف ضد المرأة ليس مشكلة جذرية وحسب، بل إن العنف يحدث بسبب السماح بازدهار 
واستمرارية أنواع أخرى من التمييز...وال بد لجهود إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة أال 
تبحث فقط في كيف تتأثر حياة األفراد به، بل أيًضا البحث في أشكال وهيكلية التمييز التي 

تفاقم من تجربة الضحية وتديمها".16 

United Nations. )2011, August 1(. Report of the Special Rapporteur on violence against wom-  16
 en, its causes and consequences. Retrieved December 9, 2020, from https://undocs.org/en/A/66/215
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خاتمة
في  توصية   84 لمصر  وجهت  قد  المتحدة  باألمم  األعضاء  الدول  من  دولة   78 كانت 
االستعراض الدولي الشامل، في نوفمبر 2019، تخص حالة حقوق المرأة،17 إال أن هذا لم 
يمنع مصر من أن تشن حملة اعتقاالت تستهدف سيدات شابات لممارستهن حقهن في 
التعبير عبر تطبيقات إلكترونية ترفيهية. وال تزال تطبيقات مثل "تيك توك" و"اليكي" متاحة 
لالستخدام بشكل طبيعي داخل مصر، وبعد سابقة الحكم القضائي محل التعليق أصبحن 
كثير من الشابات المشتركات بتطبيقات كتلك عرضة، على األقل نظرًيا، لالحتجاز والمحاكمة.

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان )2019(. تحليل الجبهة المصرية لموضوعات حقوق اإلنسان الواردة في توصيات   17
https://bit.ly/3eKpf46 .2019 الدول المقدمة لمصر في االستعراض الدوري الشامل في 13 نوفمبر


