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مل ّ
خص
يهدف هذا اإلصدار إلى عرض نتائج بحث ميدانيّ واستطالع
رأي حول تجربة الفتيات الفلسطين ّيات إزاء العنف الجندريّ
خاصة وسائل التّواصل االجتماعيّ.
على اإلنترنتّ ،
ست مجموعات بؤر يّة موزّعة على مناطق
استخدمنا
ّ
مختلفة من الوطن ،حيث شملت :قطاع غزّة؛ ّ
الضفة
الغرب ّية؛ القدس؛ حيفا والجليل.
عاما ،وأجرينا
تراوحت أعمار الفتيات ما بين الـ ً 30 -15
مقابالت شبه مقنّنة أثناء الحوارات في المجموعات البؤر يّة،
ً
شامل بنفس المناطق
استطالعا وجاه ًّيا
وبالتّوازي أجرينا
ً
ثم قارنّا نتائج المجموعات
ومع نفس الفئة العمر يّةّ ،
البؤر يّة مع نتائج االستطالع ،ودعمنا النّتائج بتحليل
المهمة للبحث.
للنّصوص
ّ
أن الح ّيز
توصل إليها البحث ،هو ّ
من أبرز االستنتاجات التي ّ
االفتراضيّ يشك ّل مرآة للح ّيز العام ،فرغم سهولة المنالية
للسلطة األبويّة في
لهذا المنبرّ ،إل ّ
أن النّساء ما زلن يخضعن ّ
الح ّيز االفتراضيّ ً
واستخدامهن
تهن
ّ
أيضا ،وهذا يح ّد من حر يّ ّ
أن الفتيات الفلسطين ّيات يتع ّرضن
لهذا المنبر .كما تب ّين ّ
ألنواع مختلفة من العنف الجندريّ على وسائل التّواصل
سموها
االجتماعيّ تحديدًا ،بما في ذلك رقابة اجتماع ّية وعائل ّيةّ ،
ّحركاتهن في
المشاركات "برج مراقبة" ،والمراقبة األمن ّية لت
ّ
المساحة اإللكترون ّية.
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مق ّدمة
عامة
ّ
هن
كما ص ّرحت  16%من النّساء المشاركات في االستطالع أن ّ ّ
حياتهن االفتراض ّية ،وأ ك ّدت جميع
تع ّرضن للتّح ّرش الجنسيّ في
ّ
هن على دراية بحالة
المجموعات البؤر يّة من مختلف البلدان أن ّ ّ
األقل تع ّرضت لتح ّرش أو ابتزاز جنسيّ من خالل
واحدة على
ّ
أن الفلسطين ّيات في معظم
اإلنترنت .كذلك يكشف البحث ّ
األحيان يتعاملن مع التّح ّرش الجنسيّ أو العنف الجندريّ في
الح ّيز االفتراضيّ كما يتعاملن معه على أرض الواقع؛ فاألهل
لحل مشاكل التّح ّرش
ّ
والعائلة هما المرجع األ ّول واألساسيّ
جه ّ
للشرطة
اإللكترونيّ ،واستبعدن ّ
حل المشكلة من خالل التّو ّ
ّ
في ّ
والشرطة اإلسرائيل ّية ،نظ ًرا النعدام ال ّثقة في هذا
الض ّفة وغزّة

الجهاز.
أن  56%من المشاركات ال يعتبرن
أشارت نتائج االستطالع إلى ّ
ّ
أن
الشرطة مصدر ثقة ،بينما أشارت  78%من المشاركات ّ

غياب ال ّرقابة األسر يّة تشك ّل أحد أسباب انتشار ظاهرة التّح ّرش
وكحل؛ لجأت  96%من المشاركات لتعزيز مكانة
ال ّرقميّ،
ّ
لحل مشكلة التّح ّرش ،وقد خلص
األهل التّربو يّة كسبيل
ّ
أن النّساء والفتيات الفلسطين ّيات عالقات بين
البحث إلى ّ
مطرقة األبو يّة وسندان سلطة االحتالل ،بين االرتكاز على العائلة
تعنيفهن في الح ّيز االفتراضيّ وانعدام ال ّثقة
لردع ومعالجة
ّ
لحل هذه المشاكل ،وانعدام ال ّثقة
بمؤسسات الدّولة المؤتمنة
ّ
ّ
ّ
السلطة األبو يّة على حساب أمن وأمان الفتيات
هذا يغذي ّ
حتّى في العالم االفتراضيّ.
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يتناول هذا البحث موضوع العنف الجندريّ -العنف
خاص ًة مواقع
المبنيّ على النّوع االجتماعيّ -في اإلنترنت،
ّ
التّواصل االجتماعيّ.
إن العنف الجندريّ مبنيّ على االختالفات الجندر يّة
ّ
1
المجتمع ّية بين ال ّذكور واإلناث  ،والفروق الجندر يّة ليست
نابعة من الفروق البيولوج ّية فحسب ،إنّما هي فروقات
نابعة من تو ّقعات وخانات األدوار التي صقلها المجتمع
للمرأة وال ّرجل2؛ فنظام النّوع االجتماعيّ يحصر أفراد
المجتمع في هذه القوالب والخانات ،وقد يستعمل ذلك
النّظام العنف تجاه وجود تعبير جندريّ مخالف وغير نمطيّ
يخرج عن المعايير واألدوار المحدودة ،3كال ّرجل "األنثويّ"
والمرأة "ال ّرجول ّية" والمتح ّولين جنس ًّيا 4من ال ّذكور واإلناث.
1

2
3
4

أهـ ّـم هذه االتّفاق ّيــات التــي تعنــى بالعنــف الجنــدريّ؛ اتّفاق ّيــة القضــاء ع ـلـى جميــع أشــكال التّمييــز
ض ـ ّد المــرأة (ألمــم الم ّتحــدة ،اتّفاق ّيــة القضــاء ع ـلـى جميــع أشــكال التّمييــز ض ـ ّد المــرأة:1979 ،
0360793A.pdf/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text؛ اتذفاق ّيــة المســاواة ـفـي األجــور،
groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents//https://www.ilo.org/wcmsp5 :1951
pdf.228608_publication/wcms
اتّفاق ّيــة ال ّرضــا بالـزّواج والحـ ّد األد ـنـى لســنّ الــزذواج وتســجيل عقــود الــزواجhttps://www.ohchr.org/ :1964 ،
السياس ـ ّية
AR/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx؛ و واتّفاق ّيــة الحقــوق ّ
للمــرأةhtml.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023 :1964 ،
حــة النّفس ـ ّية
محمــد أبــو رميبلــة ،مدخــل إ ـلـى قضايــا التّعدّديّــة الجنس ـ ّية والجندر يّــة للمهن ّييــن ـفـي مجــال ّ
الص ّ
ّ
(محمــد أبــو
والمجتمع ّيــة ،القــوس للتّعدّديّــة الجنس ـ ّية والجندر يّــة ـفـي المجتمــع الفلســطينيّ ،شــباط.2018 ،
ّ
رميبلــة.)2018 ،
محمــد أبــو رميبلــة،
إن كان التّعبيــر بطريقــة اللّبــاس أو لغــة الجســد ،وغيرهــا ،حيــث تخــرج عــن النّمط ّيــة ،انظــري:
ّ
.2018
محمد أبو رميبلة.2018 ،
ّ
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والصكوك الدّول ّية تتط ّرق عاد ًة للعنف
أن المعايير
رغم ّ
ّ
فإن العنف
الجندريّ على أنّه "عنف ض ّد المرأة"،5
ّ
كل من يخرج عن المعايير الجندر يّة
الجندريّ يستهدف ّ
ومن يع ّرف نفسه بهو يّة جندر يّة ال تتماهى مع الهو يّة
السائدة في المجتمع ،مثل المثل ّيين والمتح ّولين جنس ًّيا
ّ
6
ّ
الطرفين؛ الذكور واإلناث .
من كال ّ
يع ّرف العنف الجندريّ بأنّه فعل عنيف ناجم عن عصب ّية
ّ
بحق
جنس ّية ،ويؤدّي إلى أذى أو معاناة جنس ّية أو نفس ّية
المرأة ،ويشمل التّهديد بهذه األفعال أو الحرمان الت ّ
ّعسفيّ
الخاصة 7التي تشمل بدورها
العامة أو
من الح ّر يّة في الحياة
ّ
ّ
العنف األسريّ واإليذاء الجنسيّ واالغتصاب والتّح ّرش
الجنسيّ والتّجارة بالنّساء والبغاء القسريّ ،وممارسات
8
أخرى مؤذية.
هذه األساليب العنيفة تؤثّر بشكل مباشر ،أو غير مباشر،
حق ّ
على ّ
الشخص في تقرير المصير طالما ال تتماشى مع
المفاهيم المجتمع ّية ال ّذكور يّة ،9وحسب هذه المفاهيم
تحظر هذه األساليب األشخاص من ممارسة أفعال أو
لكونهن
ممارسات عديدة التي تع ّد امتيازات ذكور يّة ،فقط
ّ
نساء.10
أما العنف الجنسيّ؛ فيع ّرفه اإلعالن بالقضاء على العنف
ّ
"أي عالقة جنس ّية ،أو محاولة للحصول
ض ّد المرأة:1993 ،
ّ
العامــة لألمــم الم ّتحــدة،
 5تعر يــف العنــف الجنــدريّ ـفـي األمــم الم ّتحــدة مرتبــط بالعنــف ضـ ّد المــرأة حســب الجمع ّيــة
ّ
إعــان القضــاء ع ـلـى العنــف ض ـ ّد المــرأةhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/ :1993 ،
Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
محمد أبو رميبلة.2018 ،
6
ّ
 7إعالن القضاء على العنف ض ّد المرأة.1993 ،
 8أعاله
Heise, Lori, “Gender-based Abuse: the global epidemic”(1994) 10:1 Cad. Saúde Pública 9
pdf.v10supl1a09/135:145:
http://www.scielo.br/pdf/csp/v10s1
Jodi O’Brien, ed. The Encyclopedia of Gender and Society. (Thousand Oaks, CA: SAGE 10
.Publications: 2009) vol 1-2
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أي تعليقات أو تمهيدات جنس ّية،
على عالقة جنس ّية ،أو ّ
أي أعمال ترمي إلى المتاجرة بجنس ّ
الشخص أو
أو ّ
جهة ض ّد جنسه باستخدام اإلكراه يقترفها
أعمال مو ّ
أي
شخص آخر مهما كانت العالقة القائمة بينهما وفي ّ
الجنسي االغتصاب ،الذي ُيع ّرف
مكان .ويشمل العنف
ّ
أي جزء من الجسد أو أداة خارج ّية
بإدخال القضيب ،أو ّ
11
أخرى ،في الفرج أو ّ
الشرج باإلجبار أو اإلكراه ".
ً
ّ
فإن  35%من
حة الدّول ّية
وفقا لمعطيات
ّ
منظمة ّ
الص ّ

النّساء في العالم قد ّ
يكن عرضة لالعتداء الجنسيّ الجسديّ
حياتهن ،12وبحسب اتّحاد مرا كز مساعدة ضحايا
خالل
ّ
أن امرأة من بين ثالث نساء تتع ّرض
العنف الجنسيّ تب ّين ّ
األقل في حياتها ،وامرأة من
لتح ّرش جنسيّ م ّرة واحدة على
ّ
13
بين سبع نساء تتع ّرض لالغتصاب  ،وقد وصل إلى مركز

جه من نساء وفتيات فلسطين ّيات من
السوار  450تو ّ
ّ
14
مناطق ال  48والقدس خالل عام  2017؛  79%من
جهات لم يقدّمن شكوى ّ
للشرطة عن العنف
بين المتو ّ
جهات فكانت:
أما نوع التّو ّ
الجنسيّ الذي تع ّرضن لهّ .
 29%اعتداء نفسيّ وجسديّ؛  19%محاولة اغتصاب؛
 26%اغتصاب؛  26%تهديد بنشر صور.15
بينما تشير معطيات مركز سوا أن خالل عام  2017كان
هناك  3720توجه لخط الدعم من قبل قتايات ونساء
فلسطينيات من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

 11إعالن القضاء على العنف ض ّد المرأة.1993 ،
World Health Organization, Global and regional estimates of violence against women, 2013. 12
/en/9789241564625/http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence
.1202.General Statistics, The Association of Rape Crisis Centers in Israel (ARCCI) https://www 13
org.il/en/union/info/statistics/general-statistics
(السوار .)2018
السوار -حركة نسو يّة عرب ّية .2018 .ص6 .
ّ
 14تقرير النّشاطاتّ :2017 ،
السوار .2018 ،ص .8
15
ّ
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أنواع التوجهات تضمنت %4.5 :أنواع اغتصاب مختلفة؛
 %1محاولة إغتصاب؛  %45.5إعتداء نفسيّ وجسديّ؛
16
 %10تحرش جنسيّ؛  %3تهديد وتنمر.
ّ
الشرطة الفلسطين ّية لؤي
وص ّرح المتحدّث باسم
زريقات" :هناك ارتفاع في معدّالت الجريمة اإللكترون ّية في
فلسطين ،التي ظهرت بعد التّط ّور التّكنولوجيّ وانتشار
خدمة اإلنترنت بشكل أوسع ومواقع التّواصل االجتماعيّ،
إذ شهدت محافظة الخليل نحو  1020جريمة إلكترون ّية
في عام  ،2015بعد أن كانت  922جريمة عام .17"2014
جلت 850قض ّية جرائم
في ال ّر بع األ ّول من عام ُ 2017س ّ
إلكترون ّية في ّ
الض ّفة الغرب ّية ،غالبيتها كانت ابتزاز جنسيّ

لهن.18
لفتيات بعد الحصول على صور ّ
إن التّفرقة والعنصر يّة الجندر يّة تنعكس في الح ّيز
ّ
19
االفتراضيّ  .ترى القوانين والمعاهدات الدّول ّية بالحقوق
ال ّرقم ّية أو حقوق اإلنترنت امتدادًا لحقوق اإلنسان في
العالم الواقعيّ ،حيث أٌق ّرت األمم المتّحدة ومجلس
أن "الحقوق التي
حقوق اإلنسان في العديد من القرارات ّ
يتمتّع بها النّاس في العالم الواقعيّ ،يجب حمايتها ً
أيضا
لكل
أن
تنص المادّة  19على ّ
ّ
على اإلنترنت " ،20بينما ّ
16
17

18

19
20
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إحصائيات عام ُ 2017ز ِّودت من مركز سوا بناء على طلب المؤلفة ,تشرين أول ..2018
أحمــد ملحــم" ،ارتفــاع مع ـدّالت الجرائــم اإللكترون ّيــة ـفـي فلســطين وســط غيــاب قانــون رادع" ،المونيتــور
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/01/
()2.1.2016
palestine-cybercrimes-highrates-taboo-law.html
"قصــة فلســطين ّية دفعــت  90ألــف شــيكل و  64ألــف دوالر مقابــل عــدم نشــر صورهــا ع ـلـى
رام هللا مكــس،
ّ
اإلنترنــت”(106916/http://www.rmix.ps/archives )8.8.2017؛ مــروة فطافطــة ،ح ّر يّــات اإلنترنــت ـفـي
ب
ـي
ـ
ع
االجتما
ـام
ـ
ع
اإل
ـر
ـ
ي
لتطو
ـي
ـ
العر
ـز
ـ
ك
المر
ـة
ـ
ل
حم
ـة،
ـ
ي
قم
ر
ال
ـوق
ـ
ق
الح
ـدات
ـ
ي
وتهد
ـاكات
ـ
ه
انت
ـح
فلســطين :مسـ
ّ ّ
ّ
ّ
و جمع ّيــة االتّصــاالت التقدّم ّيــة ،ينايــر ( .2018حملــة7amleh.org/wp-content///:http )2018 ،
7amleh_Internet_Freedoms_in_Palestine_WEB_ARABIC-final.pdf/01/2018/uploads
38th session of the UN Human Rights Council, Item 3 - Joint Oral Statement. (38th UN Human
Rights Council) https://www.apc.org/sites/default/files/HRC38-OS-Panel-OnlineVAWHRDFINAL.pdf
لألمــم الم ّتحــدة :قــرار هــام يعيــد تأكيــد حقــوق اإلنســان ع ـلـى اإلنترنــت”،
المــادّة “ ،19مجلــس حقــوق اإلنســان التّابــع ّ
تــم تب ّنيــه بتار يــخ https://www.article19.org/resources.php/resource/38429/en/ ,1 -7 - 2012
unhrc:-significant-resolution-reaffirming-human-rights-online-adopted

ّ
شخص
الحق في ح ّر يّة التّعبير عن ال ّرأي بواسطة أيّ
منبر ،21بما في ذلك المنبر ال ّرقميّ.22
أما قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  2/23أ ك ّد على دور
ّ
ح ّر يّة ال ّرأي والتّعبير في تمكين النّساء ودعا الدّول إلى
احترام وتعزيز وضمان ممارسة المرأة لح ّر يّة التّعبير في
شبكة اإلنترنت وخارجها.23
أن هناك
رغم االزدياد في عدد مستخدمي اإلنترنتّ ،إل ّ
ً
ملحوظا بمنالية واستخدام ال ّذكور لإلنترنت مقارنة
اختال ًفا
مع اإلناث ،24والفجوة ال ّرقم ّية هذه بين الجنسين في تصاعد
خاصة في دول الجنوب العالميّ ودول العالم
مستم ّر،
ّ
25
خاصة  ،وعلى
مما تؤدّي إلى إقصاء رقميّ للنّساء ّ
ال ّثالثّ ،
ال ّرغم من هذا اإلقصاء وانخفاض نسبة النّساء اللواتي
نسبتهن هي األعلى للتّع ّرض
فإن
يستخدمن اإلنترنت
ّ
ّ
للعنف الجندريّ اإللكترونيّ.
يشمل العنف الجندريّ اإللكترونيّ التّمييز ض ّد المستخدمة
إقصاءها من مساحات افتراض ّية ،واإليذاء الجنسيّ،
واالبتزاز ،والتّع ّرض لمضامين وصور جنس ّية ،وممارسات
أخرى مؤذية التي تستهدف المستخدمة كونها ليست
ً
رجل .فالخطوة األولى نحو التّصدّي للعنف الجندريّ على
تجل للعنف الجندريّ في
شبكة اإلنترنت هي االعتراف أنّها
ّ

 21اإلعــان العالمــ ّي لحقــوق اإلنســانhttp://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ .1948 ،
index.html
Choudhury Amrita & AL-Ara Nadiraj, Views & Perspectives on Gender Rights Online, For 22
The Global South “Redefining Rights for a Gender Inclusive Networked future, Association for
Progressive Communication, July 2018. (APC, July 2018) 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
 23حملة.2018 ،
)APC, July 2018( 24
)APC, July 2018( 25
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أرض الواقع.26
للعنف الجندريّ ،سواء على أرض الواقع أو في الح ّيز
االفتراضيّ ،أشكال ومس ّببات أخرى تتعلّق بالمبنى
االستعماريّ؛ استعمار أو احتالل ،والمبنى االجتماعيّ
العائليّ ،27فالمبنى االستعماريّ يق ّيد ويحدّد ح ّر يّة الت ّ
ّنقل،
والتّعبير عن ال ّرأي ،28واختيار المساحات المختلفة واآلمنة

29
للتّعبير عن النّفس  .كما ويعزّز المبنى االستعماريّ
المباني االجتماع ّية القامعة القائمة ويح ّد من مسارات
التّغيير والنّم ّو داخل المجتمع ،وبذلك يزيد هذا المبنى
عالقة العنف داخل المجتمع تجاه أفراد مستضعفين
السطلة
كالنّساء والمتح ّولين/ات ،والمثل ّيين/اتّ .30
أما ّ
أقل من مصلحة
أهم ّية ّ
األسر يّة والعائل ّية تضع الفرد في ّ
31
العائلة وسمعتها وبذلك تقلّص ح ّر يّة الفرد ّ
الشخص ّية .
يحاول البحث تفسير مك ّونات العنف الجندريّ والجنسيّ
في اإلنترنت وتركيبها من خالل إعطاء منبر لتجارب نساء

فلسطين ّيات على امتداد خريطة فلسطين التّاريخ ّية
مع العنف الجندريّ والجنسيّ ،من خالل حوارات دارت
استعمالهن
في مجموعات بؤر يّة تحدّثن بها عن طرق
ّ
تهن
بتجاربهن
لإلنترنت واإلبحار
الخاصة بمحدوديّة ح ّر يّ ّ
ّ
ّ
االفتراض ّية ،وحاالت التّح ّرش اإللكترونيّ.
بنهاية المطاف األسباب والحلول لظاهرة التّح ّرش
26
27
28
29
30
31
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38th UN Human Rights Council
لويس لويس" ،العنف الجندريّ في وسائل التّواصل االجتماعيّ" ،القوس للتّعدّديّة الجنس ّية والجندر يّة في
المجتمع الفلسطينيّ (تشرين أ ّول( .)2014 ،القوس/http://www.alqaws.org )2014 ،مقاالت/العنف-
الجندري-في-وسائل-التواصل-االجتماعي?0=category_id
يشير التّقرير إلى أنّ ق ّوات االحتالل اإلسرائيليّ اعتقلت في عام  2017حوالي  300فلسطين ّيا في ّ
الض ّفة الغرب ّية،
ب
بما في ذلك القدس ّ
ي
العر
المركز
حملة-
فلسطين،
هاشتاج
للمزيد
الشرق ّية ،بسبب منشوراتهم في فيسبوك,
ّ
لتطوير اإلعالم االجتماعيّ.2017 ،
القوس.2014 ،
القوس.2014 ،
القوس.2014 ،

ً
مستعرضا آراء المشاركات ،ومحاولة ال ّر ّد على
اإللكترونيّ
سؤال إن كان للمرأة الفلسطين ّية مسؤول ّية ولو جزئ ّية في
تعزيز العوائق أمام تح ّررها االجتماعيّ.32
أسماء المشاركات كلّها مستعارة ودون أيّ داللة على
تهن.
هو يّ ّ

منهجيّة
البحث
اعتمد هذا البحث على منهج ّية البحث الكيفيّ؛ والتي
تكمن حقيقته فيما يسمعه ويراه شركاء البحث ،فمن
أجل توثيق وتحليل تجربة المشتركات الفلسطين ّيات في
الح ّيز االفتراضيّ ،قد تكون منهج ّية البحث الكيفيّ هي
األنسب ألنّها توثّق سيرورة ومعاني ومواقف تجاه ظاهرة
وسلوك اجتماعيّ وسياسيّ مع ّين.
اعتمد البحث على تجربة الفتيات والنّساء الفلسطين ّيات
من عدّة مناطق في فلسطين التّاريخ ّية ،وشملت مشاركات
من قطاع غزّة؛ رام هللا؛ قرى الخليل؛ القدس؛ حيفا وقضائها.
أُجري البحث عام  ،2018وكانت اللّقاءات مع المجموعات
البؤر يّة في الفترة ما بين حزيران -أيلول .2018
المؤسسة الفلسطين ّية
 32أبو عمرو ،ز .)1995( .المجتمع المدنيّ والتّح ّول الدّيمقراطيّ في فلسطين .مواطن:
ّ
لدراسة الدّيمقراط ّية :رام هللا( .64 .أبو عمرو.)1995 ،
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أدوات
البحث
بُنيت الحوارات بالمجموعات البؤر يّة بطريقة مقابلة شبه
ُمقنّنة ()Semi-Structured Interview؛ وتستخدم هذه
الوسيلة لجمع البيانات النّوع ّية في العديد من البحوث
النّوعية.
إلجراء مقابالت شبه مقنّنة إيجاب ّيات عديدة؛ منها فهم
ورصد تجربة األفراد في ّ
الظاهرة المطروحة من وجهة
نظرهن/م .33تمحورت المقابالت المقنّنة حول ثالثة
ّ
محاور رئيس ّية؛ رك ّز المحور األ ّول على منالية واستخدام
أما المحور ال ّثاني فرك ّز على تأثير العالقات
اإلنترنتّ ،
األسر يّة واالجتماع ّية على استعمال الفلسطين ّيات
أما المحور
لإلنترنت،
ّ
خاصة وسائل التّواصل االجتماعيّّ ،
ال ّثالث فتناول موضوع تجارب المشاركات و/أو أخريات
مع التّح ّرش الجنسيّ اإللكترونيّ بمختلف أنواعه وكيف ّية
كل محور كان هناك  4 - 3أسئلة أساس ّية.
محاربته .في ّ
إضافة إلى المقابالت في المجموعات البؤر يّة ،اعتمد

اإلصدار على استطالع وجاهيّ شاركت به  1200شابّة
أعمارهن بين  30-15سنة؛ وزّعت ع ّينة االستطالع
تتراوح
ّ
أعمارهن  19-15سنة و30.5%
حسب العمر إلى32.4% :
ّ
أعمارهن  30-25سنة.
أعمارهن  24-20سنة37.1% ،
ّ
ّ
أما المناطق التي شملها االستطالع فكانت :غزّة؛ ّ
الض ّفة
ّ
الغرب ّية؛ أراضي ال .48شملت منطقة ّ
الض ّفة القدس
ّ
قسمت إلى شمال ،وسط وجنوب،
والض ّفة الغرب ّية؛ حيث ّ

أما قطاع غزّة فشمل مشاركات من محافظات شمال
ّ
غزّة؛ دير البلح؛ خانيونس ورفح .وقد شملت أراضي الـ
الساحل (المدن
 48الجليل؛ المثلّث؛ النّقب؛ ومدن
ّ
المهمة
المختلطة) .كما استُخدام تحليل للنّصوص
ّ
للبحث كمصادر معلومات ثانو يّة تدعم مصادر البحث
األ ّول ّية ،والتي شملت أبحاثًا ومقاالت.

 33ســهاد ظاهــر ناشــف “تجر بــة الفتيــات الفلســطين ّيات ـفـي الخدمــة المدن ّيــة :حالــة الفتيــات ـفـي المثلّــث ووادي عــارة،
الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل ومشــروع الخدمــة المدن ّيــة”( ،)2014مــدى الكرمــل وجمع ّيــة بلدنــا ّ
للشــباب العــرب.
/13446783/https://www.academia.eduتجربة_الفتيات_الفلس ــطينيات_في_الخدمة_المدنية_
حالة_الفتيات_في_المثلث_ووادي_ع ــارة (ظاهــر ناشــف )2014؛ أبــو زينــة ،ف ،.اإلبراهيــم ،م ،.عــدس ،ع،.
.الطبعــة الثّانيــة( .عمــان :دار المســية
قندليجــي ،ع .وعليــان ،خ ،.مناهــج البحــث العلمــيّ ،طــرق البحــث النّوعيّ ّ
والطباعــة( ،)2007 :أبــو زينــة واخر يــن.)2007 ،
لل ّنشــر والتّوز يــع
ّ
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فئة
البحث
في إطار البحث تحاورنا مع  80فتاة و/أو امرأة تتراوح
عاما من خالل مجموعات بؤر يّة
أعمارهن بين 30-15
ّ
ً
ّ
والض ّفة الغرب ّية ،والقدس ،وحيفا
أجريت في قطاع غزّة،
والجليل .تواصلنا مع الفتيات عبر مجموعات قائمة
وفاعلة؛ ففي حيفا التقينا مع فتيات جامع ّيات ،وفي رام
هللا التقينا مع مجموعة رياض ّية ،ومجموعة ناشطات في
إطار حركة شباب ّية ،ومجموعات الخليل وغزّة كانت مك ّونة
تجمعهن معرفة شخص ّية.
من فتيات ونساء
ّ
استخدمت المقابلة شبه المقنّنة لتجميع المعلومات
بعد الحصول على موافقة المشاركات ،وقد أُجريت
فعالياتهن؛ في
المقابالت مع المشاركات في أماكن
ّ
الجمع ّيات ،والنّوادي ال ّر ياض ّية ،وبيوت احدى المشاركات
كل مقابلة بين  60-45دقيقة.
جهة .تراوحت مدّة ّ
أو المو ّ
الصوتيّ للمقابلة،
جميع المشاركات وافقن على التّسجيل ّ
وقد ُوثّقت المقابالت و ُف ّرغت.
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تحليل
المعلومات
لتحليل المقابالت في المجموعات البؤر يّة اعتمدنا آل ّيات
تحليل المحتوى ( ،)Content Analysesبعد تفريغها
ً
مسبقا عبر محاور المقابلة.
حسب مواضيع حدّدت

الن ّتائج:
الجدول األ ّول؛ جيل وعدد المشاركات:
الجيل

18-15

22-19

26-23

30-27

عدد المشاركات

16

34

17
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الجدول ّ
الثاني؛ المنطقة وعدد المشاركات:
المنطقة

قطاع غزّة

رام هللا

الخليل

عدد المشاركات

34

10

15

القدس حيفا والجليل
11

10

الجدول ّ
الثالث؛ الوظيفة وعدد المشاركات:
الوظيفة

طالبة
مدرسة

طالبة
جامع ّية

ّ
موظفة

ربّة منزل

ال
تعمل

عدد المشاركات

16

35

10

16

3
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لديهن حساب على مواقع التّواصل
جميع المشاركات كان
ّ
خاصة الفيسبوك ،واإلنستغرام ،وسناب شات.
االجتماعيّّ ،
الخاص
حسابهن
لديهن
معظم المشاركات في المقابالت
ّ
ّ
ّ
على مواقع التّواصل ،وبجميع المجموعات شاركت
المشاركات بحاالت تح ّرش جنسيّ إلكترونيّ وابتزاز من
تجاربهن ّ
لهن.
الشخص ّية أو تجارب فتيات أو نساء مق ّر بات ّ
ّ

الرّقابة العائليّة واالجتماعيّة؛ المحطّة األوىل في
ي في اإلنترنت
ممارسات العنف الجندر ّ
رغم المساحة الح ّرة والمستقلّة التي تو ّفرها اإلنترنت
ً
لمستخدميهاّ ،إل أنّها تو ّفر ً
سبل كثيرة لل ّرقابة ،قد
أيضا
تكون هذه ال ّرقابة مجتمع ّية حيث يتابع عبرها مشاركو
أشخاصا آخرين ،وقد تكون هذه
المواقع االجتماع ّية
ً
ال ّرقابة مرك ّبة أ كثر ،فتقدّم التّكنولوجيا طر ًقا جديدة
للمراقبة والتّت ّبع ،مع وجود تقن ّيات تت ّبع مثل ’mSpy’34
و’ 35 ’Teen Safeو ‘ ،36’Family Trackerالتي تتيح
المجال للوالدين أو ألشخاص آخرين مراقبة المكالمات
والنّصوص ووسائل التّواصل االجتماعيّ ،ويمكنهم ً
أيضا
تحديد مكان ّ
وهواتفهن\م.37
الشخص المراقب
ّ
السيطرة
وفي حين تتيح هذه الوسائل اإللكترون ّية لألهل ّ
رفيعا
خيطا
أن هناك
بناتهن أو
على حياة
"حمايتهن"ّ ،إل ّ
ّ
ّ
ً
ًّ
ّجسس
يفصل بين الحماية وتشديد ال ّرقابة ،فأدوات الت ّ
34
35
36

37
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 My Spyللمزيد/https://www.mspy.com :
 Teen Safeللمزيد/https://www.teensafe.com :
Weir Kirsten,”Parents shouldn’t spy on their kids Apps that make it easy to invade kids’ privacy
/35/are a recipe for arrested development”, NAUTILUS (14 April 2016) http://nautil.us/issue
 ;boundaries/parents-shouldnt-spy-on-their-kidsللمز يــد My Family Tracker https://www.
/myfamilytracker.com
أحمــد حمــدي مس ـلّم“ ،خصوص ّيــة مســتباحة :حــدود األهــل ـفـي ال ّرقابــة والتّلصــص" ,المنشــور (كانــون أ ّول،
( ،)2017مس ـلّم /https://manshoor.com/life/spying-monitoring-kids .)2017

ال ّرقم ّية الجديدة تضع األهل في مأزق ،فقد تؤثّر سلب ًيا
وبقدرتهن لصقل شخص ّية مستقلّة
على عالقتهم ببناتهم
ّ
38
خاص ًة في فترة المراهقة .
ّ
مهمة بالنّسبة
أن الخصوص ّية
تشير ساندرا بيترونيو ّ
ّ
ّ
حقهم ،فوظيفة المراهق\ة
للمراهقين ،بل هي من
األساس ّية هي التّف ّرد ومحاولة االبتعاد عن سيطرة الوالدين
أن
من خالل المطالبة بمساحة
خاصة ،39وتؤك ّد بيترونيو ّ
ّ
تدخّل األهل في خصوص ّية بناتهم وأبنائهم قد تس ّبب
فقدان ال ّثقة.40
فإن
حسب نتائج الحوارات في المجموعات البؤر يّة؛
ّ
الح ّر يّة ّ
الشخص ّية التي تملكها الفتاة في حياتها االفتراض ّية
تتأثّر بشكل كبير من محيطها االجتماعيّ في الح ّيز
ّ
والشعور بالمراقبة االجتماع ّية والعائل ّية كان
االفتراضيّ،
ً
أعمارهن وأماكن
حليفا جميع المشاركات مع اختالف
ّ

السكن ،فالنّسبة األعلى للمشاركات في االستطالع ،والتي
ّ
41
بأهلهن في وسائل
هن على صداقة
ّ
وصلت  ،44%أ ك ّدن أن ّ ّ
التّواصل االجتماعيّ ،كما أ ك ّدت ذلك غالب ّية المشاركات
أن الحوارات في المجموعات
في المجموعات البؤر يّةّ ،إل ّ
البؤر يّة دلّت على محدوديّة للح ّر يّة وخضوع لرقابة
الوالدين.
أن للوضع
فإن أمعنّا النّظر في نتائج االستطالع لوجدنا ّ
"الصداقة" مع األهل ،فكلّما كانت
االجتماعيّ تأثير على
ّ
38
39
40
41

مسلّم.2017 ،
Petronio, S. (2006). Communication privacy management theory: Understanding families. In
D. O. Braithwaite & L. A. Baxter (Eds.), Engaging theories in family communication: Multiple
)perspectives (pp. 35–49). Thousand Oaks, CA: Sage. (Peronio 2006
Peronio 2006
أحمــد ّ
الشــيخ
ّ
محمــد ،تقر يــر بحــث حــول العنــف المبنــيّ ع ـلـى الجنــدر ع ـلـى شــبكة اإلنترنــت ،حملــة المركــز العر ـبـيّ
لتطو يــر اإلعــام االجتماعــيّ (أيلــول  .)2018ص ( .69اســتطالع حملــة.)2018 ،
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صداقتهن
الفتيات تحت سقف الوالدين ازدادت نسبة
ّ
بأولياء
أمورهن في الح ّيز االفتراضيّ .فكانت النّتيجة:42
ّ
الحالة االجتماع ّية
الصديقات
نسبة ّ
لألهل في مواقع
التّواصل

عزبة

مخطوبة

متز ّوجة

منفصلة

مطلّقة

أرملة

49%

49%

38%

23%

18%

0%

فعلى سبيل المثال قالت مريم من بيت حانون (غزّة)" :آه
وكل العيلة ،هو إنت بتقدري
طبعا الوالدين واألعمام كمان
ّ
ً
حدا منهم يبعت طلب صداقة وما تقبليه؟ بيعملولك
وقصة وإنّك ليش بدكيش نشوف شو
مشكلة كبيرة
ّ
الصداقة
بتعملي؟ إلنّك بتعملي إشي غلط" .أي ّ
أن قبول ّ
هنا عنو ًة ،وغير نابع من إرادة الفتيات إدخالهم لح ّيز
حياتهن االجتماع ّية االفتراض ّية.
ّ
أن ال ّرقابة ال ّذات ّية وااللتزام
كما أوضحت المشاركات ّ
يشعرهن بال ّراحة بقبول
بالقوانين والمفاهيم االجتماع ّية،
ّ
لهن في مواقع التّواصل االجتماعيّ.
أحد الوالدين أصدقاء ّ
نهاد من مخ ّيم ّ
الشاطئ (غزّة)" :ال عادي وجودهم ألنّو لو
في عندي إشي خ ّبيته معناته في إشي غلط".
أما ألين ،أفصحت بالمقابل" :أحيانًا بيكون وجودهم أحسن
ّ
إنّه ما بعمل إشي غلط ،بس بيضلّوا يفطولك مين هاد
ياللي عندك هادي صديق؟ مين ّ
ّ
اللي عملّك إعجاب؟ مين
ّ
اللي علّقلك عالمنشور؟ من وين بتعرفيه؟ وهيك اشي".
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طبيع ًّياّ ،إل أنّها تأخذ من ً
حى رقاب ًّيا في الح ّيز االفتراضيّ
مهما كانت خلف ّية الفتاة أو المرأة أو عمرها ،مثلما أشارت
سوزان في رام هللا" :وجود األهل عندك على الفيسبوك
بأثّر ،بتحسبي حساب لبوستات (منشورات) ممكن
تنزّليها ،لصور ممكن تنزّليها ،لناس عم تتعاملي معاها".
ّ
فالشعور بالمراقبة كان حليف معظم المشاركات ،حتّى
السؤال "أ كيد أهلي أصدقائي “كالحالة
عندما أجبن عن هذا ّ
في اللّقاء بالقدس وبيت أمر(الخليل) ،ظهر بشكل واضح

أن سبب قبول األهل في العالم االفتراضيّ هو اتّباع النّساء
ّ
لمعايير مجتمع ّية مع ّينة موافق عليها من قبل األهل.
فحتّى إن لم تكن وسائل ال ّرقابة ال ّرقم ّية متاحة
فإن المشاركات في المجموعات البؤر يّة
لجميع األهل،
ّ
والمشاركات في االستطالع يؤك ّدن وجود رقابة من قبل
األهل: 43
44
ّ
الشعور بالمراقبة من قِبل األهل
49.5%44

بحياتهن ّ
الشخص ّية
تدخّل األهل
ّ
االفتراضي
في الح ّيز
ّ
61%

أن  25%من المشاركات في
لذلك أشارت المعطيات ّ
لصداقتهن عبر
االستطالع اخترن انتقاء أحد والديهم
ّ
وسائل التّواصل ،وعادة يخترن األم؛ فإحدى المشاركات
في مجموعة بيت أمر ص ّرحت أنّها قد حجبت والدها عن
حسابها ّ
والسبب" :عشان ما
الشخصيّ في الفيسبوك،
ّ
اللي بنزّلها أو ّ
يشوفش اإلشياءات ّ
اللي بعملها ...إذا بنزّل
قصة ،فهيك ما بشوف شو
صورة إلّي بصير من وراها ّ

أن وجود األهل بين أصدقائها في الح ّيز
هذه المشاركة تؤك ّد ّ
االفتراضيّ يعتبر مرآة لها ويردعها عن ارتكاب "الخطأ"،
فحين تعتبر العالقة مع األهل في أرض الواقع شيئًا

 43استطالع حملة.70 ،2018 ،

 42استطالع حملة.69 ،2018 ،

 19% 44منهنّ ينتابهنّ هذا ّ
دائما.
الشعور
ً
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ً
الحقا أنّها ق ّررت حجب والدها
بنزّل" .ذات الفتاة تشرح
عن الفيسبوك لشدّة تدخّله بها ،حتّى أنّه اتّصل بها

أن رقابة
متذم ًرا بسبب منشور ٍ لها طال ًبا منها محوه .رغم ّ
ّ
أن ال ّرقابة "تأديب ّية" أو "تربو يّة" إلّ
جة ّ
األهل قد تكون بح ّ
الموسعة في بناء برج
أن المشاركات أشرن إلى دور العائلة
ّ
ّ
وتصرفاتهن في الحياة االفتراض ّية.
أعمالهن
مراقبة يرصد
ّ
ّ

ي؛ المحطّة
ي والمجتمع ّ
ّرصد العائل ّ
الت ّ
ما بعد الرّقابة
أن
يشير ميشيل فوكو في كتابه "المراقبة والمعاقبة"ّ 45
"ال ّرزانة العقاب ّية" قد بدّلت أدوات العقاب التّشهير يّة
التي كان بها يعاقب المجرم على أفعاله أمام الجمهور،46
فال ّرزانة العقاب ّية تردع ّ
الشخص عن ارتكاب "الخطأ" خو ًفا
من العقاب المجتمعيّ أو النّظاميّ.
إن الخوف من العقاب النّظاميّ أو المجتمعيّ يحدث
ّ
خاصة على وسائل
في واقعنا االفتراضيّ بشكل يوميّ،
ّ

التّواصل االجتماعيّ ،فهناك تراقب المستخدمة نفسها
قبل أن يراقبها اآلخرون ،وتضبط نفسها ،وتحسب ما
تقوم بنشره ،حتّى ال تقترف خطأ يحاسبها المجتمع عليه
الحقا .47فكما قالت غالب ّية المشاركات" :أنا ما بعمل إشي
تهن االفتراض ّية تنتهي عند
أن ح ّر يّ ّ
هن واعيات ّ
غلط" .أي أن ّ ّ
اقترافها "الغلط".

Foucault, Michel, Discipline & Punish: The Birth of the Prison (NY: Vintage Books:1995) pp. 45
195-228 translated from the French by Alan Sheridan 1977
محمــد أشــرف ،المواطــن الج ّيــد يحصــل ع ـلـى الحلــوى :كيــف تجعلنــا الدّولــة نراقــب أنفسنا؟المنشــور ( 7كانــون
46
ّ
أول( ،)2017 ،أشــرف https://manshoor.com/people/self-monitoring-community- .)2017
/surveillance
( 47أشرف.)2017 ،
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أن مفهوم
أشارت المشاركات في الحلقات البؤر يّة ّ
"الغلط" واسع النّطاق ،ويمكن أن يختلف من مكان آلخر،
ً
مختلفا
فاالختالف القيميّ حتّى بين األقارب يولّد تفسي ًرا
لما يع ّد خطأ .كما أشارت هدى من القدس" :في ناس ً
مثل
بكونوا أقارب إلنا ،بكونوا عايشين بمنطقة بعيدة ،ثقافتهم
فلما بعمل إشي بصير في إنتقاد ،أل عيب،
مش زيّ ثقافتناّ ،
وبكون عنّا اإلشي عادي".
ّ
الشعور بال ّرقابة المجتمع ّية كان يزداد لدى المشاركات مع

توسع الدّائرة المجتمع ّية ،حتّى بين األقارب ،ر بّما نتيجة
ّ
السيطرة المفروضة
االختالف بتعريف "الغلط" ،أو نتيجة ّ
من قبلهم .حيث أشارت احدى المشاركات في القدس:
بحسهم برج مراقبة".
"أنا وماما كثير صاحبات ،بس الباقي
ّ
وأخرى أ ك ّدت "مش أيّ حدا بتضيفيه من العيلة ألنّه في
تعدّي على الخصوص ّيات”.
أما للحماية من ال ّرقابة والتّدخّل في األمور ّ
الشخص ّية،
ّ
الموسعة
لجأت بعض المشاركات لحذف أفراد من العائلة
ّ
أو البيئة المحيطة ،وأخريات اخترن ضبط وتقييد الح ّر يّة
ّ
الشخص ّية في وسائل التّواصل االجتماعيّ.

ّرصد
تواصل محدود نتيجة المراقبة والت ّ
أشارت األبحاث إلى ّ
أن النّساء في دول الجنوب العالميّ
ودول العالم ال ّثالث يعانين من إقصاء رقميّ .يتم ّثل هذا
تصلهن بالعالم
اإلقصاء بمحدوديّة منال ّية النّساء ألدوات
ّ
استعمالهن لهذا الح ّيز .48فاإلقصاء
ال ّرقميّ ،أو بمحدوديّة
ّ
الجندريّ ينتج عن إقصاء المرأة في الح ّيز العام على أرض
.APC, July 2018 48
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الواقع وينبع من مكانتها االجتماع ّية واألدوار الجندر يّة
المتاحة لها.49
بموجب القوانين والمعاهدات الدّول ّية يعتبر إقصاء النّساء
عن ممارسة ح ّر يّة التّعبير في العالم ال ّرقميّ أو الح ّد من
هذه الح ّر يّة تع ّديًا على ّ
حق من حقوق اإلنسان.50
أن  ٪ 39.8فقط من الفلسطين ّيات مقابل
أفاد االستطالع ّ
أقرانهن ال ّذكور يشعرن باألمان عند مشاركة
 ٪ 56.2من
ّ
ّ
والصور على وسائل التّواصل
الشخص ّية
المعلومات
ّ
منهن يمارسن ال ّرقابة ال ّذاتية
االجتماعيّ ،وحوالي ٪ 42.9
ّ
على اإلنترنت.51
لديهن
أن معظم المشتركات
ّ
أشارت نتائج االستفتاء إلى ّ
خاص على وسائل التّواصل االجتماعيّ ،وكانت
حساب
ّ
ً
استعمال للتّص ّفح في شبكة اإلنترنت هي
الوسيلة األكثر
الهاتف ال ّذكيّ ّ
الشخصيّ كما أشارت  83%من ع ّينة
االستطالع.
أما الهدف من استعمال اإلنترنت ،فقد أشارت  74%من
ّ
هدفهن هو التّواصل االجتماعيّ،
أن
ّ
المشاركات في البحث ّ
ً
استعمال كان:
أما مواقع أو تطبيقات التّواصل األكثر
ّ
وسيلة التّواصل

فيسبوك

إنستغرام

واتس أب

النّسبة

78%

56%

43%

رغم استعمال وسائل التّواصل االجتماعيّ الملحوظ
من قبل النّساء ،التي باتت متو ّفرة ّ
أن هذا
بكف يدهاّ ،إل ّ
.APC, July 2018 49
.APC, July 2018 50

االستعمال يخضع للمعايير االجتماع ّية التي يحدّدها
المجتمع للفتاة أو المرأة ،فقد بلغت نسبة النّساء اللواتي
يملكن حسابًا
ًّ
خاصا على وسائل التّواصل االجتماعيّ
أهم ّية الحفاظ على الخصوص ّية في
 35%فقط .رغم
ّ
أن نتائج االستطالع والحلقات البؤر يّة
الح ّيز االفتراضيّّ ،إل ّ
أن دافع الحفاظ على الخصوص ّية نابع من خضوع
ب ّينت ّ
المستخدمة لل ّرقابة المجتمع ّية.
خاص على
قالت رنين من حيفا" :كان عندي حساب
ّ
أقل
اإلنستغرام ،م ّرة ق ّررت أعمله  ،publicوما قعدش
ّ
من يوم .وإحنا شوي عنّا المنطقة بطمرة محافظة ،فهيك
الصور ّ
اللي عندي،
صرت أسمع حكي وصلني على طبيعة ّ
خاص".
وما قعدش ّ
جعته ّ
أقل من يوم ور ّ
أما هبة من رام هللا ،أفادت" :م ّرات إحنا البنات بكون عنّا
ّ
ّ
تح ّفظات مع ّينة ...منم ّر بمواقف ،منتعلم منها”.
هذه التّجارب التي أشارت إليها هبة لم تقتصر على
مشاركة المنشورات فحسب ،وإنّما تتط ّرق ً
أيضا لهويّة
المستخدمة على مواقع التّواصل ،فقد أشار االستطالع
صورهن قد تفوق اللواتي
أن نسبة اللواتي لن يشاركن
ّ
إلى ّ
يشاركن:
الصورة ّ
الشخص ّية في
مشاركة ّ
ّ
الملف ّ
خصي
الش
ّ
النّسبة

لن يضعن
صورهن
ّ

صورهن
يضعن
ّ

ناد ًرا

50%

38%

12%

الشخصيّ ّ
ّ
الملف ّ
للتي
الصورة في
أما أسباب عدم مشاركة ّ
ّ
أن عدم
أجبن ناد ًرا أو ال ،فأشارت مشاركات االستطالع إلى ّ

 51مركز “حملة” ،استطالع حول األمان ال ّرقميّ لدى ّ
الشباب الفلسطينيّ:25 -1 - 2017 ،
1__________________________________/7amleh/docs/https://issuu.com
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األمان هو ّ
الشعور المركزيّ:52
السبب
ّ

يعرفهن أحد
ال يردن أن
ّ

ال يشعرن باألمان

السبب
ال يعرفن ّ

النّسبة

10%

71.4%

18.9%

هبة من رام هللا أشارت إلى أنّها كانت تستخدم صورتها في
ّ
الملف ّ
ثم استخدمت صورة بعيدة لها حتّى ال
الشخصيّّ ،
أما اآلن فتستبدل صورتها ّ
الشخص ّية بصور
تبدو مالمحهاّ ،
أخرى ،كي تح ّد من التّعليقات على مواقع التّواصل أو
عاما،
ّرصد لها .أوضحت هبة ّ
الت ّ
أن ح ّيز الفيسبوك أصبح ًّ
بحط صوري على
لذا ال تشعر بأمان بنشر صورها" :آه
ّ
(خاص) أ كثر من الفيسبوك...
اإلنستغرام ألنّه برايفت
ّ
وحتّى على السناب شات مش أيّ حدا عندي .في كثير
جبات على السناب شات بنزّلوا صور إلهم ،أنا
بنات مح ّ
بحاول قدر اإلمكان ما أفتح صورهم إذا في شاب جنبي".
جبات
كما وأشارت العديد من المشاركات،
ّ
خاصة المح ّ
هن لن يستعملن
الصورّ ،إل أن ّ ّ
منهنّ ،
ّ
أن عالوة على نشر ّ
صديقاتهن ،خو ًفا من أن
"الفيديو شات" حتّى مع أقرب
ّ
يراهن ذكر في لبس غير محتشم ،أو دون حجاب ،أو خو ًفا
ّ
من الوقوع ضح ّية لشاب يدّعي أنّه فتاة ،فتكشف حينها
عن شعرها.
سارة من بيت حانون أشارت إلى حالة ابتزاز حصلت
شب ع طول
نطلها
لصديقتها...":صحبيتي فاتحة نت فيس ّ
ّ
من غير مقدّمات إن معملتيش ّ
اللي بدّي ايّاه هي صورتك
معي راح أفضحك ،البنت صارت تع ّيط وكنّا قاعدين حكتلنا
شوفوا قاعد بهدّد ف ّيا ،حكتلها اسمعي خدي حالك وروحي
 52استطالع حملة أيلول .2018 ،ص .77
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للدّكتورة سعاد المرشدة… طبعا عملتلها (المرشدة سعاد)
ّ
أما
موشح ليش منزّلة صورتك وغلط إنتي اتنزّلي ع النّت"ّ .
ألن “فش حد من أهلها عندها،
سبب خوفها من االبتزاز كان ّ
عاملة فيس تاني وبتنزّل عليه صورها ،وأهلها ما بيعرفوا بهادا
الفيس ،وهي ع صفحة الكلّ ّية معلّقة وهاد ّ
الشب داخل”.
ّ
هذه ّ
والضوابط االجتماع ّية تؤثّر بشكل كبير
الضغوطات
بح ّر يّة المستخدمات في وسائل التّواصل االجتماعيّ،
ّ
للضوابط االجتماع ّية،
تابعا
ً
فيصبح الح ّيز االفتراضيّ
ويخضع المشتركة لهذه الضوابط .ورغم شدّة هذه
ّ
ّ
بالضابط
والضوابط االجتماع ّية ّإل أنّها ليست
المحدوديّة
الوحيد لمستخدمات وسائل التّواصل االجتماعيّ ،فح ّر يّة التّعبير
عن ال ّرأي محدودة ً
السياس ّية واالجتماع ّية.
أيضاّ ،
خاصة بالمواضيع ّ

حرّيّة تعبير محدودة وخاضعة
ي
ي
والسلطو ّ
للعنف الجندر ّ
ّ
أن المجتمعات األبو يّة ال تتماهى مع
تشير األبحاث إلى ّ
السياسيّ؛
التّمثيل النّسائيّ في الح ّيز العامّ ،
خاصة في الح ّيز ّ
فال ّرجولة المهيمنة تستثني النّساء من الح ّيز العام وتعزّز
53
السياسيّ منب ًرا
سيطرة ال ّرجل على المرأة  ،وترى بالح ّيز ّ
لل ّرجال فقط ،فالقوم ّية بالنّسبة لهم شديدة االرتباط
والصناع ّية،
بال ّرجولة وتعود تاريخ ًّيا إلى ال ّثورتين الفرنس ّية
ّ
أن
السياسة ،54ويتّضح ّ
وتع ّد مك ّونًا لمسار إعادة تركيب ّ
هناك ترابط قويّ بين العسكرة للح ّيز العام ،وتسليح
 53روبــرت و .كونــل وجيمــس و .مسرشــمدت" ،ال ّرجولــة المهيمنــة :إعــادة التّفكيــر ـفـي المصطلــح”(19:6 )2005
 http://gas.sagepub.com/content/19/6/829.short .859 829- ,اخــر ز يــارة ( .)2018\9\25روبــرت
وآخر يــن (.)2005
 54توم نيرن ،تفك ّك بريطانيا :أزمة وقوم ّية متجدّدة( ،لندن .)1998 ،New Left Books ،ص .333
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المجتمع مع عمل ّية تعزيز ذكور يّته.55
الساحة االفتراض ّية
ينعكس هذا الخطاب من جديد على ّ
ومواقع التّواصل االجتماعيّ في الكثير من مواقف
ّ
فالشعور باإلقصاء
السياس ّية أو الوطن ّية للنّساء؛
المشاركة ّ
يودي بالنّساء لتشغيل ّ
الضبط ال ّذاتيّ النّاتج عن ال ّرقابة
إن هذا ّ
الشعور يتماهى
السياس ّيةّ .
المجتمع ّية وال ّرقابة ّ
أن
مع المشاركة
السياس ّية للنّساء في الواقع ،فرغم ّ
ّ
تاريخ النّضال الفلسطينيّ غنيّ بأسماء المناضالت
ّ
أن خريطة العمل
الشريكات في مناهضة االحتاللّ ،إل ّ

النّضاليّ قد تغ ّيرت بعد االنتفاضة األولى ،حتّى في نوع ّية
المشاركة النّسائ ّية ووعي وخلف ّية النّساء المناضالت.56
أن
السياس ّية ّإل ّ
رغم تغيير الخريطة الجندر يّة للمشاركة ّ
النّضال النّسويّ والنّسائيّ ما زال مستم ًّرا في الواقع وفي
ّ
فالشاعرة دارين طاطور
الح ّيز االفتراضيّ الفلسطينيّ،
ً
السجن الفعليّ مدّة خمسة أشهر بتهمة
مثل قد واجهت ّ

"التّحريض"على وسائل التّواصل االجتماعيّ ،57ذلك
السياس ّية والتّوقيف
إضافة لإلقامة الجبر يّة والمالحقات ّ
والتّحقيق الذي استم ّر ثالثة أعوام.58
السياس ّية
أشارت نتائج االستطالع إلى ّ
أن خريطة المشاركة ّ
في أرض الواقع تتالءم مع المشاركة في الح ّيز االفتراضيّ:
غســان؛ /cskc.daleel-madani.org/paperالرجولة-في-خطر-منظمات-الحقوق-الجنســية-والدولة-الرجولية-
55
ّ
في-لبنــان ”“ ,Ghassan Makarem, Anthony Rizkالرجولــة ـفـي خطــر" :منظمــات الحقــوق الجنســية والدولــة
ف
الرجوليــة ــي لبنــان (En-Ar)”, Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support, 2015-06-01
ADDAMEER- Prisoner Support and Human Rights Association. “In Need Of Protection”, 56
Palestinian Female Prisoners In Israeli Detention, 2008. Accessed April 30, 2016 http://www.
pdf.2010-addameer.org/files/Brochures/palestinian-women-political-prisoners-december
;S. Odeh, (2017). ‘Am I a Warrior Yet?’ Female Palestinians in Detention, Journal of Academic
Perspectives, Vol. 2017, No. 2. 1-30
/2/8/2018/www.aljazeera.net/news/cultureandart 57الحرية-ثمنا-للقصيدة-حكاية-دارين-طاطور
/2/8/2018/www.aljazeera.net/news/cultureandart 58الحرية-ثمنا-للقصيدة-حكاية-دارين-طاطور

28

المشاركة في النّقاشات
االفتراضي
السياس ّية في الح ّيز
ّ
ّ
النّسبة

دائما
تشارك
ً

أحيان ًا

ناد ًرا

ال تشارك

6%

14%

14%

66%

تشرح النّساء المشاركات في الحلقات البؤر يّة أسباب عدم
السياسيّ؛ أشارت المشاركات من
المشاركة في النقاش ّ
أن الخوف من االعتقاالت والخوض
أمر (الخليل) ّ
بيت ّ
في مشاكل مختلفة أو إغالق مواقع التّواصل االجتماع ّية
السياس ّية.
رادعا
لديهن يشك ّل
ّ
ّ
ً
لمشاركتهن في النّقاشات ّ
وأ ك ّدن على هذا ّ
الشعور .أسمهان من بيت حانون (غزّة):
السياسة ممكن منشور
"أنا ال ،أنا بخاف ،ألنّه ماليش في ّ
هزلي مسخرة أشارك فيه غير هيك ال بخاف" .وأنغام من
ّ
السياسة
الشاطئ قالت" :أنا وحدة من النّاس ببعد عن ّ
وبخاف أحكي فيها" .أماني من بيت حانون حدّدت خوفها
أ كثر حين قالت" :كمان لو بدّك تنتقدي شغلة صارت
بغزّة بيخافوا من حكومة حماس ”.
ّ
السياس ّية لم يأت من
الشعور بالخوف من المالحقات ّ

فراغ ،فيفيد تقرير مركز حملة بعنوان "هاشتاغ فلسطين"
أن إسرائيل اعتقلت أ كثر من  300فلسطينيّ على
ّ ،2017
خلف ّية منشورات في ّ
الشبكات االجتماع ّية خالل عام 2017
أن عدد اعتقاالت
 ،59بينما أفادت صحيفة هآرتس بتقرير لها ّ
والسلطة الفلسطين ّية،
الفلسطين ّيين من قبل ق ّوات االحتالل ّ
بتهمة التّحريض على وسائل التّواصل االجتماعيّ قد وصلت

 59هاشــتاج فلســطين ،مركز حملة -Palestine/04/2018/7amleh.org/wp-content/uploads//:http 2018
arabic-final.pdf-2017
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 800حالة ما بين سنتي .2016-201560
الساحقة من المشاركات في
كما وأشارت الغالب ّية
ّ
كا ّفة المجموعات البؤر يّة ،أنّه بينما قد تكون المراقبة
ً
كونهن نساء،
مفروغا منه ويحدث بسبب
المجتمع ّية أم ًرا
ّ
السياس ّية هي نتاج مباشر للمشاركة في
ّإل ّ
أن ال ّرقابة ّ

السياس ّية والوطن ّية على
السياس ّية والفعال ّيات ّ
النّقاشات ّ
أرض الواقع والح ّيز االفتراضيّ على ح ّد سواء .قالت إبتهال
ّ
من مخ ّيم ّ
السياسة
الشاطئ (غزّة):
"اللي بيحكوا عن ّ
بحس إنّه حسابه مراقب من أجهزة األمن بخاف إنّه ينزّل
ّ
ّ
ّ
ً
السياسة كتير مثل اللي
اشي هدول للي بيحكوا عن ّ
بيحكي عن ال ّرواتب بنقطع راتبه ”.
أنفسهن ناشطات سياس ًّيا واجتماع ًّيا،
حتّى اللواتي يع ّرفن
ّ
مشاركتهن
كمجموعة حيفا ،61أشرن إلى انخفاض وتيرة
ّ
السياس ّية على وسائل التّواصل االجتماعيّ،
في النّقاشات ّ

السياس ّية المتزايدة وال ّرقابة األمن ّية،
بسبب المالحقات ّ
لكل
أن مراقبة سلطة االحتالل
هن يعتبرن ّ
وذلك رغم أن ّ ّ
ّ
حساب على وسائل التّواصل أمر ال ب ّد منه.
وأضافت رزان من مخ ّيم ّ
أن المالحقات
الشاطئ (غزّة) ّ
السياس ّية ال تنتهي عند المشاركة فحسب ،وإنّما يمكنها
ّ
أن تستهدف ال ّرجال من عائلة النّاشطة..." :كتير صارت
بالسياسة ويوخدوا أبوها
قبل هيك ،تكون الوحدة بتحكي
ّ
أو زوجها ،ممكن بتخافي تس ّببي مشاكل ألهلك وعشان
الصمت”.
هيك بتلتزمي ّ
 60هآرتــس“ ،اعتقــال الفلســطينيين نتيجــة قيامهــم بارتــكاب أعمــال إرهابيــة محتملــة يجلــب معنــى جديدا”لتقر يــر
األقليــة “” ,أبر يــل https://www.haaretz.com/opinion/.premium-arrest-of-palestinians-:2016
1.5464664-brings-new-meaning-to-minority-report؛ موجــود ـفـي هاشــتاج فلســطين ،مركــز حملــة
arabic-final.pdf-2017-Palestine/04/2018/7amleh.org/wp-content/uploads//:http
2018

 61كانت المجموعة مرك ّبة من طالبات جامع ّيات فاعالت اجتماع ًّيا.
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ففي الواقع الذي ُتستخدم فيه المرأة أداة ضغط في
السياس ّية من قبل أجهزة األمن
التّحقيقات والمالحقات ّ
ض ّد ال ّرجال ،62ترى المشاركات في وسائل التّواصل
بالصمت والح ّد م ّرة أخرى من
االجتماعيّ ضرورة االلتزام ّ
ح ّر يّتها ال ّرقم ّية.
أن اإلقصاء الجندريّ في
أما األخريات؛ فقد أشرن إلى ّ
ّ
السياس ّية هو ال ّرادع لمشاركتها في النّقاشات
الساحة ّ
ّ
السياس ّية .قالت ربى من بيت حانون (غزّة)" :ال ما بنشارك
ّ
اشي سياسي ،ما دخلناش بمعنى إنّه إحنا بنقدرش نعمل
اشي وين ّ
الشباب وين لرجال إحنا البنات شو بدنا نعمل
السوشيل ميديا وخلص".
بالبلد إنّه بس بنقدر إنّه انولع ّ
إن ال مكان للنّساء
أما مروة ،من نفس المجموعة ،قالت ّ
ّ
السياس ّية بالح ّيز االفتراضيّ كما هو الحال
في المشاركة ّ
أن
في أرض الواقع مك ّررة الخطاب ال ّذكوريّ الذي يرى ّ
ليس للمرأة الق ّوة الكافية للمشاركة في النّضال ّ
السياسيّ
"بتحسي إنّه انت كبنت دورك محدود ،وإنّه
والوطنيّ:
ّ
ّ
السياس ّية وإنّه
الشب هو اللي الزم يقود في النّقاشات ّ

هادي مش دورك إنّه لو االشي بجيب فايدة كان بشارك
ً
مثل مسيرة العودة مش
بس مش راح يجيب فايدة،
البنات بروحوا؟ ط ّيب شو إحنا مستفيدين ...لو انا رحت
وانصبت إنّه شو راح مستقبلي ومحدّش راح يد ّور عل ّيا،
ً
أصل بنت يعني بيعتبروني عالي بدون ما اتصاوب
وأنا
كيف بإصابة؟".
تتّهم النّساء اللواتي يشاركن في النّقاشات والفعال ّيات

S. Odeh, (2017). ‘Am I a Warrior Yet?’ Female Palestinians in Detention, Journal of Academic 62
Perspectives, Vol. 2017, No. 2. 1-30
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هدفهن ال ّرئيسيّ هو جذب االنتباه
أن
السياس ّية
ّ
ّ
ّ
والمتابعين ،وبالتّالي تقصى النّساء من المشاركة في الح ّيز
السياسيّ االفتراضيّ .ذكرت نتالي في مجموعة القدس
ّ

لهن أو
بعض التّعليقات التي صادفنها بعد نشر صورة
ّ
ألخريات يشاركن في محافل وطن ّية أو مظاهرات ،ومن
هذه التّعليقات كان" :ضايل النّساء اليوم تح ّرر" ،أو أخرى
أما
تلقي اللّوم على ال ّرجال" :البلد خربت فش زالم فيها"ّ .
من بيت أمر(الخليل) ،أفادت أنوار":إذا بتدخلي وبتشاركي
ّ
الشباب بفك ّروا إنّك بتشاركي ألسباب ثانية”.وكأنّها وسيلة

يجعلهن عرضة إلضافات ورسائل
مما
ّ
لجذب انتباههم ّ
وتعليقات غير مرغوبة.
كن فاعالت أو ناشطات سياس ًّيا،
أن المشاركات ،وإن ّ
نرى ّ
إما
قد يقصين
ّ
السياسيّ ال ّرقميّّ ،
أنفسهن من النّشاط ّ
وإما خو ًفا من اإلقصاء
السياس ّيةّ ،
خو ًفا من المالحقات ّ
هن تعدّين
المجتمعيّ ،والوقوع ضح ّية لتعليقات تحقير ألن ّ ّ
لهن.
حدودهن الجندر يّة المتاحة ّ
ّ

ي
ي واالبتزاز في الحيّز االفتراض ّ
الت ّحرّش الجنس ّ
الطرق ووسائل استخدام شبكة اإلنترنت
نظ ًرا الزدياد ّ
وتط ّور تقن ّيات وتطبيقات كثيرة ،تط ّورت بالمقابل في
السنوات األخيرة أنواع جديدة من األذيّة الجنس ّية ،والتي
ّ
63
تمس غال ًبا بفئة األطفال والفتية  ،إذ تشير معطيات
ّ
السوار إلى نسبة  26%شملت تهديدًا بنشر صور
مركز ّ
64
جهة  ،بينما في ّ
الضفة ارتفعت معدّالت الجريمة
للمتو ّ
جلت 850
اإللكترون ّية؛ ففي ال ّر بع األ ّول من عام ُ 2017س ّ
 63حيــن كتســيفيتش برســلر األذيّــة الجنس ـ ّية ـفـي ّ
الشــبكة :جيــل ال ‘ ,’Sشــبكة غيــر آمنــة ،اتّحــاد مرا كــز مســاعدة
ضحايــا االعتــداءات الجنس ـ ّية ( .)2015ص ( .33-37كتســيفيتش برســلر.)2015 ،
السوار -حركة نسويّة عرب ّية.8 .2018 .
 64تقرير النّشاطات ّ ،2017
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قض ّية جرائم إلكترون ّية في ّ
الض ّفة الغرب ّية ،غالب ّيتها كانت
ابتزازًا جنس ًّيا لفتيات بعد الحصول على
صورهن.65
ّ

الت ّحرّش الظّاهر والمبطّن
بما أنّنا نعيش في عالم اإلنترنت ،وأصبح الح ّيز االفتراضيّ،
فإن كثرة وسائل االتّصال
كل منّاّ ،66
ح ّيزًا أساس ًّيا في حياة ّ

حر في اإلنترنت تزيد من إمكان ّية التّع ّرض
التي تتيح التب ّ
لألذيّة الجنس ّية ،وبالمقابل يتيح الح ّيز االفتراضيّ
المساحة للمعتدين للقيام بأعمال قد ال يتج ّرؤون على
فعلها في أرض الواقع ،حيث تو ّفر اإلنترنت إمكان ّية الحفاظ
مما يولّد لدى المتص ّفح في ّ
الشبكة
على هو يّة مجهولة ّ
67
وأن المساحة
شعو ًرا بأريح ّية صنع ما يحلو له  .كما
ّ
االفتراض ّية تتيح للمعتدي اإلمكان ّية ّأل يرى نتيجة أعماله
او ر ّد فعل ّ
مما يس ّهل تنفيذ األذيّة.68
الضح ّيةّ ،
قد تولد األذيّة الجنس ّية في الح ّيز االفتراضيّ ،وقد تولد في
الح ّيز الحقيقيّ وتنعكس في العالم االفتراضيّ .69فالتّح ّرش
الجنسيّ ،والتّع ّرض لمضامين جنس ّية ،والتّشهير ،واالبتزاز
الجنسيّ ،أو ّ
الضغط إلرسال صور عارية ،وحتّى المغازلة
حة أو العنيفة ،كلّها نماذج عن اعتداءات جنس ّية
المل ّ
تحصل في الح ّيز االفتراضيّ ،وأصبحت اليوم جز ًءا من
تجربة المشتركات في وسائل التّواصل االجتماعيّ.70
ُيع ّرف الت ّرصد ( )Stalkingعلى أنّه أيّ مضايقة ،أو اهتمام،
أو تواصل غير مرغوب فيه ،أو أيّ تص ّرف تجاه شخص
65
66
67
68
69
70

قصــة فلســطين ّية دفعــت  90ألــف شــيكل و  64ألــف دوالر مقابــل عــدم نشــر صورهــا ع ـلـى
رام هللا ميكــسّ :
اإلنترنــت 106916/http://www.rmix.ps/archives 8 -8 - 2017؛ حملــة  ،2018ح ّر يّــات اإلنترنــت ـفـي
فلســطين :مســح انتهــاكات وتهديــدات الحقــوق ال ّرقم ّيــة.
كتسيفيتش برسلر.2015 ،
كتسيفيتش برسلر.2015 ،
كتسيفيتش برسلر.2015 ،
كتسيفيتش برسلر.2015 ،
كتسيفيتش برسلر.2015 ،
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مع ّين بشكل يس ّبب له الخوف ويتك ّرر باستمرار .71رغم
ّرصد
أنّه ال تتو ّفر إحصائ ّيات رسم ّية عن عدد حاالت الت ّ
أن الواليات المتّحدة
في العالم ،لكن هناك دراسات تظهر ّ
ترصد سنو يًّا،72
األمريك ّية تشهد تقري ًبا  7.5مليون حالة ّ
وبريطانيا نحو  700ألف حالة.73
أشارت معطيات االستطالع إلى:
ّرصد
حالة الت ّ

تع ّرضت لطلبات صداقة
األقل
حة ،لم ّرة واحدة على
ّ
مل ّ

لم تتع ّرض لطلبات
حة
صداقة مل ّ

النّسبة

45%

55%

رغم أنّه ال يوجد تفاوت كبير بين اللواتي تع ّرضن واللواتي
ّرصد
حةّ ،إل ّ
أن حالة الت ّ
لم يتع ّرضن لطلبات صداقة مل ّ
هذه لم تتو ّقف بعد التّصدّي لها؛ فتشير نتائج االستطالع
الصداقة
ّ
أن  20%من المشاركات اللواتي رفضن طلبات ّ
أما
بعد اإللحاح ،شهدن استمرار يّة باإللحاح رغم ال ّرفضّ ،
الخطوات التي اتّخذتها المشاركات في االستطالع بعد
اإللحاح كانت:
الخطوة
بعد اإللحاح

قبلت
الصداقة
ّ

لم تقبل
الصداقة
ّ

تع ّرضت البتزاز
الصداقة
لقبول ّ

لم تتع ّرض
البتزاز

النّسبة

7%

93%

9%

91%

أن المشاركات يحاولن قدر اإلمكان
مما سبق ّ
نستنتج ّ
الخاص في وسائل التّواصل
زهن
الحفاظ على ح ّي ّ
ّ
ّرصد والمضايقات  93%من
االجتماعيّ ،فحتّى مع الت ّ
http://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-information/ 71
stalking-statistics
women-every-year-000-700-Stalkers-target-up-to/517195/https://www.express.co.uk/news/uk 72
women-every-year-000-700-Stalkers-target-up-to/517195/https://www.express.co.uk/news/uk 73
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الصداقة .لكن رغم حرص المشاركات
النّساء لن يقبلن ّ
أصدقائهن،
الخاص وانتقاء
زهن
ّ
الحفاظ على خصوص ّية ح ّي ّ
ّ
كن
هن ّ
أن  11%من المشاركات في البحث أشرن أن ّ ّ
ّإل ّ
ّ
كونهن
ومحقرة،
عرضة لتعليقات أو لمضايقات ،مستهزئة
ّ
هن تع ّرضن
أما  12%من فئة االستطالع أشرن أن ّ ّ
نساءّ .74
صورهن بشكل خارج عن اللّباقة.75
لتعليقات على
ّ
أن رغم حرص المشتركات
نرى من خالل هذه المعطيات ّ
هن لن
الفلسطين ّيات على حماية الح ّيز
الخاصّ ،إل أن ّ ّ
ّ
ّرصد،
يستطعن حماية
ّ
أنفسهن بشكل كامل من الت ّ
والمضايقات والتّح ّرشات ال ّرقم ّية.

ي
االيذاء الجنس ّ
تدل بشكل دقيق على وضع
إن اإلحصائ ّيات ال ّرسم ّية ال
ّ
ّ
التّح ّرش الجنسيّ في المجتمع الفلسطينيّ على امتداد
الخط األخضر ،وليس هناك أيّ إحصائ ّيات حصر يّة
شقي
ّ
تفحص موضوع األمان الجندريّ ال ّرقميّ في المجتمع
ككل ،لذا ،تط ّرقنا في االستطالع إلى موضوع
ّ
الفلسطينيّ
التّح ّرش الجنسيّ في اإلنترنت ،وب ّينت نتائج االستطالع
أن ثلث الفتيات تع ّرضن لعنف جنسيّ أو تح ّرش عبر
ّ
77
76
اإلنترنت:
نوع اإليذاء
الجنسيّ
نسبة التّع ّرض

تح ّرش جنسيّ
ن 76
إلكترو يّ
16%

موا ّد ذات
طابع جنسيّ
34%

77

ابتزاز
جنسيّ
5%

ّ
محقرة ،و 77لم يتع ّرضن لهذا النّوع من المضايقات.
 74بينما أشارت  12%كنّ أحيان ًا عرضة لتعليقات
 75بينمــا أشــارت  17%أنّ نــاد ًرا مــا تع ّرضــن لتعليقــات خارجــة عــن اللّباقــة لصورهــنّ  ،و 72%لــم يتع ّرضــن لهــذا
ال ّنــوع مــن التّعليقــات.
 6% 76مــن النســاء المشــاركات قــد تعرضــن للتحــرش الجنســي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بوتيــرة عاليــة,
و  11%قــد تعرضــوا للتحــرش اإلنترنتــي بوتيــرة قليلــة جــدا .للمز يــد إقــرأي أحمــد الشــيخ محمــد ,تقر يــر بحــث
حــول العنــف المبنــي ع ـلـى الجنــدر ع ـلـى شــبكة اإلنترنــت ,حملــة المركــز العر ـبـي لتطو يــر اإلعــام االجتماعــي (أيلــول
 .)2018ص .116
 77حملة ,أيلول  .2018ص .119-118
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أما في الحوارات التي دارت في المجموعات البؤر يّة؛ أ ك ّدت
ّ
هن يعرفن فتاة
معظم المشتركات ،من كا ّفة المناطق ،أن ّ ّ
أو امرأة قد تع ّرضت لتح ّرش جنسيّ أو ابتزاز جنسيّ عبر
اإلنترنت ،78كما وأشارت بعض المشاركات في مجموعة
منهن قد
قسما
أن
ّ
الخليل ومجموعة بيت حانون في غزّةّ ،
ً
تع ّرضن لالبتزاز الجنسيّ عبر اإلنترنت.
تشير عطاف من مخ ّيم ّ
لما تكوني
الشاطئ" :أحيانًا بيصير ّ
بجروبات (مجموعات) ويكون فيها أعداد كبيرة ويكون
الخاص أو
حدا بدّه يلفت انتباهك ،أو تكوني مطنّشاه ع
ّ
كل ما تنزّلي
رافضة طلب صداقته ،بيصير يستقصدك ّ
إشي بتعليقات تستفزّك وأحيانًا فيها كلمات مش
محترمة ،وما بتقدري تعملي غير تحذفي التّعليق وأحيانًا
لما يز ّودها بتعملي إبالغ ع صفحته”.
ّ
ترصد تط ّورت البتزاز
تشير هذه المشاركة إلى تجربة
ّ
بتجاربهن
جنسيّ ،ففي حين لم تبح المشاركات
ّ
ّ
ّرصد كان
الشخص ّية بالتّح ّرش الجنسيّ أو االبتزازّ ،إل ّ
أن الت ّ
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طبعا صار يهدّدها بسكرين شوت للمحادثات
معه العالقة،
ً
والصور وإنّه الزم تفسخ خطبتها وتضل معه”.
اللي بيناتهم
ّ
أما سهام من بيت حانون أخبرت عن تجربة فتاة من
ّ
غزّة كانت لها عالقة حميم ّية افتراض ّية مع شاب من
مصر ،انتقم منها }...{" :عمل هكر (اخترق) على حسابها
وا كتشف إنّها بتحكي مع واحد غيره وبتبعتله صورها،
وانجن صار ينزّل صورها العريانة وفيديوهات إلها بأوضاع
ّ
لكل األصدقاء اللي ع صفحتها
كتير فظيعة ويبعت
ّ
وسماه  XXXXXوضاف
وأصدقاء أصدقائها ،وعمل جروب
ّ
الصفحة وصار ينزّل
عليه ّ
كل اللي موجودين عندها ع ّ
عليه هاي ّ
الشغالت  ،المصيبة إنّها كانت تشتغل كمان
وزمالء شغلها كلّهم شافوا هالفضايح ،والموضوع كبر
ّ
وبيتحقق معها ألنّه ّ
الشاب
كتير وحال ًّيا البنت محبوسة
بجهاز أمني بمصر ”.
أن أ كثر المستخدمين عرضة
في حين تشير األبحاث إلى ّ

خاصة عندما نتحدّث عن شخص
منهن،
حليف العديد
ّ
ّ
نال ً
رفضا في عالقة ،ويأخذ هذا ال ّرفض كإهانة شخص ّية،
خصوصا إذا حاول المصالحة وإعادة التّواصل ونال
ً
ال ّرفض مج ّددًا ،فيزداد غضبه ويسعى إلى االنتقام ،ويكون
هذا االنتقام بهيئة تهديد أو ابتزاز .نسرين من بيت حانون،
قالت" :بأعرف بنت كانت منزّلة مشكلتها ع الجروب كانت
بتعرف شاب وبينهم عالقة حب ،وانخطبت وح ّبت تنهي

للتح ّرش الجنسيّ واالبتزاز عبر مواقع التّواصل االجتماعيّ
أن مشاركة من مجموعة حيفا
هم الفتية والفتياتّ ،إل ّ
الحصة الكبيرة من المعتدين من فئة ال ّرجال
أن
أشارت ّ
ّ
أن المساحة االفتراض ّية
ن ،فتشير األبحاث إلى ّ
الس ّ
الكبار في ّ
تس ّهل عمل ّية تنك ّر البالغين لفتيان وقد يصل األمر ح ّد
اقتراحهم على القاصرات\ين اللّقاء في الح ّيز الواقعيّ،
مستخدمين أحيانًا االبتزاز والتّهديد ،79أو قد يستدرجوا
لهن.80
القاصرات إلرسال صور عارية ّ
وقد أشارت المشاركات في المجموعات البؤر يّة إلى نوع

الســؤال عــن الموضــوع بشــكل مباشــر،
 78لــم تحـ ِ
ـص المو ّ
جهــات عــدد المشــاركات الال ـتـي كــنّ عرضــة لل ّتح ـ ّرش ،أو ّ
ذلــك لحساســية الموضــوع والحفــاظ ع ـلـى خصوص ّيــة المشــاركات.

 79كتسيفيتش برسلر.2015 ،
 80ليئــات كاليــن )2015( ،لعنــة البركــة -ثــورة المعلومــات والتّغييــر الــذي أحدثتــه ـفـي ظاهــرة العنــف ـفـي إســرائيل.
شــبكة غيــر آمنــة ،ظاهــرة العنــف الجنســيّ ـفـي اإلنترنــت وشــبكة التّواصــل االجتماعــيّ ـفـي إســرائيل.
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ً
أخر من التّنك ّر االفتراضيّ ،وهو تنك ّر ّ
محاول
الشاب لفتاة
استدراج المستخدمة مراسلته وإرسال صور لها ،أو إنشاء
مكالمة فيديو معها .وقد ص ّرحت الكثير من المشاركات،
خوفهن من
أن
من لديها حساب
ّ
خاص وحساب عامّ ،
ّ
الوقوع في ّ
يردعهن عن استعمال المكالمات
فخ المتنك ّر
ّ
أن ال ّر ّد على
جبات ّ
المص ّورة .وقد أفادت المشاركات المح ّ
تضعهن في موقف حرج إن
مكالمات الفيديو هذه قد
ّ
هن لن يستطعن التّأ ك ّد من
كن دون غطاء رأس ،وبما أن ّ ّ
ّ
شخص ّية المتّصل ،ال يجبن على هذا النّوع من المكالمات.
أن  72%من
تؤك ّد نتائج االستطالع هذه المخاوف وتب ّين ّ
حاالت نشر موا ّد غير الئقة كانت من قبل شخص ال تعرفه
المشاركة في االستطالع.
السقوط
تفيد المعطيات أعاله ّ
أن ال مف ّر للنّساء من ّ
ضح ّية لالعتداء الجنسيّ حتّى في الح ّيز االفتراضيّ ،رغم
وجود األدوات الكافية للحماية من تلك االعتداءات عبر
مواقع التّواصل االجتماعيّ ،فبحسب التّقرير الذي عرضته
جمعية  article 19في محفل الدّورة الـ  62لهيئة األمم
فأن معظم حاالت التّهديد في اإلنترنت
المتّحدة للمرأة،
ّ
81
تتح ّول إلى جرائم على أرض الواقع  ،ففضاء اإلنترنت
هو مرآة للحياة الواقع ّية غير النّسو يّة الذي يولّد مفاهيم
دائما.82
ذكور يّة
ً

السـتّينّ ،
الســاوند-كالودhttps://soundcloud. .
بث نســويّ على ّ
 81لقاء حواريّ مع ناشــطة نســويّة بعنوان فوق ّ
com/ikhtyarcollective/aztgrzhfjrdo
 82يمينــة حمــدي ،أعــداء المــرأة يطاردونهــا ـفـي العالــم االفتراضــيّ ،العــرب (/https://alarab.co.uk )2018\3\4
أعداء-المرأة-يطاردونها-في-العالم-االفتراض ــي؛ اســتمعي ً
أيضــا إ ـلـى لقــاء حــواريّ مــع ناشــطة نســويّة
الس ـتّين ،بـ ّ
الســاوند-كالودhttps://soundcloud.com/ikhtyarcollective/ .
ـث نســويّ ع ـلـى ّ
بعنــوان فــوق ّ
aztgrzhfjrdo
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األسباب
والحلول
قد تختلف آراء المشاركات في الحلقات البؤر يّة بخصوص
نسبة التّحرش الجنسي في الح ّيز االفتراضيّ ،فقد تعتقد
القسم الزيادة في منالية استخدام اإلنترنت أدّت إلى ارتفاع
نسبة التّح ّرش الجنسيّ اإللكترونيّ ،بينما تعتقد األخريات
أن وسائل التّواصل االجتماعيّ تو ّفر اليوم طرق حماية
ّ
الخاصة.
للمستخدمات من التّح ّرش الجنسيّ ،والمعلومات
ّ
أما أسباب زيادة التّح ّرش اإللكترونيّ فتقسم إلى اثنين؛
ّ
منها من تلوم ّ
الضح ّية ،فأشارت نتائج االستطالع إلى:
83

84

85

أسباب زيادة
التّح ّرش
اإللكترونيّ

غياب
ال ّرقابة
األسريّة
على
ّ
الشباب

استخدام
هويّة
مثيرة من
قبل الفتاة

النّسبة

78%

80% 83

عرض
اإلسراف
صور
في الموا ّد
بلباس
المنشورة
غير
من
قبل الفتيات محتشم
70% 84

74% 85

االنفتــاح
الزّائــد
75%

ّ
تتلقى هذه النّتائج صدى في المجموعات البؤر يّة ،فنهاد
من مجموعة ّ
بطلوا
الشاطئ قالت" :المصيبة إنّه البنات ّ
يخجلوا يحكوا عن هاي ّ
الشغالت وبيحكوا لبعض وكأنّهم
بيتباهوا إنّه صاحبها طلب منها هيك وهيك ،أو إنّه حكالها
 83نســبة  50%إعتقــدن أن اســتخدام هويــة مثيــرة مــن قبــل الفتــاة مــن األســباب التــي أدت إ ـلـى ز يــادة ظاهــرة التحــرش
اإللكترو ـنـي بشــكل كبيــر و 30%يلقيــن المســؤولية ع ـلـى الفتــاة بشــكل متوســط .أي نــرى هنــا  80%مــن عينــة
االســتطالع يلقيــن المســؤولية ع ـلـى ضحايــا التحــرش.
 37% 84منهن يعتقدن أن هذا السبب يؤثر بشكل كبير.
 52% 85منهم يعتقدون أن هذا يشكل سبب كبير.
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هيك ع صورها أو ع جسمها ،حتى المتز ّوجات ما بتخجل
تحكي إنها على عالقة بواحد غير زوجها	”.
أن عدم وعي الفتيات
وفي القدس سوسن التي رأت ّ
لمفهوم التّح ّرش الجنسيّ كسبب للوقوع في التّح ّرش،
قالت" :اللّبس ما كثير بأثّر ..هي ممكن تنزّل صورة إلها،
يتم تعليقات أ كثر ،كون اللّبس بيجي ،ألنّه
هلّق ممكن ّ
تحط حدود كيف ما
لما تيجي بدّها
ّ
ما بصدّقوا… ألنّه هي ّ
أهلها ر بّوها الزم تعرف شو هو التّح ّرش".
كما ونرى ً
أيضا تضارب بمعايير المسؤول ّيات واألسباب
كما قالت سالم من بيت حانون" :زيادة االنفتاح على
كل واحد راسه بج ّواله ال اإلم شايفة
اإلنترنت وبدون رقابةّ ،
وال األب شايف شو أوالدهم بيعملوا”.
بالمقابل أظهرت نتائج االستطالع وج ًها آخر لهذه ّ
الظاهرة:
أسباب زيادة
التّحرش
اإللكترونيّ

التّربية
ّ
الشوفين ّية

االنحراف

النّسبة

62%

82%

غياب
المعرفة
بأن ما يقوم
به جريمة
يحاسب
عليها
القانون

ارتفاع
معدّالت
البطالة

ارتفاع
معدّالت
البطالة

81%

82%

85.5%

ّ
تلقت هذه النّتائج أصداء المشاركات في الحلقات البؤر يّة،
فإحدى المشاركات من مخ ّيم ّ
أن “قلّة
الشاطئ أ ك ّدت ّ
الوعي سبب أساسي في انتشار ظاهرة التّح ّرش ،ما في توعية
باستخدام اإلنترنت ،اإلنترنت انعمل عشان توسع دائرة
المعارف والمعلومات ،لألسف احنا خلّيناه عالم مغلق بس
للدّردشة والحكي الفاضي" .ونسرين من مجموعة الخليل
أن ارتفاع معدّالت البطالة وزيادة وقت الفراغ غير
أق ّرت ّ
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المستغل يعتبر سب ًبا آخر في زيادة التّح ّرش اإللكترونيّ.
ّ
بينما ُتحاسب ّ
الضح ّية على التّح ّرش التي وقعت ضح ّيته،
ً
أن
أيضا بنفس اإلصبع،
يتهم المعتدي
مما يوضح ّ
ّ
ّ
ّ
بالضح ّية ضح ّية لن
المجتمع ما زال يستصعب أن يرى
تدّعي بنفسها االعتداء ،فيلقي المجتمع المسؤول ّية على
الفتاة التي لن توقف التّح ّرش ألنّها غير واعية لمفهوم
أن
التّح ّرش ،وعلى المتح ّرش من جهة أخرى ألنّه ال يعرف ّ
ما يقوم به مخالف للقانون.
أما الحلول؛ فمن المشاركات من لجأت لألهل كالمرجع
ّ
لحل مشاكل التّح ّرش ،وفي الحلقات
ّ
األ ّول واألساسيّ
البؤر يّة من غزّة حتّى حيفا ،ظهر دور األب و/أو األخ
ّ
كالشخص الذي تلجأ له الفتاة عندما تكون في ضائقة،
لما
فقد أوضحت إحدى مشاركات بيت حانون }...{":هي ّ
بنواجه مشكلة بنروح ألبونا أو أخونا ألنّه بيعرف بحسابنا
ما بنكون خايفين" .وتؤك ّد نتائج االستطالع هذه اآلراء:
86

الحل
ّ
نسبة التّأييد

تعزيز دور
األهل من
خالل قيامهم
بدور توجيهيّ
توعويّ
96% 86

استعمال
العنف
ض ّد
المعتدين

خروج النّساء
من اإلنترنت
ّ
والشبكات
االجتماع ّية

تعزيز
التّشريعات
وإجراءات
عقاب ّية

44%

16%

88%

أن الدّعوة إلقصاء النّساء هنا لن تشك ّل نسبة عالية،
رغم ّ
ّإل أنّنا نرى م ّرة أخرى ضرب عصفورين بحجر ،أي محاسبة
ّ
الضح ّية والمؤذي بنفس الوقت.

أن 55.6%
السلطة التّنفيذيّة؛ فأثبتت نتائج االستطالع ّ
ّ
أما ّ
أن ّ
الشرطة مصدر ثقة ،رغم اإلجماع على هذا
ال يعتقدن ّ
 88% 86من بينهن يعتقد أن لدور األهل تأثير كبير
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أن ّ
الشعور بال ّثقة يتفاوت حسب المناطق ،إذ
ال ّرأيّ ،إل ّ
تنعدم ال ّثقة في جهاز ّ
الشرطة بمناطق الـ ،48وتصل النّسبة
إلى  ،93%مقارنة بـ  44%في غزّة ،و 29.5%في ّ
الض ّفة:
المنطقة

ّ
الشرطة
دائما
ثقة
ً

ّ
الشرطة مصدر
ثقة أحيان ًا

ّ
الشرطة مصدر
ثقة ناد ًرا

ّ
الشرطة
مصدر ثقة ال

ّ
الض ّفة

31.5

19.5

19.5

29.5

غزّة

20.5

25.3

9.8

44.5

مناطق
الـ 48

2.3

1.3

3.3

93.2

إن عدم ال ّثقة في ّ
الشرطة والجهاز القضائيّ انعكس ً
أيضا
ّ
أما من وثقن في دور ّ
الشرطة،
في رأي المجموعات البؤر يّةّ ،
كمشاركتين من مجموعة القدس ،وأخرى من بيت حانون
أن ّ
الشرطة الفلسطين ّية اإللكترون ّية تعمل بشكل
أفدن ّ
للس ّر يّة "بيحل لك مشكلتك بدون أهلك
تقنيّ ومحافظ ّ
ما يعرفوا" ،كما قالت سهى من بيت حانون.
للحل ،فقد لجأت لوسائل توعو يّة،
أما ّ باقي االقتراحات
ّ
مؤسسات المجتمع المسؤول ّية لرفع الوعي
وحملت
ّ
ّ
للح ّد من ظاهرة التّح ّرش ،ووقفت النّسبة على ،87%
بمؤسسات المجتمع مقارنة
يدل على ثقة النّساء
وهذا
ّ
ّ
مع ثقتها بجهاز ّ
الشرطة واألمن.
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استنتاجات
وتلخيص
رغم انتشار اإلنترنت كمساحة تص ّفح وإبحار ،وتواصل،
ّ
أن
وتلقي معلومات ،وسهولة منالية هذه الوسيلةّ ،إل ّ
كقريناتهن من النّساء من دول
النّساء الفلسطين ّيات
ّ
أخرى ،يتع ّرضن لمحدوديّة في منالية هذه الوسيلة.
شرحت المشاركات في البحث كيف تتم ّثل تلك المحدوديّة،
للسلطة األبو يّة المجتمع ّية ً
أيضا
وكيف يظهر الخضوع ّ

أن
في الح ّيز االفتراضيّ؛ فشرحت الكثير من المشاركات ّ
مما
ح ّر يّتها اإللكترون ّية منوطة بعدم وقوعها في "خطأ"ّ ،
كاتهن ال ّرقم ّية
يعزّز المراقبة ال ّذات ّية للنّساء على تح ّر
ّ
يجعلهن واقعات
أنفسهن قبل نشر أيّ شيء
ومحاسبة
ّ
ّ
أن ال ّرقابة
في "الخطأ" ،فأشارت العديد من النّساء إلى ّ
بهن؛
ّهن عن مشاركة بعض األمور
الخاصة ّ
المجتمع ّية ترد ّ
ّ
الخاصة على مواقع التّواصل.
الصور
ّ
كالستاتوس أو ّ
إن تع ّرض النّساء والمثل ّيات\ين والمتح ّوالت\ين للعنف
ّ
الجندريّ والجنسيّ عبر شبكة اإلنترنت يؤدّي إلى الزّيادة
وخاصة النساء،
من ال ّرقابة ال ّذات ّية لدى هذه الفئات،
ّ
أن أحد األسباب
فقد أشارت المشاركات في البحث إلى ّ
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الصور على وسائل التّواصل أو
األساس ّية لعدم نشر ّ
الخاصة ،هو الخوف من الوقوع ضح ّية
الستخدام الحسابات
ّ
لعنف جنسيّ كالتّح ّرش واالبتزاز ،أو للح ّد من المراقبة
كونهن نساء ،فعدم ّ
الشعور
عليهن
االجتماع ّية التي تط ّبق
ّ
ّ
باألمان باستعمال وسائل التّواصل االجتماعيّ يشك ّل
من جهة سب ًبا في عدم استعمال اإلنترنت بشكل ح ّر ،ومن
جهة أخرى يشك ّل أحد العوارض الزدياد العنف الجندريّ
والجنسيّ في وسائل التّواصل االجتماعيّ واإلنترنت.
فال ّرقابة ال ّذات ّية النّاجمة عن ال ّرقابة االجتماع ّية األبو يّة
والسلطو يّة ،تشك ّل مك ّونات العنف الجندريّ الممارس
ّ
مما يقصي
ض ّد النّساء في الح ّيز العام والح ّيز االفتراضيّّ ،
السياسيّ واالجتماعيّ العام .ال ب ّد هنا
النّساء عن الح ّيز ّ
من التّأكيد على التّغذية المتبادلة والعالقة التّفاعل ّية ما
بين البنيتين :األبو يّة واالستعمار يّة .وصفت المشاركات
ّ
يتجلى هذا التّفاعل في الح ّيز االفتراضيّ.
كيف
إن المشاركة
غسان وأنطوني رزقّ ،2015 ،
يقول مكرم ّ
السياس ّية الفاعلة للنّساء تثير خطابات قمع ّية ومن جهة
ّ
ً
السياسيّ خوفا من
أخرى تنادي بإقصاء النّساء من الح ّيز ّ
انقضاء سلطة ال ّرجل ،فتصبح ال ّرجولة بخطر.
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السياسيّ (عودة  ،)2017ونتيجة
المشاركة في الح ّيز
ّ
السياس ّية ص ّرحت العديد من
لل ّرقابة األمن ّية والمالحقات ّ
السياس ّية خو ًفا من
المشاركات أن ّ ّ
هن ال يشاركن في األمور ّ
السياس ّية.
المالحقات ّ
والصمت،
أن التزام النّساء بال ّرقابة ال ّذات ّية
يرى أبو عمرو ّ
ّ
عليهن ،ويق ّوي القمع الذي يمارس
السلطتين
ّ
يعزّز كال ّ
87
عليهن ،وهكذا تصبح المرأة شريكة في القمع.
ّ
أن هناك
تب ّين من المقابالت ومن االستطالع العام ّ
نسبة كبيرة من التّح ّرش واالبتزاز اإللكترونيّ ،وقد ص ّرحت
وفصلت العديد من المشاركات في البحث عن قصص
ّ
تح ّرش جنسيّ وابتزاز قد تع ّرضت له فتاة أخرى.
أن العديد من النّساء والفتيات
من الجدير ذكر ّ
الفلسطين ّيات اللّواتي تع ّرضن البتزاز جنسيّ وابتزاز على
اإلنترنت يخشين التّحدّث واإلبالغ عن هذه الجرائم نظ ًرا
ثقتهن في جهاز ّ
الشرطة
للقيود االجتماع ّية وبسبب عدم
ّ
والجهاز القضائيّ.
أن
ال
ّ
شك ّ
ّ
السلطة األبو يّة في المجتمع الفلسطينيّ
وتهمش المرأة
ّ
تتحك ّم بشكل كبير في ّ
السلوك االجتماعيّ
88
الفلسطين ّية في شتّى مجاالت الحياة  .ويتّضح من هذا
أن هذا التّهميش يمت ّد للح ّيز االفتراضيّ.
البحث ّ

مشاركتهن في
أن الدّوافع لعدم
ّ
أ ك ّدت عدّة مشاركات ّ
لمكانتهن كنساء ،والتي ال
السياس ّية تعود
النّقاشات
ّ
ّ
السياسيّ طالما
تستدعي المشاركة في النّقاش والخطاب ّ
وجد هناك "رجال".

في نقاش األسباب والحلول لجأت المشاركات في
االستطالع والمجموعات البؤر يّة إللقاء المسؤول ّية على

ضلعا آخر لقمع النّساء من
السلطة األمن ّية؛ فتشك ّل
ً
ّ
أما ّ

 87أبو عمرو  ،1995ظاهر ناشف.2014 ،
 88يحيى يونس 2006 -؛ ;2005 ،Abu-Baker ;1997 ،Shalhoub-Kevorkian ;2003 ،Haj-Yahia
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التّوصيات
ّ
أن
والضح ّية بنفس الوقت ،فكما ادّعت
الجاني
إحداهن ّ
ّ
لباس ّ
الضح ّية يمكن أن يدعو للتّح ّرش بها .هذه المقوالت
ال تل ّبي الخطاب األبويّ فحسب ،إنّما تعزّز من تشييء
ال ّذات لدى النّساء ،89وبالتّالي من مساهمة النّساء في
رهن االجتماعيّ. 90
تعزيز العوائق أمام تح ّر ّ
فضاء اإلنترنت هو مرآة للحياة الواقع ّية غير النسو يّة الذي
دائما ،مرآة تكبح ح ّر يّة
يسيطر ويولّد مفاهيم ذكور يّة
ً
الخاص وتخضعها لرقابة
ّ
النّساء حتى في الح ّيز االفتراضيّ
أن األدوات
مجتمع ّية ،وعائل ّية ،وسلطو يّة وذاتية ،كما ّ
المتاحة اآلن بيد جهات ّ
تؤمن للنّساء
الشرطة واألمن ال ّ
الفلسطين ّيات ّ
الشعور باألمان في الح ّيز االفتراضيّ ،وتزداد
مؤسسات الدّولة في منالية
عدم ثقة النّساء بنجاعة عمل
ّ
العدالة اإلنسان ّية الجندر يّة.
،Loughnan S (2018) The role of self-objectification and women’s blame ،Brown AL ،Bevens CL : 89
and support for a rape victim. PLoS ONE 13(6). https://journals.plos.org/plosone/ ،sympathy
0199808.journal.pone/10.1371=article?id
 90أبو عمرو.1995 ،

في الوقت الذي تخضع خالله النّساء لرقابة اجتماع ّية
وسياس ّية ،ترتفع بالمقابل الجرائم ال ّرقم ّية التي تستهدف
خاصة من خالل
الفتيات والنّساء لشبكة اإلنترنت،
ّ
وسائل التّواصل االجتماعيّ .رغم وقوع الكثير من النّساء
والفتيات عرضة للعنف الجندريّ و/أو الجنسيّ في الح ّيز
أن مفهوم العنف الجندريّ والتّح ّرش
االفتراضيّّ ،إل ّ
الجنسيّ ال ّرقميّ وتأثيره على الضحايا والمجتمع ما زال
محدودًا ،لذا ،وبالتّوافق مع رأي المشاركات في المجموعات
البؤر يّة واالستطالع ،من ّ
الضرورة إنشاء حمالت لجميع
فئات المجتمع ،لرفع التّوعية بموضوع العنف الجندريّ
والتّح ّرش الجنسيّ عبر وسائل التّواصل االجتماعيّ
واإلنترنت ،والتّوعية حول األمان ال ّرقميّ.
الشرطة إتاحة جهاز تسجيل ّ
كما وعلى ّ
الشكاوى وتطوير
آل ّيات تعزّز من مكانة المشتكية ،وتدعمها وتحميها في
مسيرتها القانون ّية ض ّد المعتدي ،ومن المهم تعزيز
مؤسسات المجتمع المدنيّ والجمع ّيات النّسويّة
دور
ّ
والحقوق ّية التي تعطي مساعدات نفس ّية وقانون ّية
للمشتكيات من التّح ّرش واإليذاء الجنسيّ عبر اإلنترنت،
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خاصة في
جه وأرقام خطوط الدّعم،
ّ
ونشر عناوين التّو ّ
المدارس والحانات ،ونشر إعالنات على وسائل التّواصل
االجتماعيّ.
كما وقد تظهر الحاجة إلى إجراء دراسات ترك ّز على قضايا
العنف الجندريّ تجاه المثل ّيات\ين ،والمتح ّوالت\ين،
والمغايرات\ين جنس ًّيا في المجتمع الفلسطينيّ ،كجزء
من الدّراسات األخرى التي تعنى بالعنف الجندريّ في
الح ّيز االفتراضيّ.
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السوار؛ حركة نسو يّة عرب ّية04-8533044 :
ّ
http://assiwar.org/en/
نساء ض ّد العنف04-646-2138 :
http://www.wavo.org/nv/
مؤسسة سواّ :
(الض ّفة ( )121القدس )1800-500-121
ّ
http://www.sawa.ps/
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Contact 7amleh:
info@7amleh.org | www.7amleh.org
Find us on social media : 7amleh

