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"شبكة منتهكة" - العنف الجندري ضد الفلسطينيات في الفضاء الرقمي

ملخص تنفيذي

يشــهد الفضــاء الرقمــي الفلســطيني تزايــًدا  ملحوظــا فــي ظاهــرة العنــف الجنــدري بيــن مســتخدميه/ رواده، متأثــرة 
ــار الناجمــة عــن السياســات االســتعمارية للســلطات  بخصوصيــة الســياق الفلســطيني السياســي وال ســيما االّث
اإلســرائيلية، إلــى جانــب تأثرهــا باألحــداث اإلقليميــة بشــكل عــام،  جائحــة كوفيــد 19 علــى ســبيل المثــال. عــالوة 
علــى ذلــك تتأثــر ظاهــرة العنــف الجنــدري  بمــا يمــر بــه الفلســطينيون/ات علــى الصعيــد الفلســطيني الداخلــي مــن 
اضطرابــات علــى المســتوى االجتماعــي والسياســي، علــى ســبيل المثــال أحــداث مقــام النبــي موســى بالقــرب مــن 
أريحــا ومــا تــاله مــن نقــاش؛ والحريــات الشــخصية وقضيــة المثلييــن/ات؛ وموجــة اعتقــال الناشــطين/ات علــى 
خلفيــة المطالبــة بالتحقيــق فــي قضيــة اغتيــال الناشــط نــزار بنــات ومصــادرة هواتــف الناشــطات وابتزازهــن مــن 

خــالل اختــراق خصوصيتهــن والنفــاذ إلــى حياتهــن الخاصــة. 

ـفـي صياغــة الخطــاب العــام الفلســطيني،  إن ديناميكيــة اســتعمال وســائل التواصــل االجتماعــي والمشــاركة 
يضــع الحقــوق الرقميــة للفلســطينيين/ات علــى المحــك، ليــس فقــط مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية وشــركات 
التواصــل، إنمــا أيضــا مــن قبــل الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وســلطة األمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة. فضاًل 
عــن  الســلطة المجتمعيــة المتمثلــة بالعــادات والتقاليــد والخطــاب الســائد والمهيمــن فــي الســياق الفلســطيني. 

وبطبيعــة الحــال المــرأة الفلســطينية ليســت بمعــزل عــن هــذه المتغيــرات والتحديــات. 

يهــدف هــذا البحــث إـلـى رصــد العنــف الجنــدري ـفـي الفضــاء الرقمــي، الــذي مــن الممكــن اإلشــارة إليــه أيضــا-  
بالعنــف الجنــدري الســيبراني أو اإللكتروـنـي. وإـلـى تحليــل  ظاهــرة العنــف اإللكتروـنـي ـفـي الســياق الفلســطيني، 

أســبابه، أثــره وتداعياتــه،  ـفـي محاولــة الستكشــاف توصيــات عينيــة وعمليــة لمكافحتــه والحــد منــه.

يرتكــز البحــث علــى المراجــع واألدبيــات المتعلقــة بالعنــف الجنــدري الرقمــي ســواء بالقوانيــن، األبحــاث، المقــاالت، 
يــر الصــادرة عــن جهــات حكوميــة ومؤسســات دوليــة لمكافحــة العنــف الجنــدري ـفـي اإلنترنــت، كمــا أنهــا  والتقار
يــة ومقابــالت  ـفـي المجتمــع الفلســطيني عبــر اســتطالع للــرأي وعقــد مجموعــات بؤر تقــوم بدراســة ميدانيــة 

شــخصية معمقــة مــع ناشــطات وخبيــرات مــن المجتمــع المدـنـي الفلســطيني. 

يــة للبحــث بــأن خطــورة الُعنــف اإللكترونــي المبنــي علــى النــوع االجتماعــي تكمــن فــي ســرعة  تظهــر النتائــج المركز
االحتيــال  وســهولة  الرقمــي،  الفضــاء  اســتعمال  عـلـى  واإلقبــال  الهائــل  التكنولوجــي  التطــور  بفعــل  انتشــاره 
والتخفــي خلــف حســابات مزيفــة ومــن وراء الشاشــة، وإمكانيــة وصولــه إـلـى كل فــرد ـفـي ظــل توافــر األجهــزة 
الذكيــة لــدى معظــم أفــراد وشــرائح المجتمــع. تظهــر النتائــج أيضــا، قلــة أو التأخــر فــي اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف 
الرقمــي تبعــا لثقافــة المجتمــع الســائدة أو عــدم الثقــة فــي الشــرطة والمنظومــة القضائيــة، مــا يشــجع المعتديــن، 
ـفـي االســتمرار بانتهــاك خصوصيــة األفــراد- وال ســيما النســاء- ومــا يرافــق ذلــك مــن آثــار ســلبية اجتماعيــة، 
يــز ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب. إضافــة لآلثــار النفســية لــدى الضحايــا، ومنهــا العزلــة  اقتصاديــة، قانونيــة، وتعز
االجتماعيــة، فقــدان الثقــة، االنســحاب مــن الحيــز العــام، الســلبية فــي المجتمــع، مــع إمكانيــة تتطــور تلــك اآلثــار 
يــق لكافــة  كبــر، خصوًصــا  العنــف الرقمــي المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، عــادة مــا يعبــد الطر بشــكل أخطــر وأ

أشــكال العنــف األخــرى، ويصــل إلــى درجــة االبتــزاز المــادي والجنســي وحتــى االنتحــار والقتــل.
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تشير النتائج المركزية للبحث بأن: 

مقدمة عامة

نحو 90% من المستطلعات يستخدمن أسماءهن الحقيقية على مواقع التواصل االجتماعي.

نحو 65% من المستطلعات ال يستخدمن صورهن الشخصية كصورة تعريفية (بروفايل).

نحو 28% من المستطلعات سبق أن تعرضن لمحاوالت اختراق حساباتهن على منصات التواصل االجتماعي.

نحو 17% من المستطلعات سبق أن تعرضن لمحاوالت تسريب الصور على منصات التواصل االجتماعي.

نحو 87% من المستطلعات يفحصن إعدادات الخصوصية على منصات التواصل االجتماعي.

نحو 16% من المستطلعات تعرضن لمحاولة ابتزاز على منصات التواصل االجتماعي.

نحو 36% من المستطلعات اللواتي تعرضن لالبتزاز اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي كان ذلك 
                     ابتزاًزا جنسًيا.

نحو 50% من المستطلعات يشعرن بأنهن مراقبات عبر وسائل التواصل االجتماعي.

نحو 25% من المستطلعات تعرضن لتعليقات أو مضايقات )استهزاء أو تحقير( لكونهن نساء.

نحو 40% من المستطلعات اللواتي تعرضن لتعليقات أو مضايقات عبر وسائل التواصل االجتماعي      
                     كانت من أشخاص ال يعرفنهم.

نحو 33% من المستطلعات اللواتي تعرضن لمضايقات عبر وسائل التواصل االجتماعي فقط حذفن  
                      حساب المرسل ولم يتحذن أي إجراء آخر.

نحو 16% من المستطلعات تعرضن بشكل شخصي لنوع من أنواع التحرش عبر اإلنترنت.

نحو 75% من المستطلعات يؤيدن مراقبة االهل لنشاطاتهن على منصات التواصل االجتماعي.
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"شبكة منتهكة" - العنف الجندري ضد الفلسطينيات في الفضاء الرقمي

 مقدمة عامة - العنف اجلندري يف الفضاء الرقمي

يتنــاول هــذا البحــث ظاهــرة العنــف الجنــدري الــذي تتعــرض لــه الفلســطينيات فــي الفضــاء الرقمــي. ُيعــرَّف العنــف 
الجنــدري علــى أنــه األفعــال الضــارة المرتكبــة ضــد األفــراد علــى أســاس جنســهم، وهــي ظاهــرة عالميــة وانتهــاك 
المنزـلـي  النســاء والعنــف  العنــف ضــد  أوروبــا للوقايــة مــن  اتفاقيــة مجلــس  واضــح لحقــوق اإلنســان. تعــرف 
ومكافحتهمــا عــام 2011 العنــف الجنــدري أنــه “كل أفعــال العنــف المبنيــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي والتــي 
تــؤدي إلــى، أو مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى، أذىً بدنــي، أو جنســي، أو نفســي، أو اقتصــادي، أو إلــى معانــاة ضحيتــه، 

ويدخــل فــي ذلــك التهديــد بمثــل هــذه األفعــال”.1 

 وعــادة مــا تســتخدم عبــارة  العنــف ضــد المــرأة (VAW)2 بشــكل مــرادف لعبــارة العنــف القائــم عـلـى النــوع 
االجتماعــي (GBV)، علــى الرغــم مــن أن المصطلــح األوســع للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي يشــمل العنــف 
كثــر عرضــة للمضايقــات  ضــد  الرجــال والنســاء. مــع هــذا، وفًقــا لتقريــر صــدر عــن األمــم المتحــدة،3  فــإن النســاء أ

عبــر اإلنترنــت بمقــدار 27 مــرة مــن الرجــال، فضــاًل عــن تعــرّض نحــو 73 % مــن النســاء للعنــف اإللكترونــي.

يــة الســائدة وُيعــرِّف هويتــه  إـلـى جانــب ذلــك، يســتهدف العنــف الجنــدري كل مــن يخــرج عــن المعاييــر الجندر
الجندريــة بمعاييــر ال تتماهــى مــع الهويــة الســائدة ـفـي المجتمــع، عـلـى ســبيل المثــال، المثلييــن/ات والعابريــن 
والعابــرات.4 تجــدر اإلشــارة إلــى  أن البحــث الحالــي يتنــاول  باألســاس العنــف الموجــه ضــد النســاء ويتطــرق فــي بعــض 

الجزئيــات إلــى العنــف الجنــدري بمفهومــه األوســع. 

تعــرّف األمــم المتحــدة العنــف ضــد المــرأة علــى أنــه “أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عنــه 
أو يرجــح أن يترتــب عليــه أذى أو معانــاة للمــرأة ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا 
فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي 
الحيــاة العامــة أو الخاصــة”.5 ونســتدل مــن التعريــف، بــأن العنــف ضــد المــرأة يضــم أشــكااًل مختلفــة وينعكــس 
بممارســات متنوعــة، تتجــدد وتســتحدث وتالئــم نفســها مــع تطــور األســاليب واألدوات بمــا ـفـي ذلــك وســائط 

التواصــل.

الجنســي،  العنــف  الجســدي،  العنــف  اللفظــي،  العنــف  الجنــدري، منهــا:  للعنــف  عــّدة  أشــكال  توجــد  وعليــه، 
العنــف النفســي، العنــف االقتصــادي، العنــف االجتماعــي، ومــن األســاليب والســاحات الحديثــة لممارســة العنــف 
الجنــدري أو المبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــو الفضــاء الرقمــي. تنوعــت وترادفــت االصطالحــات لتوصيــف هــذه 
األســاليب والســاحات، عـلـى ســبيل المثــال،  “العنــف الميســر تكنولوجيــا”؛ “العنــف الــذي تســهله تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت ضــد المــرأة”؛ “العنــف الســيبراني”؛ “العنــف اإللكترونــي”؛ “العنــف عبــر اإلنترنــت”؛ “العنــف 
الجنــدري الرقمــي”؛ و “العنــف عبــر اإلنترنــت ضــد المــرأة”. حفاًظــا عـلـى  ترابــط  هــذا البحــث سُتســتخدم  عبــارة 

“العنــف الجنــدري الرقمــي” لوصــف الظاهــرة.

1. المجلس االوروبي. (2011). اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
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الماضــي. لالســتزادة منظمــة الصحــة العالميــة.  
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إحــدى المعضــالت المركزيــة التــي مــا زالــت ُتطــرح عنــد مناقشــة مصطلــح “العنــف الرقمــي”  تــدور حــول ســؤال 
“هــل هــو عنــف حًقــا؟”، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مثــل عهــد األمــم المتحــدة 
للتخلــص مــن كل صــور التمييــز ضــد النســاء الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام 6،1979  قــد 
اعترفــت منــذ زمــن بعيــد بــأن اإلســاءة العاطفيــة والنفســية هــي إحــدى صــور العنــف بمــا فــي ذلك اإلســاءة الميســرة 

تكنولوجًيــا.

إن التــردد ـفـي اعتبــار الســلوكيات المؤذيــة التــي تيســرها التكنولوجيــا عنًفــا،7  ينعكــس ـفـي انعــدام التشــريعات 
والقوانيــن الوطنيــة (المحليــة) لتجريــم العنــف الرقمــي.  تعيــش واحــدة مــن كل خمــس ســيدات مســتخدمات 
لإلنترنــت فــي البلــدان التــي ُيرجــح أن يمــارس فيهــا العنــف ضــد المــرأة فــي الفضــاء الرقمــي دون عقــاب،8  وهــذا 
يتــرك ضحايــا العنــف الجنــدري عبــر اإلنترنــت فــي منتصــف الطريــق، دون ســبيل لإلبــالغ عــن الحــوادث أو محاســبة 
الجناة. بما أن الفضاء الرقمي مراّة عاكسة للتمييز المنهجي القائم على النوع االجتماعي، فإن المدافعات عن 
حقــوق اإلنســان والصحفييــن/ات والسياســيين/ات معرضــات/ون علــى وجــه الخصــوص لالنتهــاكات المتعلقــة 
بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بســبب مشــاركتهن/م فــي المجــال العــام واســتخدامهن/م  اإلنترنــت.9 عــالوة 
علــى ذلــك ، قــد تجعــل عوامــل الهويــة المتداخلــة للنســاء المهمشــات، مثــل النســاء العابــرات أو النســاء ذوات 
اإلعاقــة أو النســاء مــن غيــر البيــض، هدًفــا ســهاًل للجنــاة  لســهولة مهاجمتهــا عبــر اإلنترنــت مــن خــالل إخفــاء الهويــة 
واإلفــالت مــن العقــاب.10 وبالتالــي، فــإن تقويــض الديمقراطيــة وانتهــاك الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي تكــون مــن 

التداعيــات المركزيــة لالنتهــاكات الرقميــة المبنيــة علــى أســاس جنــدري.

بنــاء عليــه،  ُيعــرَّف العنــف الرقمــي ضــد النســاء والــذي ال يمكــن فصلــه عــن العنــف ضــد النســاء  علــى العمــوم،   
بنفــس الصيغــة، دون اســتبعاد أي نــوع مــن أنــواع  األذى المتضمّنــة فــي هــذا التعريــف. فأفعــال العنــف الرقمــي 
التــي تــؤدي إلــى تشــويه الســمعة علــى ســبيل المثــال، وبحســب الســياق االجتماعــي والثقافــي، مــن الممكــن أن 
تــؤدي إلــى أذى جســدي قــد يصــل حــد القتــل، وإلــى أذى جنســي يصــل حــد االغتصــاب، فــي حيــن بــات واضًحــا  أنَّ 

األذى النفســي واالقتصــادي- فقــدان العمــل واالبتــزاز، والتهديــد علــى ســبيل المثــال- قــد تحققــا. 

يتمّيــز العنــف الرقمــي بســهولة وبســرية ارتكابــه نتيجــة لســهولة إخفــاء هويــة أو شــخصية مرتكبــي العنــف علــى 
اإلنترنــت،11 وهــذا يعــزز شــعور الجنــاة الرقمييــن بأنهــم محصنيــن ضــد العقــاب ويســتطيعون اإلفــالت منــه. ولهــذا 
ُيعتبــر الفضــاء الرقمــي “ســاحة آمنــة” لممارســة العنــف، حيــث يجــد الجنــاة منفــًذا لممارســته مــن خلــف الشاشــة 
ومــن خــالل وســيط يســمح بإخفــاء هويتهــم عبــر حســابات مزيفــة أو أســماء مســتعارة وصــور تعريفيــة مزيفــة، 
وقــد يكــون هــؤالء الجنــاة ال ْيقدمــون علــى ممارســة العنــف فــي الحيــاة اليوميــة خــارج اإلنترنــت ألســباب عــدة- منهــا 
الــرادع القانوـنـي. إـلـى جانــب ذلــك، يتميــز العنــف الرقمــي  باســتدامته الرقمّيــة، وبالتاـلـي تكــون أضــراره ذات أثــر 

6. االمم المتحدة. (1979). اتفاقية القضاء على حميع اشكال التمييز ضد المرأة. 
7. Dunn, Suzie. (2021). Is it actually violence? framing technology-facilitated abuse as violence. In The Emerald International 

Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse (pp. 25-45).

8. Messenger, Chloe. (2017, November 20). Cyber violence against women and girls exacerbates digital exclusion .DAI. 

9. Human rights Council. (2017, November 17). Statement by UN high commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al 
Hussein at the end of his mission to El Salvador. 

10. Lewis, Ruth; Rowe, Michael, & Wiper, Clare.(2017). Online abuse of feminists as an emerging form of violence against women 
and girls. British journal of criminology, 57(6). Pp. 1462-1481.

11. عـلـى الرغــم مــن قــدرة الســلطات المختصــة والشــركات بالتوصــل إـلـى هويــة الجنــاة الرقمييــن. إال أن بــدء اإلجــراء يتطلــب ـفـي معظــم األحيــان تدخــل 
كثــر. والمقصــود بـ«ســهولة اخفــاء هويــة مرتكــب العنــف« هــو ســهولة إنشــاء حســابات وهميــة.  الشــرطة ومــن شــأنه اخــذ وقــت ا

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-83982-848-520211002/full/html#:~:text=The%20Family%20Law%20Act%20(2011,family%20violence%20in%20other%20cases.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-83982-848-520211002/full/html#:~:text=The%20Family%20Law%20Act%20(2011,family%20violence%20in%20other%20cases.
https://dai-global-digital.com/cyber-vawg-what-are-the-implications-for-digital-inclusion.html
https://www.ohchr.org/en/statements/2017/11/statement-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-end-his-mission
https://www.ohchr.org/en/statements/2017/11/statement-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-end-his-mission
https://academic.oup.com/bjc/article/57/6/1462/2623986
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طويــل األمــد، فالمحتــوى الموجــود علــى اإلنترنــت، وبســبب إمكانيــة نســخه وتداولــه وإعــادة تخزينــه عــدًدا ال نهائًيــا 
مــن المــرات وبطــرق مختلفــة، يســتحيل ضمــان اختفائــه تماًمــا، ســواء كان ذلــك تلقائًيــا أو حتــى مــع الســعي 
يــًدا  المتعمــد إلــى محــوه. ومــن ثــم فــإن المحتــوى المســبِّب للضــرر يظــل يطــارد ضحايــاه لفتــرات طويلــة، مولــًدا مز

مــن اآلثــار واألضــرار. 

وعلــى الرغــم مــن االعتــراف بــأن العنــف مــن خــالل الوســائط الرقميــة والتكنولوجيــا هــو نــوع مــن أنــواع العنــف حًقــا، 
يــة التــي تميــز العنــف الرقمــي عندمــا ُيمــارَس ضــد النســاء. حيــث  مــا زالــت ثمــة ضــرورة لفهــم الخلفيــة الجندر
يحــذر الخبــراء مــن فهــم ظاهــرة العنــف الرقمــي ضــد النســاء كظاهــرة منفصلــة عــن العنــف فــي العالــم الحقيقــي، 
ويســلّط الخبــراء الضــوء  علــى أنــه امتــداد للعنــف خــارج الفضــاء الرقمــي، ألنــه يرتكــز ويحافــظ علــى ذات األعــراف 
االجتماعيــة والتمييــز الهيكلــي فــي المجتمعــات “خــارج اإلنترنــت”. فعلــى ســبيل المثــال، تأخــذ مالحقــة الشــركاء 
(األزواج وشــركاء العالقــات الحميميــة) الحالييــن والســابقين نفــس األنمــاط عـلـى اإلنترنــت كمــا هــو الحــال ـفـي 
الواقــع غيــر االفتراضــي ولذلــك، عنــد ممارســتها عـلـى اإلنترنــت ينبغــي أن تنــدرج تحــت العنــف الصــادر عــن 

الشــريك الحميمــي، وفقــط يســروها بواســطة التكنولوجيــا. 

وتشــير األمــم المتحــدة  إلــى العالقــة بيــن الفضــاء الرقمــي والواقــع خــارج اإلنترنــت،12 حيــث أقــر قــرار مجلس حقوق 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بشــأن تعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا والتمتــع بهــا علــى اإلنترنــت (2016) إقــراًرا 
واضًحــا وغيــر قابــل للشــك “إن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا النــاس ـفـي العالــم الواقعــي، يجــب حمايتهــا أيضــا ـفـي 
اإلنترنــت”،13 وهــذا يشــمل حــق المــرأة فــي الحمايــة مــن أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الفضــاء 
الرقمــي واإلنترنــت. كمــا تشــير إلــى خطــورة العنــف الرقمــي علــى النســاء تمامــا مثــل العنــف الجســدي، ممــا يفســر 

ضــرورة وأهميــة توفيــر الحمايــة للنســاء فــي الفضــاء الرقمــي والفضــاء الواقعــي علــى حــد ســواء.14 

 وبينمــا تنــص المــادة 19 “أن لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي بواســطة أي منبــر،15 بمــا فــي ذلــك 
المنبــر الرقمــي”.16 إال أن العنــف الجنــدري الرقمــي يمــس بحريــة التعبيــر عــن الــرأي، حيــث تشــير ســعاد مــن غــزة 
بــأن الكثيــر مــن النســاء يجبــرن بطريقــة أو أخــرى، إلــى تحجيــم اســتخدامها لوســائل التواصــل االجتماعــي، جزئيــا 
أو كليــا بســبب العنــف علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وحفاظــا -علــى حــد تعبيرهــا- علــى “الســالمة النفســية 
كثــر ـفـي قطــاع غــزة”. وتشــير  وحياتهــن ـفـي الكثيــر مــن األحيــان وخصوصــا ـفـي المناطــق المتســمة بالمحافظــة أ
ســمية، كذلــك مــن غــزة، إلــى انتقــاء المضاميــن وتجنــب المشــاركة فــي مواضيــع ذات إشــكالية. وبكلماتهــا “اختــرت 
تغطيــة أخبــار الرياضــة عـلـى األخبــار السياســية واالجتماعيــة ألنهــا أقــل إشــكالية مــن المواضيــع االجتماعيــة 
والسياســية ]… [ مــع هــذا ال اســلم مــن الهجــوم لكونــي امــرأة تعمــل فــي هــذا المجــال ولكونــي ســمراء اللــون”. وهــو 

مــا يســهم فــي توســيع دائــرة إقصــاء النســاء مــن النقــاش العــام.

12. Lewis, Ruth & others. Ibid. 

13. المادة 19: »مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. قرار هام يعيد تأكيد حقوق االنسان على االنترنت«.

14. UN Women. (2015, September 24). Urgent action needed to combat online violence against women and girls, says new UN report.   

15. األمم المتحدة. (1948). اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948. 

16. Choudhury ,Ameirita & Al-Araj ,Nadira .(2018).Views & perspectives on gender rights online ,for the Global South. 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/cyber-violence-report-press-release
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.apc.org/sites/default/files/Report_of_Study_on_the_Views_and_Perspectives_on_Gender_Rights_Online_for_the_Global_South_Final.pdf
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 العنف اجلندري ضد الفلسطينيات يف الفضاء الرقمي

يـًـا، وال ســيما فــي ظــل  تعتبــر منصــات التواصــل االجتماعــي فــي الحالــة الفلســطينية، منفــًذا ومتنفًســا مهًمــا وضرور
الوضــع السياســي المركــب وتعــدد الســلطات المســيطرة علــى الحيــز العــام، والتضييــق والحصــار الــذي يشــرذم 
الفلســطينيين/ات ويمنعهــم/ن مــن اللقــاء الفعلــي، والتعــارف عــن قــرب، لتصبــح منصــات التواصــل مســاحة 
اللقــاء المركزيــة للتعــارف وتبــادل المعلومــات واآلراء. وفــي ســياق سياســي غنــي باألحــداث اليوميــة مثــل الســياق 
الفلســطيني، تعتبــر منصــات التواصــل االجتماعــي مــن أســهل وأســرع الطــرق لنقــل المعلومــة، حيــث ينظــر إلــى 
منصــات التواصــل االجتماعــي عـلـى أنهــا مســاحة لإلعــالم البديــل والتعبيــر عــن الــرأي ورفــع الصــوت ـفـي وجــه 

الســلطات اإلســرائيلية، والســلطة الفلســطينية وســلطة األمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة. 

وال يخفــى عـلـى أحــد، بــأن التكنولوجيــا الرقميــة ورواج وســائل التواصــل االجتماعــي أتاحــت للنســاء والفتيــات 
والمجموعــات المقموعــة والمهمشــة مســاحة ومنصــة  للتعبيــر عــن رأيهــم، بيــد أنــه وفــي خضــم الديناميكيــات 
فــي الفضــاء الرقمــي،  فتحــت المجــال أيضــا الرتــكاب وممارســة أعمــال عنــف ضــد النســاء، باتــت ُتعــرف علــى أنهــا 

جريمــة إلكترونيــة (ســيبرانية). 

إن الجريمــة اإللكترونيــة هــي نــوع متطــور مــن أنــواع الجريمــة  فهــي تحــدث فــي مجــال الفضــاء الرقمــي الــذي ال 
حــدود لــه. فمــن الممكــن  لمرتكبــي الجرائــم اإللكترونيــة وضحاياهــم أن يتواجــدوا فــي مناطــق مختلفــة، ويمكــن أن 
تمتــد آثــار الجريمــة عبــر المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، فعلــى عكــس الجريمــة علــى أرض الواقــع ال حاجــة 

لمقربــة جســدية لحــدوث الجريمــة وهــذا مــا يســتدعي اســتجابة عاجلــة عنــد وقــوع الجريمــة اإللكترونيــة.

يعــرّف الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني العنــف الرقمــي عـلـى “أنــه المتمثــل بالتهديــد واالبتــزاز واإلهانــة 
والتحــرش عبــر اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي أحــد األشــكال الجديــدة التــي قــد يتعــرض لهــا األفــراد فــي 
مجتمعنا من كافة الفئات العمرية جراء انتشــار اســتخدام االنترنت بصورة واســعة في المجتمع الفلســطيني”.17 

التواصــل  مواقــع  اســتخدام  عبــر  والتحــرش  واالهانــة  واالبتــزاز  بالتهديــد  المتمثــل  الرقمــي  العنــف  وُيعتبــر 
يــة جــراء انتشــار  االجتماعــي أحــد أنــواع العنــف الحديثــة التــي قــد يتعــرض لهــا األفــراد مــن كافــة الفئــات العمر
اســتخدام اإلنترنــت بصــورة واســعة فــي كافــة المجتمعــات فــي العالــم، ومنهــا المجتمــع الفلســطيني. فتبعــا لبيانــات 
نيابــة الجرائــم اإللكترونيــة المنشــورة، فقــد ارتفــع عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها وحــدة الجرائــم اإللكترونيــة فــي 
الشــرطة الفلســطينية  منــذ العــام 2019 إلــى العــام 2020، مــن (2,420) شــكوى إلــى (2,720) شــكوى، مســجلة 
نســبة ارتفــاع بلغــت (11.2 %)، ومــن ضمنهــا العنــف الرقمــي المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. موزعــة علــى النحــو 
التاـلـي: بلغــت شــكاوى الذكــور (1,392) شــكوى مــا يعــادل (51 %) مــن مجمــوع القضايــا18 بينمــا بلــغ عــدد 
شــكاوى  النســاء (1,130) شــكوى مــا يعــادل (%42)، وبلغــت نســبة الشــكاوى المشــتركة نحــو (7 %). وكانــت 
كثرهــا عــدًدا، التهديــد. فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى والبالغــات عــن التهديــد (599) شــكوى؛  أبــرز أســاليب العنــف وأ
تالهــا القرصنــة وقــد بلغــت عــدد الشــكاوى (475) شــكوى؛ وجــاء االبتــزاز فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث شــيوع 
الممارســة وبلغــت عــدد الشــكاوى (414) شــكوى؛ أمــا إفســاد الرابطــة الزوجيــة فقــد جــاء فــي المرتبــة األخيــرة وبلــغ 

عــدد الشــكاوى (57) شــكوى.19  

17. الجهاز المركزي ألحصاء فلسطين. (2019). النتائج أألولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني. رام هللا: فلسطين.   

18.  الحظنــا أن الشــرطة الفلســطينية ال تميــز بيــن القضيــة والشــكوى فــي تلخيصهــا لعمــل وحــدة الجرائــم اإللكترونيــة وهــو مــا يزيــد مــن البلبلــة فــي التعامــل 
مــع العنــف الجنــدري الرقمــي ومــن رصــد المعطيــات.

19. موقع الشرطة الفلسطينية. (2022). الجريمة اإللكترونية في الضفة الغربية بين الواقع والمواجهة. 

https://info.wafa.ps/userfiles/server/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C%202019.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C%202019.pdf
https://www.palpolice.ps/
https://www.palpolice.ps/
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وفــي العــام 2019 نشــر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطينيّ نتائــج مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني 
بمــا ـفـي ذلــك العنــف الرقمــيّ. وممــا جــاء ـفـي المســح أن (8 %) مــن النســاء الفلســطينيات (الضفــة الغربّيــة 
وقطــاع غــزة) المتزوجــات أو المتزوجــات ســابًقا تعرضــن ألحــد أشــكال العنــف الرقمــيّ عـلـى إحــدى منصــات 
التواصــل االجتماعــي ](9 %) فــي الضفــة الغربيــة و (5 %) فــي قطــاع غــزة[؛ وترتفــع النســب لــدى النســاء مــن فئــة 
كثــر لــدى النســاء  الشــباب (18-29 عامــا)، فقــد بلغــت نســبة مــن تعرضــن ألحــد أشــكال العنــف (10 %)؛ لترتفــع أ

التــي لــم يســبق لهــن الــزواج حيــث بلغــت نحــو (14 %) فــي الضفــة الغربيــة و (5 %) فــي قطــاع غــزة.20 

 وتشــير النتائــج فــي تقريــر أصــدره حملــة - المركــز العربــي لتطويــر اإلعــالم االجتماعــي ومؤسســة “كفينــا تيــل كفينــا 
الســويدية” بعنــوان “شــيكة معنفــة: العنــف الجنــدري ضــد الفلســطينيات فــي الحيــز االفتراضــي” عــام 21،2018  إلى 

أن (16 %)  مــن المســتطلعات تعرضــن لتحــرش جنســي إلكترونــي و (5 %) منهــن تعرضــن لالبتــزاز الجنســي. 

كما يشــير التقرير الشــهري لمؤسســة “ســوا” إلى  ارتفاع نســبته (31 %) بالمكالمات المتعلقة بالعنف الرقمي 
يــًرا لفيســبوك تتعلــق ب  (مبّيــن فــي الرســم البيانــي 1)، وال ســيما الــذي يمــارس علــى النســاء، وقدمــت “ســوا” تقار

5 حــاالت ابتــزاز إلكترونــي فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2022. 

رسم بياني 1: مقارنة نسبة االتصاالت الواردة الى مؤسسة “سوا” المتعلقة بالعنف الرقمي في شهر أيلول/سبتمبر خالل 
السنوات222022/2021/202022

كمــة. مــن جهــة، يعانيــن مــن  تعانــي النســـاء الفلســطينيات علــى وجــه التحديــد مــن أشــكال عنــف متعــددة ومترا
عواقــب السياســـات والممارســات الســلطوية االســتعمارية اإلســرائيلية التــي تنتهــك حقــوق اإلنســـان. ومــن جهــة 
أخــرى، يعانيــن نتيجــة للســلطة األبويــة ومعاييرهــا المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي التــي تفاقمــت بفعــل اإلطــار 

القانونــي الــذي ال يتوافــق مـــع المعاييــر الدوليــة. 

20. يغطــي المســح فقــط الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  يعتبــر مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني 2019 مــن المســوح النوعيــة المتخصصــة وينفــذ 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي. كان المســح األول فــي العــام 2005 والمســح الثانــي فــي العــام 2011. ويحتــل المســح أهميــة خاصــة ألنــه يســلط الضــوء علــى 

ظاهــرة العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني ســواء العنــف األســري أو المجتمعــي.

21. عــودة، شــهرزاد. (2018). شــبكة معنفــة: العنــف الجنــدري ضــد الفلســطينيات ـفـي الحيــز االفتراضــي. مركــز حملة-المركــز العرـبـي لتطويــر اإلعــالم 
االجتماعــي.

22. مؤسســة ســوا (@Sawa.Organization).  #مؤسسة_ســوا / ورقة حقائق 39# شــهر أيلول/ســبتمبر-2022 / مركز االســتماع ســوا 121 ، في حالة 
طــوارْي منــذ مطلــع شــهر أذار 2020 و مــا تبــع خــالل و مــا بعــد الحــرب االخيــرة علــى غــزة (منشــور فيســبوك). فيســبوك.

https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/11/Report_7amleh_arabic.pdf
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/11/Report_7amleh_arabic.pdf
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/11/Report_7amleh_arabic.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A7?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A7?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/Sawa.Organization/photos/a.460770167318267/5658353507559881
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كاديميــات فلســطينيات متخصصــات بقضايــا المــرأة، يــؤدي العنــف الناتــج عــن الممارســات  ووفقــا لباحثــات أ
يــز عالقــات القــوى القائمــة عـلـى النظــام األبــوي، وإدامــة حلقــة العنــف ضــد النســاء ضمــن  اإلســرائيلية إـلـى تعز
المجــال المنزـلـي الفلســطيني. وعـلـى الرغــم مــن أن فلســطين صادقــت عـلـى 21 معاهــدة دوليــة، بمــا ـفـي ذلــك 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. بيــد 
أن غيــاب دولــة فلســطينية ذات ســيادة يمنــع الســلطات الفلســطينية مــن الوفــاء بالتزاماتهــا لمنــع العنــف ضــد 
النســاء وحمايتهــن منــه. ويــؤدي التشــظي الجغرافــي للمناطــق الفلســطينية واالنقســام السياســي إلــى إضعــاف 
إمكانيــة النســاء باللجــوء إلــى أنظمــة الدعــم المجتمعــي وتلقــي الخدمــات االجتماعيــة الالزمــة. تنعكــس هذه الحالة 
كثــر مــن نصــف النســاء  فــي البيانــات التــي نشــرها الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطينيّ، والتــي تشــير إلــى  أن أ
مــن كافــة الفئــات تفّضــل الســكوت علــى االعتــداء وعــدم إبــالغ أحــد، وترتفــع هــذه النســبة لــدى النســاء المتزوجــات 
أو اللواتــي ســبق لهــن الــزواج، لتبلــغ نحــو (60.6 %). وتشــير هــذه البيانــات، فــي مــا تشــير، إلــى أن النســب الحقيقيــة  

كثــر مــن النســب الُمعلنــة.23  للُعنــف، ومــن ضمنــه العنــف الرقمــي المبنــي علــى النــوع االجتماعــي أ

وعلــى الرغــم مــن اعتبــار القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2002 بمثابــة دســتور مؤقــت ومصــدًرا 
لجميــع القوانيــن األخــرى والــذي بموجبــه تنــص المــادة 9 علــى أن “الفلســطينيين يجــب أن يكونــوا متســاوين أمــام 
القانــون والقضــاء، دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو اآلراء السياســية أو اإلعاقــة “.24 
فــإن التشــريعات المتعــددة فــي الســياق الفلســطيني، تشــكل عقبــة رئيســية أمــام موائمــة القوانيــن الوطنيــة مــع 
اتفاقيــة ومبــادئ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وال ُيســّهل عمليــة تنفيــذ اإلجــراءات 
التــي مــن شــأنها حمايــة حقــوق المــرأة. فعلــى ســبيل المثــال ، قانــون العقوبــات لعــام 1960 ســاري المفعــول فــي 
الضفــة الغربيــة، فــي مــا يســري قانــون العقوبــات لعــام 1936 فــي قطــاع غــزة. بينمــا يســري القانــون اإلســرائيلي فــي 

القــدس وعلــى الفلســطينيين فــي مناطــق الـــ48. 

وبالرغــم مــن مبــدأ عــدم التمييــز فــي القانــون،  والمصادقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة دون تحفظــات،  لــم تتبــن الســلطة الفلســطينية أي تشــريع بشــأن العنــف ضــد المــرأة. حيــث ِصيــغ قانــون 
عقوبــات موحــد فــي العــام 2003 يمنــح الحمايــة المحســنة للمــرأة، ولكــن لــم ُيعَتمــد. وســيعَتمد مشــروع قانــون 
يًــا مــن العنــف المنزـلـي  بشــأن العنــف األســري، يجــري إعــداده حالًيــا والــذي مــن شــأنه أن يحمــي النســاء نظر
والجنســي.25 ليطبــق فــي الضفــة الغربيــة، أمــا فــي قطــاع غــزة فُيطبــق القانــون المصــري لحقــوق األســرة لعــام 1954 

(وكالهمــا ال يضمــن المســاواة بيــن الجنســين).

فيمــا يتعلــق بالقضايــا اإللكترونيــة علــى وجــه التحديــد، اعتمــدت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية المرســوم بقانــون 
رقــم 10 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة فــي 26.2018 بطريقــة مماثلــة لــدول أخــرى فــي المنطقــة، أنشــأ هــذا القانــون 
وحــدة للجرائــم اإللكترونيــة تحــت إشــراف النيابــة العامــة ويعاقــب عـلـى أي وصــول أو اســتخدام غيــر قانوـنـي 
للشــبكة والبيانــات اإللكترونيــة، وتعطيــل الوصــول إلــى األجهــزة والبيانــات. ومــع ذلــك، فــإن هــذا القانــون ليــس لــه 

23. الجهاز المركزي لإلحصاء فلسطين. (2019). مصدر سابق. 

24 T.he ThePalestinian Basic Law. (2002, May 29). 2002 Basic Law. Ramallah: 

25. UNDP. (2018, December 8). Gender Justice & the Law: Palestine. 

26. Decree-Law No. 10 of 2018 on Cybercrimes. 

https://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2002-basic-law
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
https://security-legislation.ps/sites/default/files/law/Law%20by%20Decree%20No.%2010%20of%202018%20on%20Cybercrime.pdf
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منظــور جنســاني. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد نشــطاء حقــوق اإلنســان أن هــذا القانــون يقيــد الحــق فــي حريــة التعبيــر 
والخصوصيــة، ألن المدعــي العــام يمكنــه الحصــول علــى البيانــات المتعلقــة بحركــة االتصــاالت أو مســتخدميها.27

 موضوع البحث

عـلـى الرغــم مــن أهميــة  الفضــاء الرقمــي ـفـي كونــه مســاحة للّقــاء وللتعبيــر والنشــاط الرقمــي، إال أنــه وـفـي ظــل 
الشــرذمة الجغرافيــة والسياســية واالجتماعيــة ـفـي الواقــع الفلســطيني، أصبــح ينتــج عــن هــذا اللقــاء تفاعــالت 
تعكــس وتشــكل الديناميكيــات فــي المجتمــع الفلســطيني ومــن ضمنهــا العنــف الجنــدري الرقمــي. يهـــدف هـــذا 
البحـــث بشـــكل أساســـي، إلـــى فهـــم وتحليــل ظاهــرة العنــف الرقمــي ضــد النســاء باألســاس، ويتطــرق إلــى العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الفضــاء الرقمــي الفلســطيني بيــن الفلســطينيين/ات. وذلــك مــن خــالل رصــد 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الفضــاء الرقمــي الفلســطينيّ وال ســيما خــالل جائحــة كوفيــد 19؛ ومــن 
خــالل التطــرق آلثــاره؛ ومــن ثــم ســنقدم توصيــات للحــد مــن العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي ـفـي الفضــاء 

الرقمــي الفلســطيني.

رضورة وأهمية البحث

تنبــع ضــرورة البحــث باألســاس مــن ضــرورة ضمــان حيــز رقمــي آمــن وعــادل وحــر للجميــع وذلــك يتطلــب ضمــان 
المحافظــة علــى الحقــوق الرقميــة لألفــراد التــي هــي امتــداد لحقــوق اإلنســان فــي الواقــع (الفلســطينيين/ات فــي 
هــذا الســياق). وينبــع أيضــا، مــن ضــرورة معرفــة حجــم انعــكاس العنــف الجنــدري الممــارس فــي الفضــاء الرقمــي، 
ومــدى تأثيــره عـلـى العنــف الجنــدري الممــارس عـلـى أرض الواقــع. وتكمــن أهميــة البحــث باســتقصاء االّثــار 
المترتبــة علــى العنــف الجنــدري الرقمــي ألنــه يحــرض علــى ممارســات العنــف أو يعــزز هيمنــة الفكــر والســلوك 
االقصائــي واإلســكات الممنهــج نتيجــة الخــوف والتهديــد. عــالوة علــى ذلــك، فــإن إســقاطات ارتــكاب جرائــم العنــف 

الرقمــي المســتدامة تتطلــب معرفــة حجــم الظاهــرة لمعالجــة أســبابها والحــد منهــا  بنجاعــة. 

منهجية وآليات البحث

تعتمــد هــذه الدراســة علــى منهجــيّ  البحــث الكمــي والبحــث الكيفــي مــن أجــل اســتخالص  نتائــج تعكــس الواقــع 
بمصداقيــة مــع األخــذ بالحســبان تحليــل تجربــة المشــاركين/ات فــي الدراســة.  تعتمــد الدراســة علــى ثــالث اّليــات 

بحثية: 

كة مــع كاتبــة هــذه الســطور اســتمارة أســئلة، ليقيــس ظاهــرة . 1 اســتطالع رأي: طــّور طاقــم حملــة بالشــرا
ــذ  العنــف ضــد النســاء والعنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي ـفـي الفضــاء الرقمــي الفلســطيني. نُفِّ
المســح فــي أيلول/ســبتمبر 2022. يرتكــز المســح علــى قيــاس ظاهــرة العنــف ضــد النســاء وواقعهــا عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي المجتمــع الفلســطيني فــي مــدن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية 
وبيــن الفلســطينيين/ات فــي مناطــق الـــ48 وقطــاع غــزة. شــملت  العينــــة  (1,000) مواطنــة فــوق ســن 

27. ICHR. (2018, May 20). ICHR welcomes the issuance of Law by Decree No. (10) 2018 on electronic crimes and introduces a 
series of observations and reservations. Statements and Positions.  

https://www.ichr.ps/en/media-center/2595.html
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الـــ18 عاًمــا، أبـــدين  اهتمامهــــن بموضــوع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر وســائل التواصــل 
ــا وتوزعــت علــى النحــو التالــي:  ــا وهاتفيًّ االجتماعــي فــي المجتمــع الفلســطيني. ُجِمعــت البيانــات الكترونيًّ

(180) اســتمارة الكترونيــة و (820) اســتمارة هاتفيــة.   

يــة (-18 الفئــة العمر ـفـي المســح هــن مــن  النســبة األكبــر مــن المشــاركات  الجــدول (1) أن  ُيظهــر 
30 ســنة) وقــد بلغــت نحــو 69.5 % ويعلــل الباحثــون أن هــذه الفئــة هــي األكثــر اســتخداما لمواقــع 

يــة (31-45 ســنة) فقــد بلغــت نحــو 27.7 %.  التواصــل االجتماعــي، تليهــا الفئــة العمر

جدول 1: توزيع المشاركات في االستطالع حسب الفئات العمرية.

النسبةالعددالفئة العمرية

69.5 %18695-30  سنة
27.7 %31277-45  سنة
2.6 %4626-60  سنة

0.2 %612 سنة فما فوق

يــة تمثــل ثــالث مناطــق، مجموعــة . 1 ثــالث مجموعــات بؤريــة: ُعقــدت لقــاءات مــع ثــالث مجموعــات بؤر
قطــاع غــزة، مجموعــة القــدس والضفــة الغربيــة، ومجموعــة الفلســطينيون/ات فــي مناطــق الـــ48. ُجمــع 
يــة مــن خــالل دعــوات موجهــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي،  المشــاركات/ون  فــي المجموعــات البؤر
وإرســال دعــوات عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي والدوائــر الشــخصية. وبذلــك فــإن المشــاركين/
يــة شــاركوا طواعيــة وعــن رغبــة ـفـي أن يكونــوا جــزًءا مــن البحــث، مــع هــذا  ات ـفـي المجموعــات البؤر
وحفاًظــا علــى الخصوصيــة لــن ُتســتعمل األســماء الكاملة/الحقيقيــة للمشــاركات فــي البحــث. عقــدت 
يــة عبــر تطبيــق “زووم” (Zoom) بســبب عوائــق الحواجــز والشــرذمة  جميــع  لقــاءات المجموعــات البؤر
الجغرافيــة التــي يفرضهــا االحتــالل اإلســرائيلي، اســتمرت اللقــاءات لمــدة أقصاهــا ســاعتين لــكل لقــاء. 
اعتمــدت اللقــاءات عـلـى المقابلــة غيــر المركبــة وطــرح أســئلة توجيهيــة معــدة مســبقا، التــي تالئــم 
يــغ المقابــالت،  نوعيــة البحــث االستكشــافي وتشــجع المشــاركات عـلـى الحديــث والمشــاركة. بعــد تفر
اســُتخرِجت المحــاور األساســية لرصــد العنــف الجنــدري الرقمــي فــي منصــات التواصــل االجتماعــي بيــن 
يــة 43 مشــاركة/ا.  الفلســطينيين واعتمادهــا ـفـي تحليــل المعطيــات. شــاركت ـفـي المجموعــات البؤر

يشــير جــدول (2) إلــى تاريــخ المقابــالت وعــدد المشــاركات فــي كل مجموعــة.

جدول 2: تفاصيل المجموعات البؤرية 

عدد المشاركاتتاريخمجموعة
9.8.202219الضفة الغربية والقدس

29.8.202213قطاع غزة

الفلسطينيون/ات 
5.9.2022في مناطق الـ48

 11
المجموعة الوحيدة التي 

شارك بها ذكران.



14

"شبكة منتهكة" - العنف الجندري ضد الفلسطينيات في الفضاء الرقمي

مقابــالت معمقــة: أُجريَــت مقابــالت شــخصية مــع ثمــان خبيــرات وناشــطات مــن ســت مؤسســات . 2
مجتمــع مدنــي ينشــطن فــي المجتمــع الفلســطيني والعمــل والنســوي (أنظــروا الجــدول (3). تراوحــت 
  .(Zoom) ”مــدة المقابلــة الواحــدة حوالــي ســاعة مــن الزمــن وعقــدت فــي اللغــة العربيــة عبــر تطبيــق “زوم
كميــة الستكشــاف  ُطرِحــت فــي المقابــالت أســئلة محــددة الستكشــاف عمــل المؤسســة وخبرتهــا الترا
مقابلــة  عــدا  (مــا  المقابــالت،  ُســجلت  الرقمــي.  الجنــدري  العنــف  لمكافحــة  والتوصيــات  التحديــات 
يــة. القــوس بنــاًء عـلـى طلبهــم الشــخصي)، ومــن ثــم ُفرغــت المقابــالت الســتخراج المعلومــات المركز

جدول 3: المقابالت المعمقة مع المؤسسات

مقابلة 

رقم
المؤسسة

المشارك/

ات
التاريخ

1

مؤسسة سوا
تلتــزم "ســوا" بتوفيــر الدعــم والحمايــة واإلرشــاد التفســي االجتماعــي للناجيــات 
مــن العنــف، تعمــل علــى تقديــم خدمــات التوعيــة المجتمعية، ومن أهم أولوياتها 
مناهضــة كافــة أشــكال العنــف واالســاءة واإلهمــال ضــد النســاء واألطفــال، وتدعــم 

صحــة وكرامــة وســالمة االنســان.

2022.9.13أهيلة شومر

2

حملة -المركز العربي لتطوير اإلعالم المجتمعي
يعمــل مركــز حملــة علــى مناصــرة الحقــوق الرقميــة الفلســطينية بهــدف الوصــول 
إـلـى فضــاء رقمــي آمــن وعــادل وحــر. يعمــل المركــز مــن خــالل إصــدار دراســات 
يــب  وأبحــاث حــول النشــاط الرقمــي، والحقــوق الرقميــة واألمــان الرقمــي، تدر
وإدارة  وتخطيــط  الفلســطينية،  األهليــة  والمؤسســات  النشــطاء  قــدرات  وبنــاء 
حمــالت المناصــرة المحليــة والدوليــة. أطلــق حملــة مؤخــًرا المرصــد الفلســطيني 
مفتوحــة  إلكترونيــة  منصــة  أول  هــو  (حــر)-  الرقميــة  الحقــوق  النتهــاكات 
الرقميــة للفلســطينيين. إن كنــت  الحقــوق  انتهــاكات  لرصــد وتوثيــق ومتابعــة 
فلســطينًيا/ة تعــرض/ت النتهــاٍك رقمــي، فــإّن منصــة حــر تســاعدك فــي توثيــق 
ومتابعــة االنتهــاك الــذي تعرضــت لــه ســواء كان تشــهيًرا، أو خطــاب كراهيــة أو 
يــة الــرأي  عنــف قائــم علــى النــوع االجتماعــي، أو احتجاز/اعتــداء علــى خلفيــة حّر
إزالــة  أو  انتهــاك خصوصيــة،  أو  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عـلـى  والتعبيــر 

محتــوى أو تقييــد أو حــذف حســاب. 

أحمد 
2022.9.15قاضي

3

السوار- حركة نسوية عربية
الســوار هــي حركــة نســوية عربيــة تعمــل عـلـى محاربــة ظواهــر العنــف عامــة 
واالعتــداءات الجنســية علــى النســاء علــى وجــه الخصــوص فــي المجتمــع العربــي 
الفلســطيني. تؤمــن الســوار بــأن »النســوية« هــي حركــة سياســية - اجتماعيــة 
يــة، تســعى لتغييــر عالقــات القــوة والهيمنــة الســائدة فــي المجتمــع. وتعمــل  ثور
مــن خــالل عــدة مشــاريع، منهــا تشــات الدعــم وخــّط الطــوارئ الــذي يعمــل علــى 
مــدى أربــع وعشــرين ســاعة يوميــًــا لتلقــي توجهــات ودعــم ضحايــا االعتــداءات 
الجنســية، حيــث تقــدم المؤسســة العــون للمتوجهــات لهــا فــي اإلجــراءات التــي مــن 

الممكــن اتخاذهــا ضــد المعتــدي.

لمياء 
2022.9.22نعامنة

4

نساء ضد العنف 
السوار هي حركة نسوية عربية تعمل على محاربة ظواهر العنف عامة 

واالعتداءات تهدف جمعية نساء ضد العنف إلى تنظيم وتفعيل المجتمع 
بجميع مركّباته، خاّصة الّنساء للعمل من أجل تحقيق المساواة الّتاّمة 

للّنساء الفلسطينّيات في إسرائيل في جميع مجاالت الحياة، ولتعزيز مشاركة 
وتمثيل الّنساء بمساواة في مواقع صنع القرار والقيادة المجتمعّية وإزالة 

جميع العوائق المجتمعّية والمؤّسساتّية والكشف عن والقضاء على كاّفة 
أشكال العنف ضّد الّنساء وتوفير الّدعم والخدمات المهنّية لجمهور الّنساء 

المَعّنفات.

ليندا خوالد

كاملة طيون
2022.9.22
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5

المنتدى العربي لجنسانية الفرد واألسرة 
الحاجــات  تلبيــة  خــالل  مــن  المجتمعيــة  بالتنميــة  تعنــى  أهليــة،  مؤسســة 
وجنســانية  اإلنجابيــة  بالصحــة  المتعلقــة  واإلرشــادية  التربويــة  والطموحــات 
الفــرد واألســرة فــي المجتمــع الفلســطيني، عبــر حــوار مفتــوح مــع هــذا المجتمــع 
كة فاعلــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة. يهــدف المنتــدى  وشــرا
إلــى رفــع الوعــي الجنســاني ومكافحــة كافــة أشــكال االســتغالل الجنســي وتعزيــز 
الوقايــة مــن األمــراض المنقولــة جنســيا وتعزيــز حــق الفــرد فــي اختيــار الشــريك 
يــز  وبنــاء أطــر استشــارية للفئــات العمريــة المختلفــة فــي مجــال الجنســانية ولتعز
مكانــة المــرأة فــي المجتمــع عبــر تحــدي المعتقــدات الخاطئــة والمفاهيــم الســائدة 
التــي تكــرس دونيتهــا وبالتالــي تخلــق أجــواًء مواتيــة النتقــاص حقوقهــا اإلنســانية 

والجنســية.

2022.10.11وافي بالل

6

القوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني 

يـّـة فــي المجتمــع الفلســطينيّ هــو مجموعــة  القــوس للتعّدديـّـة الجنســّية والجندر
الميــول  وثنائّيــي  والِمْثلّييــن،  الِمْثلّيــات،  مــن  والناشــطين  الناشــطات  مــن 
يعيشــون  وأشــخاص  والمتســائلين  االجتماعــيّ،  النــوع  ومتحّوـلـي  الجنســّية، 
مفتــوح  حّيــز  هــو  القــوس  وأصدقائهــم.  مختلفــة،  يّــة  وجندر جنســّية  توّجهــات 
وذو قاعــدة شــعبّية واســعة يســتوعب ويتلّقــى ويحتــوي ويتفاعــل وُيْشــرِك فــي 
الجهــود والطاقــات التــي تهــدف إلــى خلخلــة أنظمــة القمــع الجنســيّ والجنــدريّ، 
وأدوات الســيطرة علــى الجســد والجنســانّية، مــن النظــام األبــويّ والرأســماليّ إلــى 
االســتعماريّ، وإعــادة تشــكيل عالقــات القــّوة الناتجــة عنهــا للمســاهمة فــي خلــق 

يّــة متنّوعــة. مجتمــع يحــوي توجُّهــات جنســّية وجندر

ممثالت عن 
2022.10.21الجمعية28 

نتائج وتحليل المعطيات

القسم األول: رصد العنف القائم عىل النوع االجتماعي
يــة و المقابــالت   يعنــى هــذا القســم فــي رصــد العنــف الجنــدري كمــا أظهرتــه نتائــج االســتطالع و المجموعــات البؤر
المعمقــة. ويبــدأ فــي عــرض ســمات ومميــزات العنــف الجنــدري الرقمــي فــي الســياق الفلســطيني ومــن ثــم يعــرض 
الصــور األكثــر شــيوعا للعنــف الرقمــي ضــد النســاء الفلســطينيات. والجزئيــة االخيــرة مــن هــذا القســم تعنــى، 

بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الفضــاء الرقمــي الفلســطيني خــالل جائحــة كوفيــد 19.

 سمات وممزيات العنف اجلندري الرقمي يف السياق الفلسطيين. 	

تشــير أهيلــة شــومر- مديــرة مؤسســة ســوا، إـلـى أنــه منــذ بدايــة الســنة الحاليــة (2022) رُِصــدت (16,798) 
كثــر مــن مــرة) ألشــخاص تعرضــوا  مكالمــة  إرشــاد لـــ(9,842) طالــب/ة خدمــة التوجيــه (هــذا يتضمــن االتصــال أ
إلــى عنــف جنــدري. وأشــارت أيًضــا إلــى أن ثمــة ارتفــاع بتوجهــات الذكور،حيــث توجــه (6,288) ذكــًرا و (3,382) 
أنثــى. تشــكل األعمــار الصغيــرة29 نســبة (15 %) إلــى (20 %). تــدور غالبيــة المحادثــات حــول العنــف النفســي 
والجســدي والجنســي. تصــل إلــى المؤسســة أيضــا حــاالت عنــف الكترونــي، وقــد أظهــر التقريــر الشــهري لشــهر 
أيلول/ديســمبر 2022، لمؤسســة “ســوا” تزايــًدا ب (31 %) بالمكالمــات المتعلقــة بالعنــف الرقمــي مقارنــة 

28. اخترن أن ال ُتذكر أسماؤهن

29. ال يوجد تحديد لألجيال الصغيرة في المقابلة. المعلومات مستقاة من مقابلة شخصية. 
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بالســنتين األخيرتيــن (انظــر رســم بيانــي 1). وتؤكــد شــومر بأنــه “يوجــد اختــالف بيــن الواقــع والواقــع الرقمــي مــن 
ناحيــة األدوات واآلليــات، لكــن دون شــك، هــي ترتكــز علــى أســس عنــف جنــدري شــبيهة، المبنيــة علــى توجــه 

ســلطوي، ذكــوري وأبــوي”.

يظهــر مــن المقابــالت مــع المؤسســات النســوية الفاعلــة فــي المجتمــع الفلســطيني، أن الجهــل الرقمــي، عــدم 
معرفــة اللغــات األجنبيــة (وال ســيما عنــد تحديــد اإلعــدادات و قــراءة سياســات الشــركات ومنصــات التواصــل 
اإلجتماعــي والمعلومــات المتداولــة فــي الفضــاء الرقمــي)، والفجــوة العميقــة بيــن األجيــال، هــي مــن المســببات 
ـفـي الفضــاء الرقمــي. وـفـي ذات الوقــت، مــن الممكــن اعتبارهــا  األساســّية لتوســيع رقعــة الضحايــا والجنــاة 

محفــزات الزديــاد  العنــف الرقمــي فــي الســياق الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنــدري. تقــول شــومر: 

قبــل أســبوعين عملنــا ورشــة، جمعنــا نســاء مــن مناطــق مختلفــة، عندهــم فيســبوك ومنصــات 
تواصــل اجتماعــي، لكنهــن ال يعرفــون أي كلمــة باإلنجليــزي وال باإلعــدادات وأوالدهــم أو أحفادهــم 
بنزلولهــم التطبيــق وهــم ببلشــوا يشــتغلوا عليــه بــدون مــا يعرفــوا إيــش هــاد، بــدون مــا يعرفــوا 

كيــف بشــتغل، فهــم بعرفــوا يبعتــوا أو يحطــوا اليــك. 

ـفـي  هــو مســبب  الفلســطيني  الرقمــي  الفضــاء  ـفـي  الســلوك  عـلـى  يســيطر  الــذي  الوعــي  عــدم  فقــط  ليــس 
توســيع رقعــة الضحايــا والجنــاة، فإلــى جانــب ذلــك، للســذاجة وعــدم المعرفــة التــي تنعكــس فــي الثقــة العميــاء 
واالستســهال فــي مشــاركة المعلومــات الشــخصية دور. لــذا مــن المهــم، رفــع الوعــي حــول قضيــة الخصوصيــة 

مــن أجــل التصــدي للجهــل الرقمــي وتوفيــر حمايــة رقميــة للنســاء.  

يشــير أحمــد قاضــي مــن مركــز حملــة- المركــز العرـبـي لتطويــر اإلعــالم المجتمعــي والمســؤول عــن المرصــد 
الفلســطيني النتهــاكات الحقــوق الرقميــة (ُحــر)30 ]أّول منّصــة مفتوحــة لرصــد، وتوثيــق، ومتابعــة انتهــاكات 
الحقــوق الرقميــة  ومــن ضمنهــا العنــف الجنــدري فــي الفضــاء الرقمــي[، بأنــه قــد ُوثِّــق منــذ بدايــة 2021 حتــى 
يــر، (1,853) انتهــاكا رقميــا، (134) منهــا حــاالت عنــف جنــدري رقمــي، و(70) انتهــاكا منهــا  لحظــة كتابــة التقر
كانــت خــالل شــهري أيار/مايــو وحزيران/يونيــو 2021، أي أثنــاء التوتــرات السياســية التــي اجتاحــت الضفــة 

الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة وإســرائيل. 

يشــير قاضــي إلــى التحديــات فــي التبليــغ والمشــاركة والتــي هــي عمــاد التوثيــق فــي منصــة “حــر”، ويعــزي ذلــك 
إلــى اختــالف وتعدديــة الواقــع االجتماعــي  فــي فلســطين، والــذي يتــراوح مــا بيــن التســتر و الكشــف عــن العنــف 
الجنــدري بشــكل عــام، وهــذا يتــرك أثــًرا علــى التبليــغ فــي حــاالت العنــف الجنــدري الرقمــي. “مثــالً بالجنــوب أو 
بالضفــة أو بغــزة أو بمنطقــة النقــب الحظــت انــه الموضــوع كثيــر حســاس بســياقات معينــة ومختلــف عنــه فــي 

مناطــق الشــمال أو مثــال فــي رام هللا أو األماكــن اللــي فيهــا نــوع مــن االنفتــاح” علــى حــد تعبيــره. 

يــزداد العنــف الجنــدري الفلســطيني فــي الشــبكة خــالل األحــداث السياســية التــي تميــز الســياق الفلســطيني 
يــة وبشــكل جــارف،  إلــى العنــف  ســريع األحــداث والتغيــرات. تشــير المشــتركات فــي جميــع  المجموعــات البؤر
الجنــدري والمالحقــة اإللكترونيــة التــي تواجههــا النســاء الناشــطات والفاعــالت سياســًيا. فعلــى ســبيل المثــال 
فــي أحــداث الشــيخ جــراح، أيار/مايــو 2021، تعرضــت فئــة الشــباب علــى وجــه الخصــوص إلــى عنــف مؤسســاتي 
موّجــه مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية عـلـى خلفيــة نشــاطهم  الرقمــي. وتشــير المعطيــات التــي نشــرتها 
مؤسســة الضميــر، بأنــه منــذ نهايــة العــام 2014 وحتــى اآلن، تصاعــدت حمــالت االعتقــال التــي تشــنها القــوات 

30. حملة- المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي. (2022). منصة حر. 

https://7or.7amleh.org/ar/
https://7or.7amleh.org/ar/
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اإلســرائيلية علــى خلفيــة نشــر منشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وال ســيما فيســبوك، ليبلــغ عــدد 
المعتقليــن الفلســطينيين بدعــوى مــا يســمى بـ”التحريــض” خــالل العــام 2017، إلــى نحــو (300) معتقــل.31 

يــا فــي الفضــاء  يــة أن المجموعــة األكثــر اســتهدافا جندر عــالة علــى ذلــك، تشــير المشــتركات فــي المجموعــات البؤر
الرقمــي هــن النســاء بشــكل عــام لكونهــن نســاًء، إلــى جانــب كل مــن يتحــدى أو ال يتوافــق مــع الــدور الجنــدري 

الــذي يحــدده المجتمــع. 

تقــول مايــا: “إن الفئــة األكثــر اســتضعاًفا علــى أســاس جنــدري هــم المثلييــن والمثليــات والعابريــن والعابــرات 
واألشــخاص غيــر الموجوديــن بالقالــب أو  بالــدور االجتماعــي الــذي يفرضــه ويتوقعــه المجتمــع ...  المــرأة الثائــرة 
كمثــال”.   ينعكــس شــعورعدم األمــان فــي المســاحة الرقميــة مــن خــالل التهديــدات التــي تصــل النســاء وال ســيما 

الفاعــالت والناشــطات فــي المجــال النســوي وحقــوق المــرأة. تقــول منــال (الضفــة والقــدس): 

ـفـي الفتــرة الماضيــة كان كثيــر الهجــوم عـلـى مجموعــة النســاء المدافعــات عــن حقــوق النســاء، 
بســبب  الفيســبوك-  وعـلـى  بالقتــل  تهــددت  النســوية  الدراســات  مركــز  ـفـي  الســابقة  مديرـتـي 
يــد الرســائل  منشــوراتها الداعيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء. وصلهــا تهديــدات بالقتــل عـلـى بر
(الماســنجر) ]....[ أي بوســت ســواء كان كاريكاتيــر ســواء كان مقولــة، ســواء كان حتــى بيــت 
شــعر، أي إشــي بيالمــس حقــوق النســاء وحقــوق المــرأة يتعــرض لهجــوم كبيــر.  ولألســف حتــى 
فــي بوســتات الــي بنشــوفها لقتــل النســاء الــي بتصيــر كمــان، تعليقاتهــم حتــى البســيطة انــه “ابصــر 
شــو عاملــة” “ابصــر شــو فــي ورا قصتهــا” يعنــي بتالقــي هجــوم مــن أصغــر حــدا ألكبــر حــدا حتــى نســاء 

ورجــال.

2.  الصور األكرث شيوًعا للعنف الرقمي ضد النساء يف السياق الفلسطيين

ال تختلــف أشــكال العنــف الجنــدري الرقمــي فــي الســياق الفلســطيني عــن باقــي الســياقات فــي العالــم، لكنهــا 
يــة وجماعيــة وفــي حالــة اســتعمار فــي آن واحــد. هــذه الســمات تلقــي بظاللهــا علــى أي ظاهــرة  تتمّيــز بأنهــا ذكور
مجتمعيــة ومــن ضمنهــا العنــف الرقمــي. تظهــر المقابــالت الشــخصية مــع المؤسســات النســوية الفاعلــة 
يــة للعنــف الجنــدري الرقمــي ـفـي  يــة أربــع صــوًرا مركز ـفـي المجتمــع المدـنـي الفلســطيني والمجموعــات البؤر

الســياق الفلســطيني: 

الصورة األوىل: االستدراج واالبزتاز اجلنيس

وجدنــا أن المشــاركات مــن مناطــق الـــ48 هــن األكثــر تعرضــا لمحــاوالت االبتــزاز علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، 
حيــث أفــادت نحــو (26.4 %) منهــن بأنهــن تعرضــن لمحاولــة ابتــزاز علــى منصــات التواصــل االجتماعــي. تليهــن 
المشــاركات مــن  قطــاع غــزة حيــث أفــادت نحــو (18 %) منهــن بأنهــن تعرضــن لمحاولــة ابتــزاز عـلـى منصــات 
التواصل االجتماعي. تليهن المشــاركات من منطقة القدس بلغت نســبتهن نحو (8 %). بينما أفادت (1.9 %) 
مــن المشــاركات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة بأنهــن تعرضــن لمحاولــة ابتــزاز علــى منصــات التواصــل االجتماعــي 
وبذلــك يمكــن اعتبــار المشــاركات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة هــن األقــل تعرضــا لمحــاوالت االبتــزاز علــى منصــات 

31. مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان. (2019). االعتقــاالت علــى خلفيــة »التحريــض« علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وسياســات 
حكومــة االحتالل:«فيســبوك«  نموذجــاً. رام هللا.

https://www.addameer.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.addameer.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.addameer.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.addameer.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
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التواصــل االجتماعــي، بحســب تصريحاتهــن. 

عندمــا ُســِئلت المشــاركات اللواتــي تعرضــن لمحاولــة ابتــزاز عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي (نحــو (15.4%) مــن 
مجمــل المشــاركات) عــن نــوع االبتــزاز الــذي تعرضــن لــه، أجابــت نحــو (35.7 %) بأنــه ابتــزاًزا جنســًيا، يليــه االبتــزاز 

علــى خلفيــة سياســية (27.9 %) وثــم االبتــزاز المالــي الــذي كانــت نســبته (18.8 %)  (انظــروا رســم بيانــي 2). 

رسم بياني 2: أنواع االبتزاز اإللكتروني 

تشــير الناشــطات ـفـي الجمعيــات النســوية إـلـى اإلبتــزاز المــزدوج والــذي تدخــل بــه عصابــات االجــرام والســالح 
المتفشــية فــي المجتمــع الفلســطيني فــي مناطــق الـــ48 لتمــارس ابتزازهــا ضــد النســاء فــي الفضــاء الرقمــي، وذلــك 
مــن خــالل تهديدهــن بالمســاس بهــن  وبعائالتهــن فــي حــال عــدم اســتمرار عالقتهــم، أو عــدم الخضــوع لمطالــب 

عصابــات اإلجــرام والتــي تتعــدى االبتــزاز الجنســي. 

وعـلـى عكــس المتوقــع مــن أن تكــون شــريحة الفتيــات هــي األكثــر عرضــة لالبتــزاز، وال ســيما الجنســي لقلــة 
خبرتهــن ـفـي التعامــل مــع الرجــال البالغيــن، تشــير جمعيــة نســاء ضــد العنــف (فلســطين 48) إـلـى أنــه ال يوجــد 
صفــات أو صــورة محــددة للضحايــا وأن أغلــب الحــاالت التــي تصلهــم هــي لنســاء تتــراوح أعمارهــن بيــن 55-35 
عاًمــا. فعلــى ســبيل المثــال كانــت إحــدى الحــاالت المعقــدة التــي وصلــت الجمعيــة  لمعلمــة عمرهــا 38 ســنة: 

هــذا  االنســان حــول حياتهــا جحيــم… أخــد منهــا مبالــغ طائلــة، اســتغلها جنســيا، وصورهــا … باآلخــر 
كانــت مجبــورة تتشــكى عليه…واليــوم يوجــد خطــر علــى حياتهــا إذا عيلتهــا بيعرفــوا.. وهــو يهددهــا 
إنــه بــس يطلــع مــن الســجن لــن يتركهــا، فتخيلــي حــدا موجــود بالســجن وببعــت تهديــدات... يعنــي 

اليــوم فــي كتيــر تعقيــدات اللــي النســاء تعانــي منهــا… كمــان عالــم اإلجــرام مســيطر كمــان الســالح. 

إلــى جانــب االبتــزاز االقتصــادي والجنســي، نجــد االبتــزاز السياســي الــذي يعانــي منــه المثليــات/ون الفلســطينّيات/
يــة. فــي هــذا الشــأن يقــول شــادي مــن القــدس بأنــه تعــرض لمحاولــة ابتــزاز سياســي  ون بســبب  ميولهــم الجندر
يــة وكونــه مثـلـي وخصوصــا بعــد تــداول فيديــو يظهــر بــه عـلـى منصــات التواصــل  عـلـى خلفيــة هويتــه الجندر
يــة.  االجتماعــي، وبحســب أقوالــه حــاول محقــق مــن الشــرطة اإلســرائيلية تخويفــه وتهديــده بفضــح هويتــه الجندر
“ لمــا أخدونــي عالتحقيــق ســمعوني حكــي بطريقــة غيــر مباشــرة إنــه أنــت مختلــف ومــش مثــل شــباب العيلــة... 

وأنــا كنــت واعــي اذا انحطيــت بهيــك  موقــف كيــف اتصــرف”.
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 تعكــس تجربــة شــادي،  االبتــزاز السياســي الــذي يتعــرض لــه الفلســطينيون/ات المثلييــن/ات ـفـي الســياق 
الفلســطيني كنتيجــة لممارســة العنــف المؤسســاتي، المتمثــل بقــدرة المؤسســة العســكرية األســرائيلية بمراقبــة 
يــة، حيــث ُيهــدَّد  الحيــز الرقمــي وحســابات الفلســطينيين/ات واســتغالل أي معلومــة- ومنهــا الميــول الجندر
األفــراد  بفضــح صورهــم الحميميــة كنــوع مــن الضغــط وابتزازهــم.32 عنــد مقابلــة جمعيــة القــوس للتعدديــة 
يــة فــي المجتمــع الفلســطيني، كان واضًحــا الســلوك الحــذر، حيــث شــددت ممثــالت الجمعيــة  الجنســية والجندر
علــى أهميــة األمــان الرقمــي والحفــاظ علــى األمــان الشــخصي. ومــن الجديــر بالذكــر، بأن خدمة الدردشــة (التشــات) 
التابــع لجمعيــة القــوس يعمــل منــذ 2010، أي بــدون عالقــة لجائحــة كوفيــد 19،  وتشــير الممثــالت عــن الجمعيــة 

إلــى أن معظــم التوجهــات تــدور حــول الدعــم والتوعيــة.

الصورة الثانية: التحرش اجلندري عىل اإلنرتنت

كثــر أنــواع العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي شــيوًعا ـفـي الفضــاء الرقمــي. وُتظِهــر  نتائــج  ُيعتبــر التحــرش أ
المســح أن  التحــرش عبــر اإلنترنــت متنوًعــا بأســاليبه وفحــواه، وبحســب نتائــج االســتطالع والتــي اظهــرت ان 
(15.4 %) مــن المســتطلعات قــد تعرضــن إلــى التحــرش، وقــد تكــون هــذه التحرشــات عبــارة عــن رســائل غيــر الئقــة 
ذات فحــوى جنســي (24.8 %)، أو محادثــات غيــر الئقــة ذات فحــوى جنســي (22.2 %)، أو قــد تكــون صــورا 

وفيديوهــات ذات محتــوى غيــر الئــق أو جنســي (انظــروا الرســم البياـنـي 3). 

يحدث التحرش على اإلنترنت بأساليب  كثيرة، ويمكن حصر أهمها في:

البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية غير المرغوبة ذات المحتوى الصريح جنسًيا.	 

المقاربات غير المهذبة أو العدائية على مواقع التواصل االجتماعي أو في غرف الدردشة.	 

التهديدات بالعنف البدني و/أو الجنسي من خالل البريد اإللكتروني، أو الرسائل النصية.	 

خطــاب الكراهيــة، ويعنــي اللغــة المهينــة والمحتقــرة والتــي تهــدد أو تســتهدف اإلنــاث بنــاء علــى هويتهــا (النــوع 	 
االجتماعــي لهــا) وغيــره مــن الصفــات (مثــل التوجــه الجنســي أو اإلعاقــة).

مــن خــالل تحليــل التبايــن بيــن المناطــق الجغرافيــة نجــد أن المشــاركات مــن مناطــق قطــاع غــزة هــن األكثــر تعرضــا 
للتحــرش عبــر االنترنــت، حيــث أفــادت (21%) مــن المشــاركات مــن مناطــق قطــاع غــزة بأنهــن تعرضــن شــخصيا 
لنــوع مــن أنــواع التحــرش عبــر االنترنــت؛ تليهــا الفلســطينيات فــي مناطــق ال 48، حيــث أفــادت (17.6%) منهــن 
أنهــن يتعرضــن للتحــرش عبــر االنترنــت؛ تليهــا المشــاركات مــن منطقــة القــدس بنســبة (10.5 %)، بينمــا أفــادت 
(%3.8 ) مــن المشــاركات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة بأنهــن تعرضــن للتحــرش عبــر االنترنــت. وبذلــك يمكــن 

اعتبــار المشــاركات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة هــن األقــل تعرضــا لمحــاوالت التحــرش عبــر االنترنــت.

يــة إلــى عــدة عوامــل  هــذه المعطيــات ال تعكــس بالضــرورة الواقــع. حيــث تشــير المشــاركات فــي المجموعــات البؤر
أساســية مــن شــأنها التأثيــر علــى رصــد البيانــات، أهمهــا التبليــغ إلــى الجهــات المختصــة، الشــرطة أو المؤسســات 
النســوية التــي تعنــى بهــذا الشــأن. تقــول لينــدا خوالــد مــن جمعيــة نســاء ضــد العنــف إن نحــو (50 %) مــن 
التوجهــات التــي تصلهــم تكــون حــول العنــف الرقمــي والتــي غالبــا مــا تكــون علــى شــاكلة تهديــد وابتــزاز إلكترونــي. 

32. فطافطة، مروة؛ وناشف، نديم. (2017). مراقبة الفلسطينيين والنضال من أجل الحقوق الرقمية. الشبكة. 

https://al-shabaka.org/briefs/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD/
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رسم بياني 3: أشكال التحرش الرقمي المبني على الجندر

أسباب التحرش:

 أجابــت نحــو (16.4 %) مــن المســتطلعات بــأن الســبب الرئيســي للتحــرش هــو غيــاب الرقابــة األســرية عـلـى 
الشــباب؛ وأجابــت نحــو (15.9 %) منهــن أن الســبب هــو االنحــراف؛ بينمــا صرحــت نحــو (12.6 %) منهــن أن 
الســبب هــو االنفتــاح الزائــد؛ وفقــط نحــو (8.4 %) قلــن أن ســبب التحــرش هــو عــدم فهــم طبيعــة مواقــع التواصــل 
والهــدف منهــا؛ وقالــت نحــو (7.4 %) منهــن أن الســبب هــو غيــاب المعرفــة بــأن مــا يقــوم بــه الجانــي هــو جريمــة 
يحاســب عليهــا القانــون. تتــالءم هــذه النتائــج مــع تصريحــات مؤسســات المجتمــع المدنــي (15.8 %)، بــأن ســبب 
يــة ـفـي تفاقــم  التحــرش هــو الجهــل الرقمــي، الــذي تــراه المؤسســات المدنيــة النســوية أحــد المســببات المركز
العنــف الرقمــي عمومــا، والجنــدري  خصوصــا. وتظهــر المعطيــات، أن نســبا ال بــأس بهــا مــن المشــاركات تلــوم 
الضحيــة فــي التحــرش بهــا، فعلــى ســبيل المثــال نحــو (8 %) مــن المســتطلعات قلــن إن اســتخدام صــورة بروفايــل 
مثيــرة هــي ســبب ـفـي التحــرش الرقمــي. ونحــو (6 %) منهــن قلــن إن اإلســراف ـفـي المــواد المنشــورة مــن قبــل 
النســاء هــو الســبب ـفـي التحــرش، للوهلــة األوـلـى يســتدل مــن هــذا المعطــى عمليــة اإلقصــاء الذاتيــة مــن الحيــز 
الرقمــي. مــع هــذا، اعتبــرت  مؤسســة ســوا  أن نشــر المعلومــات بصــورة مكشــوفة عـلـى منصــات التواصــل  
تعــرّض النســاء لخطــر “االصطيــاد” مــن قبــل المبتزيــن والمتحرشــين وذلــك مــن خــالل كشــفها لمعلومــات تســهل 

عمليــة اختــراق خصوصيتهــن.

رسم بياني 4: اسباب التحرش الجندري في الفضاء الرقمي
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الصورة الثالثة: المالحقة الرقمية

ُتعــرّف المالحقــة الرقميــة أو المالحقــة اإللكترونيــة  أنهــا مالحقــة باســتخدام رســائل البريــد اإللكترونــي والرســائل 
النصيــة عـلـى الهاتــف أو اإلنترنــت. وقــد تكــون أو ال تكــون أفعــااًل مســيئة ـفـي ذاتهــا، ولكــن بجمعهــا مًعــا تمــس 

بشــعور الضحيــة باألمــان وتســبب الضيــق والخــوف والقلــق. وقــد تتضمــن األفعــال:

إرسال بريد إلكتروني، رسائل نصية أو فورية عدائية أو تهديدية.	 

نشر تعليقات عدائية حول الضحايا على اإلنترنت.	 

مشاركة صور أو مقاطع فيديو حميمية للضحية على اإلنترنت أو من خالل الهاتف.	 

وحتى ُتعّتبر هذه األفعال مالحقة الكترونية ينبغي أن تتكرر وأن يرتكبها ذات الشخص.

أظهــرت نتائــج المســح أن نحــو (25.7 %) تعرضــن لتعليقــات أو مضايقــات (اســتهزاء أو تحقيــر) لمــرة واحــدة 
علــى األقــل فقــط ألنهــن  نســاء.

رسم بياني 5: نسب التعرض لمضايقات ومالحقة في الفضاء الرقمي

مــن خــالل تحليــل اإلجابــات بحســب  المناطــق الجغرافيــة نجــد أن المشــاركات مــن مناطــق الـــ48 هــن األكثــر 
عرضــة  لتعليقــات أو مضايقــات (اســتهزاء أو تحقيــر) فقــط ألنهــن نســاء، وبلغــت نســبتهن نحــو (40.4 %)؛ 
تليهــا المشــاركات مــن قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة مــن تعرضــن لمضايقــات نحــو(26 %)؛ وجــاءت بعدهــن 
المشــاركات مــن منطقــة القــدس حيــث صرحــت نحــو (16.3 %) منهــن أنهــن تعرضــن لمضايقــات، بينمــا أفــادت 
نحــو (6.9 %) مــن المشــاركات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة بأنهــن تعرضــن  لتعليقــات أو مضايقــات، وبذلــك 
يمكــن اعتبــار المشــاركات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة هــن األقــل تعرضــا لتعليقــات أو مضايقــات علــى الشــبكة. 
هــذه المعطيــات ال تنــِف أو تتعــارض مــع الصــورة القاتمــة التــي عرضتهــا النســاء المشــاركات ـفـي المجموعــة 
يــة مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة (والقــدس) -واللواـتـي ركــزن عـلـى نســخ التقاليــد وهيــاكل الســيطرة  البؤر
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األبويــة المتواجــدة ـفـي الواقــع اـلـى الفضــاء الرقمــي- ممــا يضعهــن تحــت الرقابــة المجتمعيــة والعائليــة، التــي 
بشــكل أو اّخــر تفــرض عليهــن التصــرف بطريقــة تتــالءم بحــدود المســموح والمقبــول. كمــا ينعكــس بــكالم لطيفــة 
مــن غــزة والتــي تقــول “بــان الكثيــر مــن النســاء المتواجــدات فــي الفضــاء الرقمــي الــذي مــن المفــروض ان يكــون 
مســاحة حــرة واّمنــة لهــن… بيالقــوا حالهــن وحيــدات عندمــا يتعرضــن لهجــوم الكترونــي وحملــة تشــويه وتحريــض 
وهــذا بحــد ذاتــه كفيــل لخلــق جــو ترهيبــي ورادع للنســاء األخريــات “.  هــذا ايضــا مــا اشــارت اليــه ممثــالت مؤسســة 
القــوس فــي اشــارة الــى “تركهــم وحيديــن فــي مواجهــة الهجمــات والعنــف الجنــدري الرقمــي- خصوصــا مــن قبــل 

الحلفــاء أو الشــركاء”. 

ُسِئلت المشاركات أيضا عن عدد مرات تعرُّضهن لتعليقات مسيئة أو مضايقات على الشبكة االلكترونية 
فقط ألنهن نساء، وأجابت غالبيتهن، نحو (75.3 %)، أنهن لم يتعرضن لهذا النوع من المضايقات، وأجابت 

نحو (6.9 %) منهن أنهن تعرضن ألكثر من ثالث مرات لهذا النوع من المضايقات. 

فضــاًل عــن هــذا، ُســئلت المشــاركات عــن هويــة المتحــرش أو المشــتبه بإرســال رســائل تحــرش، وأشــارت نحــو 
(40 %) منهــن أنهــن تلقيــن رســائل مــن شــخص ال يعرفنــه؛ هــذا المعطــى بالــغ األهميــة ومــن الممكــن تفســيره 

بســهولة االختفــاء خلــف الشاشــة وإنشــاء حســابات وهميــة. 

 وأشارت (17.2 %) منهن أنهن يعرفن الشخص المرِسل من منصات التواصل االجتماعي؛ وأشارت نحو 
(38.3 %) منهن أنهن يعرفن المرسلين معرفة شخصية (زمالة عمل أو أقارب). 

رسم بياني 6: شخصية المرسل/ة للمواد غير الالئقة

الصورة الرابعة: نرش األعمال اإلباحية دون تراٍض

نشــر األعمــال اإلباحيــة دون تــراٍض ُتعــرّف أيًضــا باالســتغالل اإللكترونــي أو “البورنــو االنتقامــي”، ويتضمــن النشــر 
بواســطة اإلنترنــت صــورا أو مقاطــع فيديــو ذات محتــوى جنســيّ صريــح دون رضــا الضحيــة التــي تظهــر فــي هــذه 
المــواد. وغالًبــا مــا يكــون الســبب فــي ارتــكاب هــذا النــوع مــن العنــف شــريك حميــم ســابق تكــون بحوزتــه صــور أو 
مقاطــع فيديــو قــد حصــل عليهــا فــي إطــار عالقتــه مــع الضحيــة. قــد يكــون هــذا الشــريك هــو مرتكــب العنــف ولكــن 
ليــس بالضــرورة، ففــي بعــض األحيــان يســتولي الجانــي علــى الصــور أو مقاطــع الفيديــو عــن طريــق اختــراق االجهــزة 
االكترونية (حاســوب أو هاتف الضحية أو شــريكها الحميمي الســابق أو الحالي). وقد تتنّوع أيًضا أهداف ارتكاب 
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هــذا النــوع مــن الجرائــم فعـلـى ســبيل المثــال، إـلـى جانــب تشــويه ســمعة الضحيــة وتلطيــخ اســمها قــد يكــون 
الهــدف طردهــا مــن مــكان عملهــا. نُِشــرت فــي األعــوام األخيــرة تفاصيــل العديــد مــن جرائــم نشــر المحتــوى اإلباحــي 
مــن غيــر موافقــة أحــد األطــراف، وتشــير األبحــاث أن نحــو (%90) مــن ضحايــا هــذه الجرائــم هــن مــن النســاء.33 
وتشــير األبحــاث أيًضــا إلــى أن عــدد هــذا النــوع مــن الجرائــم آخــذ فــي االزديــاد، وأن أعــداد المواقــع المتخصصــة فــي 
نشــر البورنــو االنتقامــي بازديــاد هــي األخــرى، حيــث ينشــر مســتخدميها المحتــوى اإلباحــي مصحوبًــا ببيانــات 
الضحايــا، بريدهــن اإللكترونــي، وأســماء حســاباتهن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وعناويــن منازلهــن وأماكــن 
عملهــن علــى ســبيل المثــال. ال يوجــد فــي الســياق الفلســطيني بيانــات كافيــة حــول هــذا الشــأن، علــى الرغــم مــن 
أن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي شــاركت فــي هــذا البحــث ذكــرت بوضــوح أن جــزءا مــن القضايــا والشــكاوى 

التــي تصلهــا تنــدرج ضمــن جريمــة “البورنــو االنتقامــي”. 

3.  العنف اجلندري ضد الفلسطينيات يف الفضاء الرقمي  خالل جائحة كوفيد 9	

ــن فــي ازديــاد اســتخدام اإلنترنــت  ْي علــى الرغــم مــن أن نتائــج المســح تشــير إلــى أن (%2.4) مــن المشــتركات يَر
ْيــن بارتفــاع  خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد 19 ســببا الزديــاد العنــف الرقمــي، إال أن (7.4 %) مــن المشــتركات يَر

كبــر ـفـي تفاقــم العنــف الجنــدري الرقمــي.  معــدالت البطالــة ـفـي فتــرة الجائحــة ســبًبا أ

يــة علــى ازديــاد حــدة العنــف الجنــدري الرقمــي خــالل عــام 2020 ومــا تــاله؛  تتفــق المشــاركات فــي المجموعــات البؤر
وَعــَزت المشــاركات ذلــك إلــى ثالثــة أســباب مركزية: 

ا.  أواًل، ارتفاع وكثافة مدة المكوث في الحيز الرقمي وال سيما حين أصبح العمل والتعليم رقميًّ

ثانيــا، عــدم امتــالك المهــارات الالزمــة لحمايــة خصوصيــة بيانــات المســتخدمات/ين عـلـى الرغــم مــن االرتفــاع 
الحــاد ـفـي اســتخدامات مرافــق الفضــاء الرقمــي المختلفــة. 

ثالثــا، تحــّول الفضــاء الرقمــي ومنصــات التواصــل االجتماعــي لمنفــذ أساســي ـفـي التعبيــر عــن الــرأي وطلــب 
كثــر  المســاعدة مــن قبــل الشــرائح المجتمعيــة المعنفــة ال ســيما النســاء ومجتمــع الميــم، وهــذا مــا جعلهــم أ
يــة فــي المجتمــع  عرضــة للتعنيــف الرقمــي. فــي هــذا الشــأن تشــير مؤسســة القــوس للتعدديــة الجنســية والجندر
الفلســطيني، إلــى األثــر المترتــب علــى عــودة العديــد مــن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن إلــى بيوتهــم وعائالتهــم فــي ظــل 
جائحــة كوفيــد 19، لتصبــح منصــات التواصــل االجتماعــي والفضــاء الرقمــي هــو المنفــذ الوحيــد - للتواصــل مــع 
العالــم الخارجــي، ليصبــح التواجــد فــي الفضــاء الرقمــي بمــدى أوســع  فــي هــذا الشــأن تقــول ممثــالت مؤسســة 
القــوس بأنــه:  “مــن جهــة الممارســات العنيفــة زادت ومــن جهــة أخــرى أصبحــت منصــات التواصــل فــي الفضــاء 

الرقمــي اّليــة اساســية للتواصــل مــع الجهــات المختصــة وطلــب المســاعدة”. 

في هذا السياق، تقول رنين من مجموعة الفلسطينيات في مناطق الـ48: 

قمعوهــن  هــم  الـلـي  اهاليهــن  عنــد  يســكنوا  اضطــروا   19 كوفيــد  فتــرة  خــالل  صديقــات  “ـلـي 
ونكّلــوا فيهــن فاضطــروا إنهــن يعيشــوا مــع اهاليهــن بهــاي الفترة…العنــف الجنــدري بالكوفيــد 
كتــر النــه خفــت حركــة النــاس بــس صــار فــي  صــار بطريقــة كتيــر وحشــية ويقــدروا يعتمــوا عليهــا ا
حركــة عالسوشــيال ميديــا.. انــه كتيــر كنــت اشــوف فيديوهــات لبنــات محتجــزات اللــي يحكــوا إنــه 

عمبتعــرض ل 1 2 3 …”

33. مسار. (2022، 15 آب). العنف السيبراني ضد النساء والفتيات. مسار.

https://masaar.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://masaar.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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فــي ظــل هــذا التطــور الســريع واالزديــاد فــي اســتخدام الفضــاء الرقمــي خــالل العــام األول مــن الجائحــة، ومــن ثــم مــا 
رافقــه مــن تحديــات ومشــاكل وتعنيــف، عــزّزت وطــورت العديــد مــن المؤسســات والجمعيــات النســوية آليــات 
تواصــل رقميــة، خدمــة  الدردشــة (التشــات) علــى ســبيل المثــال، التــي تمكــن النســاء مــن التواصــل مــن خــالل 
الكتابــة لعــدم تمكنهــن مــن الــكالم لتواجدهــن ـفـي حيــز مشــترك مــع معنفهــن. أيضــا تقــوم المؤسســات برصــد 
شــكاوى أو توجهــات متعلقــة بالعنــف الجنــدري ـفـي الفضــاء الرقمــي، إمــا عــن طريــق التبليــغ المباشــر مثــل 
الحــال فــي منصــة “حــر”، أو عبــر متابعــة مضاميــن متداولــة فــي الفضــاء الرقمــي أو مواجهــة “الخطــاب بالخطــاب” 
عبــر حمــالت توعويــة موجهــة مثــل تلــك التــي تقــوم بهــا مؤسســة القــوس والســوار. فــي كل األحــوال، تعكــس هــذه 
الحــال كيــف أصبــح الفضــاء الرقمــي مســاحة عامــة ُتتــداول المضاميــن بهــا، ولكنهــا بالمقابــل، تعكــس أيضــا كونهــا 

مســاحة توفــر آليــات عمليــة لتتبــع هــذه المضاميــن والتواصــل مــع مــن يتعــرض إلــى عنــف جنــدري رقمــي.  

 طــال التحــّول واللجــوء إلــى الفضــاء الرقمــي خــالل جائحــة كوفيــد جميــع الشــرائح فــي المجتمــع الفلســطيني، دون 
أن تمتلــك مهــارات، ودون أن تكــون مهيــأة لحمايــة نفســها وخصوصيتهــا.

تقول آمنة من مجموعة الفلسطينيات في مناطق الـ48: 

جائحــة كوفيــد 19 حّولــت كتيــر نــاس الـلـي مــا كانــوا يســتعملوا اإلنترنــت الســتعمال اإلنترنــت.. 
وهــادي النــاس -الشــريحة الجديــدة- بــدي أتوقــع أنهــا نــاس اللــي ما عندها مهارات كيف تســتعمل 
االنترنــت أو كيــف تحمــي حالهــا بــكل المواقــع اللــي بدهــا تســتعملها.. وبمــا إنــه الشــريحة األقــل 
الســتخدام اإلنترنــت والوصــول لإلنترنــت هــي نســاء.. وهيــك هيــك النســاء هيــي الشــريحة الـلـي 
كيــد زاد العنــف نتيجــة كوفيــد 19 وال ســيما تجــاه النســاء...  كتــر للعنــف.. ع األغلــب إنــه أ بتتعــرض ا
وحســب رأـيـي الـلـي بيكــون عنيــف خــارج النــت بيجيبــه عـلـى النــت فقــد مــا بيكــون يجمــل حالــه 

بالحقيقــة مــن ورا الشاشــات بيكــون ســهل انــه يكــون عنيــف وعلــى طبيعتــه.

عــالوة علــى ذلــك،  أشــارت المشــتركات إلــى أن فتــرة كوفيــد 19 واالنتقــال إلــى العمــل والتعلــم فــي الحيــز الرقمــي 
كشــف عن العنف الجندري الممارس ضد النســاء العامالت، وال ســيما المعلمات. وبحســب أقوال  نســرين من 
مجموعــة مشــاركات الضفــة الغربيــة إن اســتعمال الــزوم والكاميــرا تحــّول إلــى  آليــات خــرق وانتهــاك خصوصيــة 

المعلمــات، وأصبــح مــن الســهل التقــاط صــور لهــن وتداولهــا دون معرفتهــن أو اســتئذانهن. 

يــر الصــادر عــن األمــم المتحــدة34 بأنــه  وبالنســبة إـلـى الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ـفـي فتــرة الجائحــة، يشــير تقر
بســبب اإلغالقــات لــم تتمكــن النســاء مــن الوصــول الــى العيــادات المتخصصــة بالصحــة اإلنجابيــة والجنســية، ال 
ســيما النســاء مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. مــن الجديــر بالذكــر، أن منتــدى الجنســانية يوفــر معلومــات حــول 
الموضــوع علــى شــاكلة مقــاالت مبســطة منشــورة فــي موقــع المنتــدى والــذي يعمــل علــى  نشــر الوعــي الجنســاني 
كة والمســاواة بيــن الجنســين،  ـفـي المجتمــع الفلســطيني بأســلوب تربــوي إبداعــي وبنــاء، يعتمــد أســس الشــرا
بــدءاً مــن األســرة إلــى المدرســة وصــوال إلــى المجتمــع عمومــا. يقــول وافــي بــالل بــأن معظــم التوجهــات التــي تصلهــم 
عبــر تطبيــق الدردشــة (التشــات) يتــم اإلجابــة عليهــا مــن المنظــور التربــوي مــع التشــديد علــى اهميــة التوجــه الــى 
طبيــب مختــص وهــي متعلقــة بالجســد. بالنســبة للعنــف الجنــدري الرقمــي، ال يملــك المنتــدى بيانــات حــول هــذا 
الشــأن مــع هــذا، لديهــم تجربــة شــخصية مــن خــالل الهجمــات والعنــف الممــارس ضدهــم عنــد إطــالق الحمــالت 

اإللكترونيــة، ويشــدد بــالل- علــى أن الهجمــات تصــل مــن جميــع أنحــاء العالــم وليــس فقــط مــن فلســطين.

عـلـى  ذلــك  وتبعــات  ـفـي فلســطين  الجائحــة  االجتماعــي النتشــار  بالنــوع  الصلــة  :اآلثــار ذات  كوفيــد-19  للمــرأة. (2020).  المتحــدة  األمــم  هيئــة   .34
والبرامــج.  السياســات 

https://palestine.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Palestine/Attachments/Publications/2020/09/Draft%206-Gender%20Analysis_AR_7920.pdf
https://palestine.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Palestine/Attachments/Publications/2020/09/Draft%206-Gender%20Analysis_AR_7920.pdf
https://palestine.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Palestine/Attachments/Publications/2020/09/Draft%206-Gender%20Analysis_AR_7920.pdf
https://palestine.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Palestine/Attachments/Publications/2020/09/Draft%206-Gender%20Analysis_AR_7920.pdf
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القسم الثاين: آثار العنف اجلندري ضد الفلسطينيات يف الفضاء الرقمي

عدم الشعور باألمان: تفاقم الضغط والتوتر النفيس . 	

بّينــت نتائــج االســتطالع أن غالبيــة المســتطلعات (نحــو 89.4 %) يســتخدمن اســمائهن الحقيقيــة علــى منصــات 
التواصــل االجتماعــي، بيــد أن مــا يربــو عــن نصــف المشــاركات (نحــو 55.8 %) قلــّن إنهــن ال يســتخدمن صورهــن 
الشــخصّية كصــورة تعريفيــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي. وبحســب نتائــج االســتطالع تعــزوا نحــو نصــف 
المســتخدمات (50.2 %) الســبب الرئيســي لهــذا االختيــار لشــعورهن بانعــدام األمــان، بينمــا قالــت نحــو (22.4 %) 

منهــن إنهــن ال يــردن أن يتعــرف عليهــن أحــد (انظــروا رســم بيانــي 7).  

رسم بياني 7: أسباب عدم مشاركة صورة تعريفية (بروفايل) في الفضاء الرقمي

وبحســب نتائــج االســتطالع، يمكننــا تفســير شــعور المســتخدمات بعــدم األمــان فــي مشــاركة صورهــن الشــخصية 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، هــو وتيــرة تعــرض حســاباتهن الشــخصية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

لالختــراق (نحــو 28 %) أو محــاوالت تســريب صورهــن الشــخصية (نحــو 17 %). 

أجمعــت المشــاركات والمتخصصــات فــي مكافحــة العنــف الجنــدري، بــأن الشــعور بانعــدام األمــان الرقمــي نتيجــة 
للعنــف الجنــدري الرقمــي، يصبــح شــعورا بانعــدام األمــان عـلـى العمــوم ويرافــق الضحيــة باســتمرار وبالتاـلـي 
يضــر بحالــة النســاء النفســية.  يــؤدي الشــعور بانعــدام األمــان والشــعور بفقــدان الســيطرة علــى حياتهــن الخاصــة 
والضــرر النفســي للنســاء المتوجهــات لتلقــي المســاعدة والدعــم إلــى فقــدان الثقــة بــكل َمــن حولهــن. وهــذا مــا 

تشــير إليــه لينــدا خوالــد مــن جمعيــة نســاء ضــد العنــف:

االشــي مســيطر عحياتهــن… بيضلــوا طــول الوقــت عالتليفــون طــول الوقــت يفحصــوا ايميــالت 
يفوتــو عالفيســبوك وعلــى انســتجرام… بيضلــوا كل الوقــت مضغوطــات مشوشــات وخايفــات النــه 
بتعرفــش وينتــى االشــي ممكــن يصيــر وشــو ممكــن يصيــر فيهــا.. مجــرد طلــع انــت خلــص بطــل 

عنــدك ســيطرة ميــن شــاف وميــن مــا شــاف. 
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أظهرت نتائج المســح أن نحو (50 %) من المشــاركات يشــعرن بأنهن مراقبات في وســائل التواصل االجتماعي 
ولكــن بدرجــات متفاوتــة. تنعكــس المراقبــة مــن خــالل الرقابــة المجتمعيــة التــي تفرضهــا الدوائــر المقربــة بــدءا مــن 

األهــل واألقــارب، وصــوال إلــى الدوائــر األوســع المتمثلــة بالمجتمــع. وهــذا يغــذي ويعــزز شــعورهن بعدم األمان.

تقول يارا من الضفة الغربية:

 نحــن فــي مجتمعنــا النســاء بقــدروش يعبــروا عــن رأيهــم داخــل بيوتهــم بغــض النظــر عــن منصــات 
التواصــل االجتماعــي، جــوا بيوتهــم بيــن عائالتهــم، نفــس االشــي ذا حاولــوا يعبــروا عــن مشــاعر 
أو فكــرة مــن خــالل منشــور- بتالـقـي نفــس العيلــة بتهاجمهــم “انــت ليــش هيــك بتحطــي” “انــت 
بــدك تفضحينــا أو ليــش بتنزلــي اإلشــي هــذا أو هــي المشــاعر أو األفــكار علــى صفحــات التواصــل 
االجتماعــي” بمــا معنــاه  إذا المــرأة  كانــت بتحــس انــه هــي مســاحة بتقــدر تحكــي فيهــا فهــي 

بتبطــل مســاحة بتقــدر تحكــي فيهــا.

مــن جهــة ثانيــة، ُســِئلت المشــاركات عــن مــدى تأييدهــن لمراقبــة ســلوكهن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن  
قبــل أهلهــن، وأجابــت نحــو (75 %) منهــن أنهــن يؤيــدن هــذه المراقبــة (تــوزع هــذا التأييــد بيــن نــادًرا وأحيانا ودائما). 
وهــذا يعكــس  شــعورهن بانعــدام األمــان والمســاس بحريتهــن فــي الفضــاء الرقمــي، واللجــوء إلــى استنســاخ نفــس 
آليــات الرقابــة والســيطرة المســتخدمة فــي الحيــاة اليوميــة خــارج الفضــاء الرقمــي إلــى داخلــه.  وينعكــس هــذا فــي 

كلمــات يــارا عــن التناقــض فــي التعامــل مــع رقابــة األهــل: 

مــرات الرقابــة بتكــون مبــررة كنــوع مــن الحمايــة لهــدول النســاء مــن كثــر مــا بشــوفوا اســتغالل 
واصطيــاد إللهــم مــن خــالل مواقــع التواصــل. وممكــن تكــون خانقــة، خاصــة إذا كانــوا نســاء واعيــات 
كثــر مــن كونهــا  وكبــار وبعرفــوا يديــروا حياتهــم و بيصفــي الفضــاء الرقمــي والرقابــة خانقــة ومقيــدة أ

حمايــة.

2.  تفاقم آثار العنف الرقمي: خطر فعيل عىل حياة النساء 

يمكننــا القــول، إن أشــكال التمييــز عـلـى أســاس جنــدري والتــي تــؤدي إـلـى العنــف خــارج اإلنترنــت  تستنســخ 
كبــر ومعنــى آخــر فــي الفضــاء الرقمــي وغالًبــا مــا يكــون مــن الصعــب فصــل نتائــج األفعــال  وتمنــح أحيانـًـا حجًمــا أ
التــي تبــدأ فــي البيئــات الرقميــة عــن الوقائــع واألحــداث خــارج اإلنترنــت.  وهــذا مــا تشــير إليــه لميــاء نعامنــة - مديــرة 

مركــز الســوار- إذ تقــول إن:

  أغلــب التوجهــات اليــوم ال تصــب فقــط فــي خانــة  عنــف جنــدري رقمــي، أغلــب التوجهــات يمكــن 
وصفهــا بكونهــا هجينــة (“Hybrid”)، بمعنــى انهــا كمــان أوناليــن وكمــان بتطلــع مــن األوناليــن، 
بضلــش أوناليــن، يعنــي اللــي بتتوجــه هــي عارفــة انــه كمــان ممكــن يوصلهــا لمحــل مــا هــي ســاكنة.

وهــو مــا تتفــق معــه المؤسســات النســوية التــي شــاركت فــي المقابــالت، والتــي تشــير إلــى أن العنــف الجنــدري 
الرقمــي عابــر للمــكان والزمــان؛ وتشــير لينــدا خوالــد مــن نســاء ضــد العنــف إـلـى أن الكثيــر مــن الحــاالت التــي 
تصلهــم يكــون الجانــي الرقمــي أو المبتــز مــن خــارج البــالد وهــو مــا يجعــل مالحقتــه القضائيــة مكلفــة، غيــر ســهلة 

ومركبــة.35 لهــذا فــأن العنــف الجنــدري الرقمــي مــن الصعــب حــده وحصــر تأثيــره. بكلمــات لينــدا: 

35. ُذكــَرت حالــة واحــدة كمثــال لمالحقــة قضائيــة خــارج البــالد وتحديــدا بريطانيــا والتــي كلفــت المــرأة أمــواال طائلــة. المصــدر: 
مقابلــة شــخصية مــع جمعيــة نســاء ضــد العنــف. 
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بالعنــف بالشــارع لمــا إنــت بتتعرضــي العتــداء مــن جــار مــن زميــل مــن بيــاع دكانــة … إنــت بتعرفــي 
ميــن الشــخص بــس هــون المشــكلة إنــه مــرات مــش بــس األســماء مســتعارة وفــي صــور واشــياء 
اللــي هيــي مــش حقيقيــة وفــش عنجــد عميــن تتشــكي… هــون (باألوناليــن) االشــي إنــه بطلــع علــى 

المــأل… … واختــراق كامــل للخصوصيــة.

 وهذا ما يتوافق مع نتائج المسح، التي تشير إلى أن (40 %) من المشتركات ال يعرفن هوية المتحرش 
الكترونًيا. 

فــي هــذا  الصــدد تقــول لميــاء نعامنــة مــن جمعيــة الســوار بــأن العنــف الجنــدري الرقمــي يعــزز ســرعة ومناليــة 
الوصــول إلــى الدوائــر القريبــة مــن النســاء اللواتــي يقعــن ضحايــا لــه، وبالتالــي فــأن المــرأة أو الفتــاة تشــعر بتهديــد 

مســتمر والــذي مــن الممكــن أن يرافقهــا لســنوات. 

ال يوجــد فصــل، يعنــي لمــا إنــت بتعرفــي اللــي عــم بهــددك هــذا شــخص إنــت بتعرفيــه، عــم بهــددك 
وببتــزك بفيديــو صورتيــه إنــت ويــاه، فيديــو حميمــي، إنــت بتعرـفـي إنــه هــذا الفيديــو مســتحيل 
ينمحــي، هــذا أوالً، واإلشــي الثانــي إنــه مــا هــو بحكيلــك حتــى ولــو بعــد 10 ســنين إنــت قاعــدة عــم 
تتجــوزي بالفســتان األبيــض وأنــا ســاعتها بقــدر أنشــر هــذا الفيديــو، عملًيــا هــي البنــت وال مــرة 

ممكــن تكــون مرتاحــة ألنــه بتعــرف إنــه ســهل عليــه يوصــل إللهــا، ألقربائهــا، لبيتهــا. 

حتــى فــي الحــاالت التــي تتفهــم العائلــة المصغــرة وتقــدم الدعــم البنتهــا عنــد تعرضهــا للعنــف الســيبراني أو االبتــزاز 
يبقــى التهديــد مــن دائــرة العائلــة األوســع  مثــل أوالد العمومــة واألخــوال واألقــارب، ممــا يعــرض حيــاة النســاء 
كــز ومالجــئ أو دور حمايــة،  والفتيــات إـلـى خطــر فعـلـي، حينهــا تضطــر النســاء إـلـى االختفــاء أو اللجــوء إـلـى مرا

بحســب أقــوال المشــاركات مــن مؤسســات المجتمــع المدـنـي. 

ــار العنــف الرقمــي فتنعكــس علــى الواقــع فــي عــدة أشــكال، منهــا انعــزال الضحايــا عــن المجتمــع،  أمــا مخاطــر اّث
والتســرب مــن التعليــم، واالنصيــاع إلــى االبتــزاز، وتدهــور الحالــة النفســية، وتفــكك العالقــات مــع األهــل واألصدقــاء، 
وصــواًل إلــى االنتحــار والقتــل. وهــذا مــا تلفــت النظــر إليــه نجــوان مــن مجموعــة غــزة خــالل مشــاركتها الشــخصية: 

كانــت بداياـتـي ـفـي برنامــج إعالمــي نقــدي وجــريء وتــم ايقــاف البرنامــج بعدمــا تعرضــت لشــن حملــة 
إلكترونيــة ضــدي مــن شــخصيات متنفــذة، وتــم انتقــال التهديــد إلــى أرض الواقــع ورفعــت قضيــة ضــد 

الحكومــة اللــي فــي النهايــة تنازلــت عنهــا خوفــا علــى  حيــاة زوجــي وأوالدي. 

3. اإلسكات الممنهج والتطبيع مع العنف والرقابة الذاتية 

بينمــا يكــون التهديــد والشــتم وبعــض أنــواع التحــرش نوعــا صريحــا مــن العنــف عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 
فــإن هنــاك نوعــا آخــر مــن العنــف المبطــن ال يقــل خطــورة. وهــو العنــف ضــد المــرأة المغلــف “بالدعابة” والذي تجد 
بعــض النســاء أنفســهن تتســاهل أو تتواطــئ معــه بغيــر قصــد، أو ُدفعــن إلــى ذلــك خشــية اتهامهــن بالحساســية 
المفرطــة و”المبالغــة فــي رد الفعــل”. وهــذا مــا وصفتــه الكثيــر مــن المشــتركات بالتخــاذل المجتمعــي عنــد الحديــث 

عــن المضاميــن وعــن التــداول  الطبيعــي معهــا.



28

"شبكة منتهكة" - العنف الجندري ضد الفلسطينيات في الفضاء الرقمي

أظهــرت نتائــج المســح أن النســبة األعلــى مــن المشــاركات، نحــو (33.2 %)، يتعاملــن بــال مبــاالة مــع المضاميــن 
العنيفــة، ويحذفــن  حســاب الُمرِســل عنــد اســتالمهن مــواد غيــر الئقــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. هــذه 
الالمبــاالة، كمــا تصفهــا مشــتركة مــن غــزة، ناجمــة عــن عــدم القــدرة علــى مواجهــة العنــف الجنــدري الرقمــي، فهــو 
يتفاقــم بســرعة ويصــل  إلــى كل مــكان ألنــه رقمــيّ، وهــو جنــدري  موجــه ضــد نســاء فــي مجتمــع يتســم باألســاس 
بقمعــه للنســاء. لذلــك تفضــل ناريمان-علــى حــد قولهــا- عــدم الدخــول فــي معركــة خاســرة مــن األســاس. تعكــس 

كلمــات ناريمــان مــن غــزة، تبنــي الرقابــة الذاتيــة والتــي تســهم فــي تعزيــز إســكات النســاء فــي الحيــز الرقمــي:

كتــب أي منشــور، وخصوًصــا بســبب موضــوع التشــهير  أراجــع نفســي آالف المــرات قبــل أن أ
والتهجــم الشــخصي ومفــردات التــي تكــون ـفـي كثيــر مــن األحيــان ســباب وشــتائم. ومهمــا كان 
اإلنســان متفتــح لكــن فــي كثيــر مــن األحيــان صعــب إنــه يتقبلهــا ويســتوعبها وخاصــة إنــه نحنــا فــي 

كثــر علينــا كنســاء. مجتمــع شــرقي الـلـي بيخـلـي العبــئ أ

اًذا، العنــف الجنــدري الرقمــي يعــزز الرقابــة الذاتيــة وتطبيــق عمليــة اإلســكات بشــكل ممنهــج وعــن وعــي وبالتالــي 
التطبيــع مــع العنــف الجنــدري الرقمــي وهــذا مــا تصفــه ســماح مــن غــزة بقولهــا: “يصبــح فــي داخلنــا شــرطي صغيــر 

يقــول لنــا هــذا مســموح وهــذا ال”. 

تضيــف لينــدا خوالــد مــن جمعيــة نســاء ضــد العنــف جانبــا آخــًرا لفهــم “الــال مبــاالة” وال ســيما ـفـي ظــل إغــالق 
(91 %) مــن الملفــات المقدمــة للشــرطة، تفضــل المشــتكية ـفـي ظــل هــذا المعطــى أن ال تتوجــه إـلـى الشــرطة 
ـفـي الكثيــر مــن الحــاالت. وال ســيما ـفـي ظــل تواطــؤ الشــرطة اإلســرائيلية مــع منظمــات اإلجــرام التــي تنشــط ـفـي 
المجتمــع الفلســطيني فــي مناطــق الـــ48، حيــث تشــير المعطيــات بــأن (56 %) مــن النســاء الفلســطينيات مــن 
إـلـى أن  (83 %)36 مــن ضحايــا العنــف وجرائــم  يــة. تشــير المعطيــات أيًضــا  مناطــق الـــ48 قتلــن بأســلحة نار
االعتــداءات والتحــرش الجنســي فــي ال 48، تتجنــب التوجــه لتقديــم شــكوى رســمية للشــرطة اإلســرائيلية، ألنهــن 

ال يثقــن بالشــرطة بســبب المماطلــة فــي معالجــة الشــكاوى وعــدم اســتنفاد اإلجــراءات الجنائيــة ضــد الجنــاة.

 مــن الالفــت للنظــر فــي نتائــج المســح هــو التوجــه إلــى طلــب المســاعدة، حيــث  تظهــر النتائــج بــأن (22.4 %) مــن 
المســتطلعات يحذفــن الُمرِســل، ويتوجهــن للحديــث مــع أحــد أفــراد األســرة؛ ونحــو (11.1 %) مــن المســتطلعات 
يتوجهــن للحديــث مــع صديــق/ة. ونحــو (10.7 %) يتوجهــن إلــى الشــرطة، وفقــط (9.9 %) منهــن يفضلــن التوجــه 
إلــى خــط دعــم ضحايــا االعتــداءات أو جمعيــات نســوية. وهــذا يتوافــق مــع كالم أهيلــة شــومر- مديــرة مؤسســة ســوا 
والتــي تشــير إلــى أن الكثيــر مــن القضايــا تصلهــم فــي مرحلــة متأخــرة، أي بعــد أن تكــون عمليــة االبتــزاز فــي درجــات 
متقدمــة وبعــد حــدوث الضــرر. يظهــر فــي الجــدول (5) إجابــات المســتطلعات عــن  الســؤال عــن ردة فعلهــن فــي 

حــال تعرضهــن لمــواد غيــر الئقــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. 

36. عــرب 48. (2022، 16 تشــرين األّول). التحــرش الجنســي ـفـي المجتمــع العرـبـي: جرائــم ـفـي طــي الكتمــان. التحــرش الجنســي ـفـي المجتمــع العرـبـي... 
جرائــم فــي طــي الكتمــان. عــرب 48.

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2022/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2022/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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جدول 4: رد الفعل عند التعرض لمواد غير الئقة على الفضاء الرقمي 

النسبةالعدداإلجابة

القيام بحذف الذي يرسل المواد غير الالئقة والتوجه للحديث مع أحد 
أفراد األسرة

338%22.4

11.1%168القيام بحذفه والتوجه للحديث مع أحد األصدقاء

8.6%130القيام بحذفه والتوجه للحديث مع اخوته وشباب العائلة لمعاقبته

33.2%501حذفه وعدم المباالة
9.9%150حذفه والتوجه لخط دعم لضحايا االعتداء أو جمعية نسوية

10.7%161حذفه والتوجه للشرطة لتقديم شكوى
4.0%60اقوم بإغالق حسابي على الموقع

وبحســب النتائــج قــد تصــل الرقابــة الذاتيــة للنســاء إلــى حــد إغــالق حســاباتهن الشــخصية علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي وبلغــت نســبة مــن يختــرن هــذه المكانيــة نحــو (4%). 

تقول ديما من مجموعة الضفة الغربية، في هذا الصدد:

 اللــي احنــا بنشــوفه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي فقــط  قضايــا رأي عــام، أمــا الــي بضــل 
كثــر، فأنــا بــرأي مواقــع التواصــل  مغطــى ومــا  بنتشــر عـلـى مواقــع التواصــل االجتماعــي هــو أ
االجتماعــي هــي ســالح ذو حديــن، الجانــب األول أنهــا كشــفت عنجــد عــن ظلــم اـلـي بتعرضولــه 
النســاء واالعتــداء وبعــض القصــص اللــي كان ممكــن يتــم التســتر عليهــا، اإلشــي الثانــي هــو أنــه مــع 
األســف صــارت النــاس تســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي كوســيلة ضغــط علــى النســاء مــن 
التحرشــات اللــي بتعرضولــه البنــات مــن االبتــزاز اإللكترونــي اللــي بتعرضولــه البنــات اللــي هــو صــار 
ســبب النتحــار البنــت أو ســبب إلنــه األهــل عنجــد يقتلــوا بنتهــم، مثــل اســتغالل الصــور البنــات هــي 
القصــص اللــي بتصيــر. مــع األســف بّطــل مــش بــس المجتمــع مــش آمــن كمــان وســائل التواصــل 

االجتماعــي مــش آمنــة، ســواء للبنــات أو حتــى الســيدات المتزوجــات. 

وتقول عفيفة، أيضا من مجموعة الضفة الغربية، ثمة  نقطة ضوء في الصورة القاتمة، وتشدد على أنه:

كثــر إنــه إحنــا نعبــر ونرفــض علــى األقــل ونحــاول نبحــث مــع  فــي الســنوات األخيــرة صــار فــي جــرأة أ
بعــض عــن حلــول ايــش ممكــن نعمــل لميــن ممكــن نتشــكى لميــن ممكــن نتوجــه عشــان اإلشــي 
مــا يضــل مســتمر، بــس كمــان هــذا اإلشــي بيعتمــد عـلـى العائلــة والمجتمــع الـلـي إنــت محيــط 
فيكــي والنــاس الحواليكــي هــل هــم نــاس داعميــن أوال وهــم كمــان نظرتهــم لألمــور كيــف، اذا 
يــة أوال، ألنــه اذا انــت فــي مجتمــع ذكــوري فهــو رح يلغــي حقــك بالوجــود علــى  كانــت هــي نظــرة ذكور
هــي المنصــة مقابــل انــك مــا تتعرضــي لهــذا االعتــداء أوالعنــف يعنــي بــدل مــن مــا يعلمــك كيــف 
إنــت تواجهــي هــذا العنــف وكيــف تتخلصــي منــه وتمرقــي منــه، أنــا بالنســبة إللــي هيــك يعنــي علــى 
صعيــد الصبايــا فــي الســنوات األخيــرة فــي تطــور إنــه الصبايــا عــم بحاولــوا يحكــوا وعــم بيحالــوا إنــه 
يرفضــوا هــذا اإلشــي الـلـي عــم بصيــر، مــش كل المــرات بنجحــوا وبكــون ســهل عليهــم، بــس ـفـي 

تغييــر ايجابــي شــوي، بــس كمــان فــي أشــياء محيطــة اللــي هــي بتأثــر علــى هــذا اإلشــي.
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4. احلد من التعبري عن الرأي

وفرت التكنولوجيا الرقمية، وال سيما في سياقات سياسية تتسم بالصراع مثل السياق الفلسطيني، والشرذمة 
الجغرافيــة بفعــل الممارســات اإلســرائيلية، وســيلة ومســاحة جديــدة لمناصــرة حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا 
وممارســتها والتأثيــر علــى جميــع أنــواع الحقــوق، المدنيــة، والسياســية، والثقافيــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة. بيــد 
أنهــا ُتســتغل لقمــع الحقــوق والحــد منهــا وانتهاكهــا، مــن خــالل المراقبــة والمضايقــات عبــر اإلنترنــت، التــي بدورهــا 

تجعــل الفضــاء الرقمــي  يتســم بعــدم المســاواة، والتمييــز والمــس بحــق التعبيــر عــن الــرأي.

وفــي إطــار ذلــك، فضــاًل عــن تعــرض  المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان والناشــطات والصحفيــاُت الفلســطينيات 
لالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء بســبب النــوع االجتماعــي، تتعــرض أيًضــا للمضايقــات واالنتهــاكات  بســبب 
نشــاطهن المهنــي، ممــا يضاعــف شــدة االنتهــاك ووطأتــه. حيــث ال يمكــن لنــا أن نغفــل االنتهــاك الرقمــي الــذي 
يستهدف  المحتوى الفلسطيني، ال سيما حين  يتعلق باالعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، هذا 
االنتهــاك الــذي يكــون مصــدره خوارزميــات منصــات التواصــل االجتماعــي، أو بالغــات قدمهــا الجانــب االســرائيلي، 

ووجــدت فــي منصــات التواصــل انحيــاًزا معهــا. 

ولعــل مــن األمثلــة البــارزة لهــذه الممارســات، اعتقــال القــوات اإلســرائيلية للصحفيــة وأســتاذة اإلعــالم فــي جامعــة 
يــت د. وداد برغوـثـي عــام 2019، حينهــا، قدمــت ســلطات االحتــالل الئحــة اتهــام ضــد البرغوـثـي تتضمــن بنــد  بيرز
“التحريــض عـلـى مواقــع التواصــل االجتماعــي”،37 بادعــاء أنهــا تنشــر منشــورات عـلـى فيســبوك تدعــم أنشــطة 
وتنظيمــات معاديــة، وهــو مــا تصفــه مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان نهًجــا لــدى االحتــالل هدفــه 

القمــع وســلب حريــة الــرأي والتعبيــر المكفولــة بموجــب المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة.38

 إضافــة لذلــك، قــد تتعــرض الصحفيــة أو الناشــطة ـفـي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحملــة تحريــض رقميــة 
تمــارس مــن قبــِل جهــاٍت متنفــذة ومختلفــة فــي حــال عــدم توافقهــا مــع آراء ذوي القــوة والنفــوذ،  ومــن األمثلــة 
البــارزة، تعــرض صحفيــاٌت وناشــطات فلســطينيات لســرقة هواتفهــّن بشــكٍل مقصــود خــالل مظاهــرة احتجاجيــة 
فــي مدينــة رام هللا فــي شــهر حزيران/يونيــو 2021، احتجاًجــا علــى  مقتــل الناشــط الفلســطيني نــزار بنــات علــى يــد 
أجهــزة األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية، حيــث تعمــدت جهــات محســوبة علــى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، 
هواتــف  ســرقة  خــالل  مــن  والعائـلـي  االجتماعــي  االبتــزاز  واســتخدام  العنيــف  القمــع  وســائل  اســتعمال  إـلـى 
المحتجيــن، وال ســّيما اإلنــاث والصحفيــات وتســريب ونشــر صــور تمــس بخصوصيتهــن علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي، والتحريــض ضدهــن والتحــرش بهــن جســديًا ولفظًيــا.

قبــل االنتقــال إـلـى التوصيــات المقترحــة للحــد مــن العنــف الجنــدري الرقمــي، مــن الجديــر التطــرق إـلـى بعــض 
النقــاط لفهــم المعطيــات التــي الحظناهــا خــالل كتابــة البحــث. تظهــر نتائــج االســتطالع والمقابــالت صــورة مركبــة، 
حيــث ُيبّيــن المســح بــأن الضفــة الغربيــة هــي األقــل عرضــة للتعــرض إـلـى التحــرش الرقمــي، بينمــا ُيبّيــن أن 
مجموعــة مناطــق الـــ48 هــن األكثــر عرضــة للتحــرش واالبتــزاز. ويمكــن تعليــل هــذه النتائــج باالنفتــاح واســتخدام 
كبــر. إـلـى جانــب ذلــك، وكمــا ُذكــر ســابقا، يمكــن فهــم الحــذر “الزائــد” ـفـي الضفــة الغربيــة  الحيــز الرقمــي بوتيــرة أ
لدرجــة عــدم مشــاركة الصــورة التعريفيــة ـفـي منصــات التواصــل االجتماعــي ومراجعــة إعــدادات الخصوصيــة 
بشــكل دائــم أو حتــى تأييــد رقابــة األهــل، كنــوع مــن توفيــر الحمايــة؛ أو قــد يؤثــر انقطــاع الكهربــاء  الدائــم فــي غــزة 

37. مكتــب اعــالم األســرى. (2019، 11 أيلــول). تمديــد اعتقــال األســيرة وداد البرغوـثـي ألســبوعين ونيابــة االحتــالل تتهمهــا بالتحريــض. مكتــب اعــالم 
األســرى.  

38. مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان. مصدر سابق. 

https://asramedia.ps/post/9696/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://asramedia.ps/post/9696/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6
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علــى مناليــة الوصــول إلــى اإلنترنــت، وبالتالــي التواجــد األقــل فــي الفضــاء الرقمــي واالنكشــاف بشــكل أقــل للعنــف 
الجنــدري الرقمــي.  لكــن، مــن الممكــن قــراءة النتائــج علــى أنهــا تصــف حــال إخضــاع للنســاء وتقييــد ظهورهــن فــي 
الفضــاء العــام وعــدم بــذل جهــد لحمايــة النســاء مــن قبــل الشــركات والتشــريعات القانونيــة وســلطات القانــون 
المتمثلــة بالشــرطة والرقابــة المجتمعيــة. أو علــى ســبيل المثــال، التســاهل مــع العنــف الجنــدري الرقمــي؛ أو بــكل 
بســاطة عــدم معرفــة التصــرف فــي حــال التعــرض لــه، والــذي ينعكــس بعــدم اللجــوء الســريع إلــى تلقــي المســاعدة، 

و الخجــل مــن وصــم النســاء اوالتشــكيك فــي شــرفهن، كمــا ذكــرت إحــدى المشــتركات مــن غــزة.

 للوقــوف علــى ظاهــرة العنــف الجنــدري الرقمــي فــي الســياق الفلســطيني وســبل مواجهتــه، مــن المهــم أيضــا، فهــم 
العنــف الجنــدري فــي الفضــاء الرقمــي، عبــر هيــاكل القــوة والنظــام األبــوي وســيطرة التقاليــد والعــرف المجتمعــي 
يــة رافــدا مهمــا  وليــس فقــط عبــر انعــكاس األرقــام والنســب المئويــة. فــي هــذا الســياق، شــكلت المجموعــات البؤر

لعــرض التناقضــات والتركيبــات فــي المجتمــع الفلســطيني.

يبــرز البحــث بوضــوح “المصيــدة” التــي تعيــش فيهــا النســاء الفلســطينيات بــكل مــا يتعلــق بالعنــف الجنــدري 
الرقمــي. فمــن جهــة،  التواجــد فــي الفضــاء الرقمــي هــو حــق مشــروع ومســاحة عامــة ومــن المفــروض أن تكــون 
حــرة، آمنــة ومتســاوية للجميــع؛ ومــن جهــة ثانيــة، ُتستنســخ آليــات الســيطرة والقمــع ضــد النســاء مــن خــارج 
الفضــاء الرقمــي إلــى داخلــه. وقــد  اجمعــت المؤسســات النســوية وخبيــرات العمــل النســوي فــي فلســطين، ضــرورة 
يــة والحــق ـفـي التعبيــر عــن الــرأي  التوعيــة الدائمــة حــول األمــان الرقمــي والتشــديد عـلـى قيــم المســاواة والحر

والمحافظــة علــى الخصوصيــة بشــكل مــواز، لمواجهــة هــذه “المصيــدة”. 

فــي كل األحــوال، يأتــي هــذا البحــث ليفتــح آفاقــا جديــدة ألبحــاث إضافيــة تمكننــا مــن فهــم ظاهــرة العنــف الجنــدري 
فــي الفضــاء الرقمــي وال ســيما فــي ظــل تنامــي الظاهــرة  والتطــور التكنولوجــي الســريع ودخولــه الــى حياتنــا.  

ــطينيات يف   ــد الفلس ــدري ض ــف اجلن ــن العن ــد م ــات للح  توصي
ــي ــاء الرقم الفض

تظهــر نتائــج المســح بــأن الســبل التــي مــن شــأنها الحــد مــن العنــف الجنــدري فــي الفضــاء الرقمــي تعــّول باألســاس 
يــادة الوعــي وبنســبة (30.1 %). يليــه مباشــرة تعزيــز دور األهــل مــن خــالل  علــى تكثيــف جهــود المجتمــع المدنــي لز
يــز التشــريعات واإلجــراءات  تعزيــز دورهــم التوعــوي والتوجيهــي بنســبة (29.1 %). وفقــط فــي المرتبــة الثالثــة تعز
القانونيــة بنســبة (20.5 %). و(5.8 %) اختــرن خــروج النســاء مــن وســائل التواصــل االجتماعــي للحــد مــن العنــف 

الجنــدري الرقمــي، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره امتــداًدا إلقصــاء النســاء مــن الحيــز العــام (انظــروا الجــدول 7). 
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جدول 5: السبل للحد من العنف الجندري في الفضاء الرقمي

النسبةالعدداإلجابة
29.1%490تعزيز دور األهل من خالل قيامهم بدور توعوي وتوجيهي

20.5%344تعزيز التشريعات واإلجراءات القانونية
9.5%159استعمال العنف تجاه المعتدين

5.8%98خروج النساء من االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
تكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني لزيادة وعي الشباب 

من خالل ورش عمل متخصصة
506%30.1

5.1%85حلول أخرى

يــة والمقابــالت الشــخصية مــع مندوبــات/ي المؤسســات  تتقاطــع التوصيــات المنبثقــة مــن المجموعــات البؤر
يــز التشــريعات واإلجــراءات  يــز الوعــي، وأهميــة  َدور األهــل وتعز النســوية مــع نتائــج المســح ـفـي أهميــة تعز
كثــر، وفيمــا  القانونيــة. إلــى جانــب ذلــك،  تطرقــت المشــاركات فــي المجموعــات إلــى توصيــات اضافيــة وبتفصيــل أ

يلــي تلــك التوصيــات:  

	. تعزيز رفع الوعي 

1.1  مثلث التوعية: المدارس، األهل، والنساء

تشــير المشــاركات ـفـي البحــث إـلـى ضــرورة بنــاء -مــا يمكــن تســميته- مثلــث التوعيــة بيــن المــدارس (الطواقــم 
والطــالب/ات)، األهــل والنســاء. وذلــك مــن خــالل تطويــر برامــج تربويــة ورشــات عمــل تركــز علــى الجانــب القيمــي 
للتكنولوجيــا وليــس فقــط طــرق اســتعمالها كآلّيــات تواصــل. مــن المهــم، العمــل بشــكل مــواز مــع جميــع األطــراف. 

  تقول مايا من مجموعة الفلسطينيات في مناطق الـ 48:  

كوـنـي معلمــة أرى أنــه مــن المهــم رفــع التوعيــة مــن خــالل التطــرق لمواضيــع التنمــر، العنــف 
الرقمــي والتحــرش. يوجــد حاجــة للتشــديد عـلـى القيــم. ومــن المهــم محاولــة التأثيــر مــن خــالل 
المحــل اللــي إنــت بتشــتغلي فيه…وفــي حــال وجــود مــن يتعــرض لتعنيــف معيــن ولتحــرش بنفــع 
إنــه إحنــا نرفــع التوعيــة ونجــرب نكــون داعميــن.. يعنــي إذا بــدي أفكــر بإيجابيــة نجــرب نســاعد، 

نرشــد، نعمــل محاضــرات توعيــة حــول األمــان الرقمــي والخصوصيــة وكيــف نحمــي حالنــا.

وأثنت لمياء نعامنة، مديرة السوار، على أهمية مكانة األهل كقدوة ألطفالهم:

 يجــب أن يكــون هنالــك قيــم، أن يكــون عمــود فقــري لتتبعــه. لمــا إنــت بتبنــي عنــد ابنــك قيمــة 
واضحــة، ابنــك أو بنتــك بكتســبوها بــس إذا إنــت كل الوقــت عنــدك معاييــر مزدوجــة، ومليــون 
إشــي علــى نفــس المعيــار، حتــى والدنــا وبناتنــا بســتهزءوا فينــا، وألنــه هــذا جيــل كثيــر ذكــي، بــس 

بنفــس الوقــت ممكــن يــودي حالــه للهاويــة.
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روال من مجموعة الضفة الغربية، تشدد على أهمية َدور المدارس في تربية األجيال وتعزيز عالقة األم باالبنة:

أول إشــي بــدي احكيــه إنــه الزم يكــون عنــا توعيــة بالمــدارس، إنــه نشــرح للطــالب إنــه ـفـي حــدود 
وبدونهــا رح يصيــر عنــا مشــاكل، تانــي إشــي الزم تكــون العالقــة بيــن البنــت وأمهــا أقــوى يعنــي إنــه 
مثــال إذا واحــد ابتزهــا عـلـى اإلنترنــت الزم تــروح تحكــي ألمهــا وأمهــا تســاعدها. إذا البنــت حســت 
إنــه األم مــش رح تســاعد ممكــن تتجــه لطــرق مختلفــة وغلــط عشــان تحمــي حالهــا، ممكــن تتجــه 
ألصدقــاء الســوء أونهــا تلبــي طلبــات الشــخص الـلـي ابتزهــا. أمــا إذا كانــت األم بتســمعها ممكــن 

تنحــل المشــكلة بطريقــة أبســط”.

1.2 حمالت توعية مخصصة للنساء حول العنف الرقمي ومكافحته

يــز الحــذر عنــد النســاء وتوخيــه وعــدم  ُتجمــع جميــع المؤسســات التــي شــاركت فــي هــذا البحــث علــى ضــرورة تعز
منــح ثقتهــن العميــاء ألي شــخص يتعاملــن معــه ال ســيما فــي الفضــاء الرقمــي. مــن تجربــة نســاء ضــد العنــف 
تقــول لينــدا خوالــد  حيــن نتوجــه إلــى الشــرطة:39  “بتعرفــي إيــش الشــرطة بيقولولنــا؟  بيقولولنــا وعــوا النســاء إنــه 
ميوقعــوش هيــك وقعــات… انتشــر خلــص انتشــر فــش إيــش نعمــل”. كمــا تشــدد أهيلــة شــومر- مديــرة مؤسســة 
التوعويــة  الورشــات  تكثيــف  للنســاء، عـلـى ضــرورة  توعيــة  تقديــم ورشــات  والتــي تعمــل كذلــك عـلـى   ســوا، 

وتدريبــات األمــان الرقمــي والســالمة علــى اإلنترنــت والعنــف الجنــدري الرقمــي وطــرق تجنبــه ومكافحتــه. 

كثــر إنــه نفكــر باإلشــي الـلـي بنكتبــه، المحافظــة عـلـى الخصوصيــة إشــي كثيــر مهــم،  نصيحتــي أ
وكشــف المعلومــات عــن حالنــا وعــن حالتنــا النفســية هــو مــش كثيــر إشــي مفيــد إنــه أنشــره ألنــه 

ممكــن يســتخدم ضــدي بشــكل كثيــر ســيئ اجتماعيــا وسياســيا.

1.3  التواجد الدائم في الفضاء الرقمي: حمالت إلكترونية توعوية في الفضاء الرقمي 

تشــير المشــاركات أيضــا إـلـى ضــرورة  التواجــد الدائــم ـفـي الفضــاء الرقمــي كجــزء مــواز للتواجــد ـفـي الحيــز العــام 
فــي الواقــع.  لذلــك يجــب تعزيــز واالســتمرار فــي الحمــالت اإللكترونيــة التوعويــة حــول موضــوع العنــف الجنــدري 
الرقمي مع التطرق إلى عناوين وجهات تســتطيع النســاء التوجه إليها لتلقي دعم واستشــارة ومرافقة قضائية.  
أيضــا، مــن المهــم تعزيــز حمــالت توعويــة الكترونيــة مبســطة لشــرح أســس الخصوصيــة وكيفيــة التعامــل مــع 
الفضــاء الرقمــي باللغــة العربيــة، تكــون موجهــة ألعمــار مختلفــة مــن النســاء. إضافــة إلــى تقديــم مضاميــن موجهــة 
يــة. كمــا ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار، التعدديــة المجتمعيــة وموائمتهــا مــع المجموعــة  تعــزز المســاواة الجندر

والمنطقــة الموجهــة إليهــا.

تقــول آمنــة مــن مجموعــة الفلســطينيات ـفـي مناطــق الـــ48: “حمــالت التوعيــة يجــب أن تكــون مبنيــة بطريقــة 
موجهــة… ألنــه كل منطقــة معينــة (النقب/الضفة/غزة/الشــمال) لهــا خصائصهــا”. 

وتشدد الممثالت عن جمعية القوس على الدور الهام لحمالت التوعية في منصات التواصل االجتماعي 
وبحسب تعبيرهن: “نفس المنصات التي يتم من خاللها ممارسة العنف الجندري ضدنا ومهاجمتنا، لها 
كبر من الناس”، وهذا ينعكس في أعداد المشاركين/ات في حمالت  خاصية مهمة وهي الوصول إلى عدد أ

التوعية الرقمية والتي تصل إلى (40,000) مشاركات/ين. 

39. الشرطة اإلسرائيلية في هذه الحالة.
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2. تعزيز العمل مقابل الرشطة 

يــة علــى أهميــة َدور الشــرطة وتنفيــذ  تجمــع المؤسســات المدنيــة والكثيــر مــن المشــاركات فــي المجموعــات البؤر
تظهــر  كمــا  الشــرطة  بمؤسســة  الثقــة  عــدم  مــن  وبالرغــم  الرقمــي.  الجنــدري  العنــف  لمواجهــة  رادعــة  أحــكام 
يــة، إال أنهــم يــرون بالشــرطة الجســم المخــوَّل  لمالحقــة  المقابــالت مــع المؤسســات المدنيــة والمجموعــات البؤر
مرتكبــي الجرائــم. تقــول مايــا مــن مجموعــة الفلســطينيات فــي (48)، بأنهــا ال تثــق بالشــرطة اإلســرائيلية، “ممكــن 
يــر... ممكــن يعالجــو شــكاوى  الواحــد يــروح ويســجل شــكوى بــس ممكــن تنضــب مــع باـقـي الشــكاوى بالجوار
المجتمــع اليهــودي بــس عنــا احنــا الفلســطينيين محــداش يفــرق معــه”. وانعــدام الثقــة بيــن الفلســطينيين فــي 
مناطــق ال 48 ومؤسســة الشــرطة اإلســرائيلية هــي معضلــة مركزيــة بحاجــة لدراســة أخــرى وال مــكان لهــا هنــا، 
بيــد أن انعــدام الثقــة ينعكــس ـفـي التوجــه لمؤسســة الشــرطة وســلطة األمــان الرقمــي التابعــة لهــا.  ال يختلــف 
شــعور الفلســطينيات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  بخيبــة األمــل مــن دور مؤسســة الشــرطة وعــدم الثقــة بهــا 

فــي التعامــل مــع العنــف الجنــدري الرقمــي علــى محمــل الجــد. تقــول عفيفــة فــي هــذا الشــأن: 

وحــدة الجرائــم اإللكترونيــة بــأي مــكان مفــروض يكــون إلهــا دور فاعــل، بــس انــت عــم بتروحــي 
تقدمــي الطلــب مــرة ومرتيــن وثــالث وأربعــة وبحكولــك ارجعــي قدمــي مــرة تانيــة ومــش عــم بكــون 

فــي جــدوى مــع إنــه فــي تخــوف إنــه بمراحــل معينــة يصيــروا يســتخدموا هــذا اإلشــي ضدنــا. 

وتبّيــن أقــوال عفيفــة أن ثمــة تخوفــا حقيقيــا مــن اســتعمال تفاصيــل الشــكاوى التــي تقدمهــا النســاء لوحــدة 
الجرائــم اإللكترونيــة ضــد هــذه النســاء الحقــا، وال ســيما إذا كــّن ناشــطات سياســيا واجتماعيــا وحقوقيــا.  

عــالوة علــى ذلــك،   تشــير اســراء مــن مجموعــة الضفــة الغربيــة إلــى دور  القانــون وإلــى قــوة القانــون العشــائري 
فــي الضفــة الغربيــة وال تــرى فيــه رادعــا. وتشــدد علــى ضــرورة اللجــوء إلــى القانــون وإنفــاذ أحــكام رادعــة للحــد مــن 

العنــف الجنــدري الرقمــي. وبحســب أقوالهــا:

ممكــن  القانــون العشــائري يحــل المشــاكل بــس كلــه رح يــروح علــى فنجــان قهــوة أو مبلــغ قليــل 
مــن المصــاري وبنســوا الموضــوع، بــس ويــن الحــل؟ مــا فــي حــل، لــو فــي عنــا عقــاب أو قانــون يمنــع 

هــذا اإلشــي ممكــن ينتهــي أو يخــف. 

كثــر ـفـي  عـلـى الرغــم مــن عــدم الثقــة بمؤسســة الشــرطة، تشــير لميــاء نعامنــة مــن الســوار بأنهــا تالحــظ جديــة أ
التعامــل مــع قضايــا العنــف الجنــدري عندمــا ترافــق المؤسســات النســوية الضحيــة مرافقــة قانونيــة. لذلــك 
يــز وتوســيع طواقــم المرافقــة القانونيــة للنســاء ـفـي  يــز العمــل مقابــل الشــرطة مــن خــالل تعز مــن المهــم تعز

المؤسســات النســوية والتــي تعنــى بمكافحــة العنــف الجنــدري ومــن ضمنــه العنــف الجنــدري الرقمــي. 

3. التوجه الرسيع لتلقي المساعدة والدعم عند التعرض البزتاز جندري الكرتوين

مــن شــأن التوجــه الســريع لتلقــي المســاعدة والدعــم مــن قبــل المؤسســات الفاعلــة  فــي حــل المشــكلة حتــى 
وإن كان جزئيــا وذلــك مــن خــالل المرافقــة النفســية والقانونيــة. فضــاًل عــن ذلــك بعــض المؤسســات المدنيــة 
لهــا عالقــات مباشــرة مــع منصــات التواصــل االجتماعــي وباســتطاعتها المطالبــة بإزالــة المحتــوى المســيء، علــى 
ســبيل المثــال،  مؤسســة  ســوا التــي تعمــل فــي منطقــة الضفــة الغربيــة، فهــي شــريكة  موثوقــة لشــركة ميتــا؛ 
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ولهــذا كلمــا كان التوجــه أســرع، كلمــا كانــت النتيجــة أنجــع.  مــع هــذا تقــول جمعيــة نســاء ضــد العنــف إنهــا ال تلجــأ 
ــا، ففــي كثيــر مــن الحــاالت يحفــظ وُيخــزِّن  يًّ الســتعمال هــذه  اآلليــة، أّوال، ألنــه ال يمكــن إزالــة هــذه الملفــات جذر
الجنــاة هــذه الملفــات علــى حواســيبهم أو علــى حافــظ ملفــات (يــو اس بــي) وال يمكــن لشــركة “ميتــا” أو الشــرطة 
إزالتهــا تمامــا؛ ثانيــا، إزالــة هــذه الملفــات وحذفهــا قــد يعرقــل المســار القضائــي فــي مالحقــة الجنــاة.  لكــن فــي حــاالت 
يــة، لمــا تحملــه الجريمــة مــن آثــار ومخاطــر عـلـى حيــاة النســاء. تشــير جمعيــة  معينــة تكــون هــذه اآلليــة ضرور
الســوار ـفـي هــذا الصــدد إـلـى معالجتهــا بعــض  الحــاالت  قبــل أن تصــل إـلـى المســار القضاـئـي، مــن خــالل تبنــي 
أســلوب العواقــب الباهظــة التــي  مــن الممكــن أن تكلــف الجانــي فــي حــال التوجــه إلــى القضــاء وهــذا مــن أجــل ردع 
المبتــز/ة عــن ممارســة االبتــزاز الجنســي أو االقتصــادي. علــى ســبيل المثــال تقــول لميــاء نعامنــة - مديــرة الســوار: 

إذا كان المبتــز طالــب جامعــي مثــال، تتوجــه إليــه محاميــة المؤسســة وعندمــا يعــرف أن الثمــن هــو 
فتــح ملــف فــي الشــرطة والــذي مــن الممكــن أن يخســر تعليمــه وإمكانيــات العمــل فــي المســتقبل- 

مــن شــأن هــذا األمــر أن يكــون رادعــا فــي بعــض الحــاالت .

4. خلق مساحات آمنة والتضامن األخوايت

خلق مساحات آمنة وداعمة للنساء ومالئمتها للمبنى المجتمعي والمنطقة. تقول حنان من النقب:

 مجتمــع النقــب هــو مجتمــع تقليــدي. مثــال كتيــر نســاء بتتعــرض لعنــف ممكــن مــا بتعــرف أصــال إنــه 
تعرضــت لعنــف جنــدري إلنــه بالثقافــة حولهــا الحديــث عــن هــاد المصطلــح مــش موجــود، أو اذا بتعــرف 
انهــا تعرضــت لعنــف جنــدري كتيــر فــي حــاالت بتخــاف ومــش ممكــن تطلــع الموضــوع ألهلهــا واذا طلعتــه 
ألهلهــا ممكــن يتــم التســتر عالموضــوع أو تحميلهــا هيــي المســؤولية عــن اللــي صــار. لمجتمــع محافــظ 
ممكــن اقتــرح إنــه  يتــم عــالج األمــور عــن طريــق العائلــة الـلـي ممكــن تســاعد أو المبنــى االجتماعــي 

القائــم والتوجــه إلــى شــيوخ. 

بالمقابــل تشــير أمينــة مــن الضفــة الغربيــة إـلـى ضــرورة  خلــق مســاحات اّمنــة بديلــة وداعمــة لتكــون  حاضنــة  
تتدخــل بطريقــة صحيحــة حســب الحالــة.

بنــت وحــدة نزّلــت عــن تجربتهــا بالتحــرش ضمــن مجموعــة نســوية،  بعدهــا انهالــت تجــارب لفتيــات 
لمشــاركة تجاربهــم علــى هــي المســاحة وأطلقــوا دعــم معنــوي وخطــوات عمليــة باتخــاذ إجــراءات. بفكــر 
لــو مــا كان ـفـي هــذا النــوع مــن المســاحة الـلـي احنــا نشــارك فيهــا وعنجــد تكــون آمنــة، كان مــا بيكــون 

مواجهــة لهــذا العنــف.

5. تعزيز محو األمية واجلهل الرقمي وتطبيق إعدادات اخلصوصية بجدية

أظهــرت النتائــج أن النســبة األكبــر مــن المشــاركات (86.8%)، يفحصــن إعــدادات الخصوصيــة عـلـى منصــات 
الخصوصيــة عـلـى مواقــع  بأهميــة  الوعــي  االجتماعــي، وهــذه نســبة جيــدة جــدا وتعكــس مســتوى  التواصــل 
التواصــل االجتماعــي. ومــن خــالل تحليــل التبايــن بيــن المناطــق الجغرافيــة نجــد أن المشــاركات مــن مناطــق 
كبــر مــن المناطــق األخــرى حيــث بلغــت النســبة نحــو  الضفــة الغربيــة يقمــن بفحــص الخصوصيــة بشــكل أ
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(91.1%)،  وربمــا هــذا مــا يفســر النتائــج التــي ُتظهــر أنهــن األقــل تعرضــا لمحــاوالت تســريب الصــور واختــراق 
حســاباتهن. بينمــا نجــد أن المشــاركات الفلســطينيات مــن مناطــق الـــ48 هــن األقــل فحًصــا للخصوصيــة عـلـى 
منصــات التواصــل االجتماعــي حيــث بلغــت النســبة (82.4%). وأفــادت نحــو (38%) مــن المشــاركات مــن 
كثــر ونحــو  مناطــق الـــ48 بأنهــن تعرضــن ســابقا الختــراق حســاباتهن علــى منصــات التواصــل االجتماعــي لمــرة أو أ

كثــر. (28.4%)  تعرضــن لمحــاوالت تســريب الصــور عـلـى منصــات التواصــل االجتماعــي لمــرة أو أ

 تعكــس هــذه المعطيــات العالقــة المتينــة بيــن المعرفــة اإللكترونيــة أو تطبيــق إعــدادات الخصوصيــة والمحافظــة 
علــى األمــان  الرقمــي، فــي الحــد مــن انتهــاك الخصوصيــة للنســاء فــي الفضــاء الرقمــي والــذي مــن شــأنه مكافحــة 

العنــف الجنــدري الرقمــي أو علــى األقــل تقليــص حجمــه.

6. تعزيز دور الرشكات يف مكافحة العنف اجلندري الرقمي 

 ال يــزال العالــم الرقمــي يوفــر مســاحات للنســاء وبالتالــي، فــإن حمايــة حقوقهــن وســالمتهن علــى هــذه المنصــات 
كثــر أمانًــا وعــداًل ومســاواة. انبثقــت عــن البحــث أربــع توصيــات  أمــر مطلــوب وضــروري لجعــل الفضــاء الرقمــي أ

تخــص دور شــركات التواصــل فــي مكافحــة العنــف الجنــدري الرقمــي:
6.1  تفعيــل خوارزميــات أو طــرق لحجــب محتــوى مســيء للنســاء مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عــدم المســاس 
ـفـي حريــة التعبيــر عــن الــرأي: تقــول عفيفــة مــن الضفــة الغربيــة، بــأن الشــركات تتحمــل مســؤولية كبيــرة عــن 
حجــب المضمــون المســيء الــذي تتعــرض لــه النســاء وهــي قــادرة علــى فعــل ذلــك- والدليــل هــو ســهولة حجــب 
المحتوى الفلســطيني. تقترح المشــتركات في البحث بتفعيل حمالت ضغط ومرافعة مقابل الشــركات لتغيير 
سياســاتها بشــأن تواجــد محتــوى عنيــف ومســيء موجــه ضــد النســاء. ولكنهــا ال تغفــل الثمــن المتربــص بعــدم 
مناقشــة ووضــع الحــد الفاصــل بيــن خطــاب كراهيــة وعنــف جنــدري مــن جهــة. وحريــة التعبيــر مــن جهــة أخــرى.

6.2  التعــاون مــع الشــرطة المحليــة: تقتــرح المؤسســات النســوية الفاعلــة والتــي ترافــق قانونيــا قضايــا العنــف 
الجنــدري الرقمــي أن تســهل شــركات التواصــل االجتماعــي تعاونهــا مــع الشــرطة ـفـي حــاالت العنــف الجنــدري 
الرقمــي خصوصــا فــي الحــاالت التــي تكــون مــن خــارج البــالد وال يوجــد للشــرطة المحليــة ســلطة فعليــة ونافــذة علــى 
الجانــي/ة فــي الفضــاء الرقمــي. وتطويــر آليــة إنفــاذ القانــون فــي حــاالت ممارســة عنــف جنــدري رقمــي عابــر للحــدود. 

لمــا فــي اشــي مثبــت أوانــه فــي شــك كبيــر يجــب تســهيل عمليــة التحقيــق، والشــغلة الثانيــة أنــه إذا 
ـفـي حــاالت بيــن دول يجــب ان يكــون رابــط بيــن ســلطات إنفــاذ القانــون بيــن الــدول المختلفــة… 
يعنــي إذا فــي شــكوى مــن امــرأة موجــودة بالبــالد والشــرطة بتتوجــه لفيســبوك وفيســبوك  بتوخــد 
مســؤولية وتتوجــه للشــرطة بالمغــرب مثــال… بمــا إنهــا شــبكة تواصــل فيجــب أن تكــون شــبكة 

تواصــل إلنفــاذ العدالــة.

6.3  التشــديد علــى خصوصيــة اللهجــات العربيــة: فــي حــال هــذا البحــث اللهجــة الفلســطينية وذلــك عبــر توظيــف 
مختصيــن فــي اللهجــة والثقافــة الفلســطينية والذيــن مــن شــأنهم استكشــاف محتــوى جنــدري مســيء فــي الفضــاء 

الرقمي. 
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6.4  ضــرورة توضيــح قوانيــن ولغــة ميتــا نفســها وجعلهــا نافــذة بشــكل متســاو: تحــاول الشــركات تبنــي سياســة 
عامــة واحــدة نافــذة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، بــدون األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة البلــدان. 
علــى ســبيل المثــال تنــوه أهيلــة شــومر، مديــرة مؤسســة ســوا، عــن اللغــة التــي تســتعملها شــركة ميتــا فــي شــرح 
سياســاتها وهــي لغــة غيــر واضحــة رغــم أن المصطلحــات والتعريفــات مترجمــة بطريقــة صحيحــة- ولكنهــا غيــر 

مفهومــة وغيــر واضحــة.  

7. رضورة رصد وتوثيق االنتهاكات اجلندرية يف الفضاء الرقمي

علــى الرغــم مــن وجــود معطيــات كثيــرة حــول العنــف الجنســي والجســدي- إال أنــه يوجــد شــح فــي رصــد البيانــات 
وفرزهــا بحســب أنــواع العنــف، وبالتاـلـي يوجــد نقــص ـفـي البيانــات المتعلقــة بالعنــف الجنــدري الرقمــي. حيــث 
أن المعلومــات الدقيقــة  واالرقــام تتفــاوت بيــن المؤسســات التــي تمــت مقابلتهــا وخصوصــا انهــا تعمــل بشــكل 
كثــر مــن محــور. إن تكثيــف الجهــود لرصــد العنــف الجنــدري الرقمــي، يمكننــا مــن فهــم ودراســة وتتبــع  واســع علــى أ
هــذه الظاهــرة وهــي ضــرورة لفهــم ســبل الحــد منــه. لذلــك عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي ومنصــة “حــر” التــي 
تقــوم برصــد االنتهــاكات الرقميــة ومــن ضمنهــا العنــف الجنــدري، مهــم جــدا ويجــب تدعيمــه لبنــاء قاعــدة بيانــات 
يتــم االرتــكاز عليهــا عنــد تقديــم أي مقتــرح لشــركات التواصــل االجتماعــي، وللســلطات التشــريعية ـفـي حــال 

المرافعــة لقوننــة تجريــم العنــف الجنــدري الرقمــي وعنــد دراســة الظاهــرة. 
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عناوين لدعم ومساعدة ضحايا العنف اجلندري واجلنيس

الضفة الغربية:

https://sawa.ps :سوا

https://www.wclac.org :مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

https://pwwsd.org/ar :جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

https://www.psccw.org/ar :مركز اإلرشاد النفسي - االجتماعي للمرأة

مناطق الـ48:
https://assiwar.com :السوار

https://wavo.org/ar :نساء ضد العنف

https://7or.7amleh.org :منصة حر

https://alkhat.org :القوس

http://www.kayanfeminist.org/ar :كيان

غزة:
https://new.wac.ps :مركز شؤون المرأة

http://watcpal.org  :طاقم شؤون المرأة

cwlrc.ps  :مركز  األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة

http:///https://sawa.ps
https://www.wclac.org
https://pwwsd.org/ar
https://www.psccw.org/ar
https://assiwar.com
https://wavo.org/ar
https://7or.7amleh.org
https://alkhat.org
http://www.kayanfeminist.org/ar
https://new.wac.ps
http://watcpal.org
http://cwlrc.ps


info@7amleh.org | www.7amleh.org
تواصلوا معنا

Find us on social media : 7amleh 

https://www.facebook.com/7amleh
https://il.linkedin.com/in/7amleh-center-942790127/ar
https://twitter.com/7amleh
https://www.instagram.com/7amleh/
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