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أعــد هــذا التقريــر مرصــد الحريــات اإلعالميــة فــي اليمــن، وهــي منصــة تابعــة ملركــز 
الدراســات واإلعــالم االقتصــادي، وتهتــم برصــد وتوثيــق حــاالت االنتهــاك ضــد حريــة الــرأي 

ــر فــي اليمــن.   والتعبي

أنجــز هــذا التقريــر بدعــم ســفارة مملكـــة هولنـــدا فــي اليمـــن. املعلومــات الـــواردة فــي 
التقريــر تخــص مرصــد الحريــات اإلعالميــة، كما ال تعبر بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن موقف 

ســـفارة مملكـــة هولنــدا لــدى اليمــن أو الخارجيــة الهولنديــة.
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الملخص:

توصلــت دراســة مســحية حــول “التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيــات اليمنيــات: األســباب 
تجــاه  كبــرة  بنســبة  اإللكــروين  التنمــر  ظاهــرة  تفــي  إىل  والمعالجــات”  والتداعيــات 
اليمنيــات، حيــث تعرضــت %72 مــن الصحفيــات المشــاركات يف الدراســة  الصحفيــات 

المســحية لنــوع مــن أنــواع التنمــر اإللكــروين. 

التواصــل  وســائل  عــى  إعالميــة  وناشــطة  المســحية 79 صحفيــة  الدراســة  وشــملت 
التنمــر  اليمنيــة، بهــدف معرفــة حجــم ظاهــرة  االجتماعــي مــن مختلــف المحافظــات 
اإللكــروين ضــد الصحفيــات وأنواعهــا وأســباب انتشــارها وآثارهــا عــى الحيــاة االجتماعيــة 
والمهنيــة لهــّن، كمــا تضمنــت إجــراء مقابــالت مــع خــراء متخصصــن بالمجــال النفــي 
والقانــوين والحمايــة الرقميــة، للخــروج باســتنتاجات دقيقــة وتحليــل معمــق لهــذه الظاهــرة 

ــات. ــات اليمني ــالمة الصحفي ــدد س ــي ته ــرة ال الخط

 وأظهــرت نتائــج الدراســة أن معظــم الصحفيــات اليمنيــات المســتهدفات تعرضــّن للتنمــر 
اإللكــروين وبصــورة متكــررة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأحتــل موقع فيســبوك نســبة 
عاليــة تجــاوزت الـــ %90، وتنوعــت مظاهــر التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيــات، وكان أبرزهــا 
التعليقــات المســيئة عــى منشــوراتهّن عــى صفحاتهــّن الخاصــة، إضافــة لرســائل مزعجــة 
ــف يف الظــل  ــر مــن العن واخــراق لصفحاتهــّن الخاصــة، ممــا يؤكــد عــى حــدوث قــدر كب
بعيــًدا عــن األنظــار، وتعــزوا %90 مــن الصحفيــات عينــة الدراســة أســباب انتشــار الظاهــرة 
إىل عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة يف مجتمــع ال يــزال يــرى يف ظهــور المــرأة عــورة، وهــو مــؤرش 
خطــر ينــم عــن وجــود قبــول اجتماعــي لتصاعــد االعتــداءات ضــد الصحفيــات اليمنيــات 

عــر اإلنرنــت يف ظــل عــدم توفــر قوانــن رادعــة لحمايتهــّن.
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مقدمة
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مقدمة :

ــات ليكــن عــى  ــات اليمني نجحــت وســائل التواصــل االجتماعــي يف إتاحــة الفرصــة للصحفي
ــن  ــرض افكاره ــث وع ــرا للحدي ــن من ــي، ومنحته ــي والخارج ــم المح ــارش بالعال ــال مب اتص
وآرائهــن، الســيما يف ظــل الحــرب الراهنــة يف اليمن ويف ظل انحســار وســائل االعــالم التقليدية 
ألســباب بعضهــا يتعلــق بمنــاح الحريــات الصحفيــة المتــآكل او ألســباب اقتصاديــة وإداريــة.

ناهيــك عــن تنامــي ظاهــرة االعــالم الموجــه والتابــع ألطــراف الــراع يف اليمــن والــذي مثــل 
بيئــة غــر مالئمــة للصحفيــات المســتقالت والباحثــات عــن منصــات صحفيــة مســتقلة.

ورغــم مــا تمثلــه وســائل التواصــل االجتماعــي مــن أهميــة للصحفيــات والناشــطات يف 
النــر االلكــروين اال أن ذلــك تزامــن مــع تهديــدات لهــن مثلــت أبــرز تحــدي مســتقبي حــى 
ــة  ــورة ملفت ــت بص ــات تنام ــد الصحفي ــروين ض ــر االلك ــرف بالتنم ــا تع ــرة م االن. اذ ان ظاه
خــالل الســنوات األخــرة وعملــت عــى عــزوف المئــات مــن الصحفيــات عــن االســتفادة مــن 

ــا النســاء والمجتمــع اليمــي عمومــا.  تلــك األدوات يف التعبــر عــن آرائهــن وتبــى قضاي

إن عمــل الصحفيــات يواجــه تحديــات يف كافــة دول العالــم، إال انــه يف اليمــن يمثــل مغامــرة 
ــي  ــرب ال ــدالع الح ــذ ان ــاكات. ومن ــر واالنته ــن المخاط ــد م ــوف بالعدي ــل محف ــرة وعم كب
تعصــف باليمــن منــذ العــام ٢٠١٤م ومــا نتــج عنــه مــن انهيــار لمؤسســات الدوليــة وأجهزتهــا 
األمنيــة وتراجــع مســتوى الوعــي المجتمعــي وهيمنــه ثقافــة المجتمــع الذكــوري، والنظــرة 
القــارصة ألدوار المــرأة يف المجتمــع فقــد أفــرز ذلــك توجهــا يمكــن وصفــه بالعــدايئ تجــاه 
الصحفيــات ومثــل ذلــك احــد العوائــق الرئيســية الســتمرار النشــاط الصحفــي لهــن يف مهنــة 

توصــف بأنهــا مهنــة المتاعــب. 

ومــن منطلــق االيمــان بأهميــة دور الصحفيــات اليمنيــات يف االســهام يف تشــكيل وعــي 
ــي تســلط  ــدة وال ــأيت هــذه الدراســة الفري ــة ت ــر عــن آرائهــن بحري المجتمــع اليمــي والتعب
الضــوء عــى “ التنمــر اإللكــروين “ بأبعــاده المختلفــة. إنهــا تشــخص الظاهــرة وأســبابها 
وتداعياتهــا وتقــدم جملــة مــن األدوات المهمــة لتجاوزهــا ومســاعدة الصحفيــات للعمــل 

ــجعة. ــة ومش ــة مالئم يف بيئ

ــة تتعلــق بــرورة العمــل الجــاد والمســئول مــن قبــل كافــة  ونخلــص إىل مســألة جوهري
المعنيــن للحــد مــن هــذه الظاهــرة الخطــرة لضمــان حــق الصحفيــات يف العمــل الصحفــي 

والتعبــر عــن آراءهــن بحريــة ودون قيــود أو وصايــة مــن أي نــوع وتحــت أي مــرر. 

مرصد الحريات اإلعالمية
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اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي لتشــخيص وتحليــل ظاهــرة “التنمــر اإللكــروين ضد 
الصحفيــات اليمنيــات”، للتعــرف عــى حجــم الظاهــرة وأشــكالها وأســباب انتشــارها وكيفيــة 
مســاعدة الصحفيــات اليمنيــات يف تجــاوز آثارهــا، مــن خــالل جمــع الحقائــق والبيانــات 
وتصنيفهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا، للوصــول للنتائــج والتوصيــات الهادفــة لمعالجــة الظاهــرة 

وتعزيــز حمايــة الصحفيــات اليمنيــات وفــق ظــروف الســياق اليمــي.  

 مــع انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي )فيســبوك - واتســاب - تويــر - انســتغرام... الــخ(، 
وزيــادة إقبــال اليمنيــن عــى اســتخدامها كمصــدر إعالمــي خــالل فــرة الحــرب نتيجــة 
عــزوف الكثــر منهــم عــن متابعــة وســائل اإلعــالم المواليــة ألطــراف الــزاع، بــرزت ظاهــرة 
التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيــات اليمنيــات بصــورة تســتدعي القلــق، حيــث تتعــرض الكثــر 
منهــّن لحمــالت تحريــض وتنمــر بشــكل متكــرر عــى إثــر نشــاطهّن اإلعالمــي والصحفــي، أو 

إبــداء آرائهــّن يف الشــأن العــام والخــاص عــر المنصــات المختلفــة.

وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف تنامــي مــا يســمى “ التنمــر اإللكــروين “  ضــد الصحفيــات 
اليمنيــات عــى وســائل التواصــل االجتماعــي، وتبحــث الدراســة عــن اإلجابــة عــى األســئلة 
ــات؟ ومــا هــي آثارهــا  ــات اليمني ــة: مــا حجــم انتشــار التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفي التالي
عــى حياتهــّن الشــخصية والمهنيــة؟ ومــا المقرحــات الكفيلــة بتعزيــز حمايــة الصحفيــات 

مــن تلــك الظاهــرة؟   

تســعى الدراســة اىل التعــرف عــى حجــم ظاهــرة التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيــات يف 
اليمــن، وأســباب انتشــارها وآثارهــا عــى حيــاة الصحفيــات الشــخصية والمهنيــة، كمــا 
ــات  ــة الصحفي ــز حماي ــة بتعزي ــات الكفيل ــات والتوصي ــم المقرح ــة اىل تقدي ــعى الدراس تس

ومســاندتهن للقيــام بعملهــن. 

أهداف الدراسة:

منهجية الدراسة:

مشكلة الدراسة:
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االستبيان:
أجريــت الدراســة خــالل الفــرة مــن شــهر ابريــل حــى يوليــو 2022 مــن خــالل توزيــع 
صحفيــة،   79 وعددهــا  المســتهدفة  العينــة  عــى  إلكرونيــة   1 اســتبانة  اســتمارة 
ــي  ــم تنام ــملت حج ــتمارة، ش ــا االس ــؤااًل تضمنته ــن س ــن عري ــر م ــى أك ــة ع لإلجاب
ــة عــى عمــل  ظاهــرة التنمــر اإللكــروين وأشــكالها وأســباب انتشــارها وآثارهــا المرتب

اليمنيــات.   الصحفيــات 

المقابلة: 
تــم إجــراء مقابــالت مــع ثالثــة خــراء متخصصــن بالمجــاالت القانونيــة والنفســية 
باســتنتاجات  والخــروج  الميدانيــة،  الدراســة  نتائــج  لمناقشــة  الرقميــة،  والحمايــة 
ــات  ــل معمــق لتنامــي ظاهــرة التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفي تســهم يف إجــراء تحلي
اليمنيــات، إضافــة إلجــراء 4 مقابــالت مــع صحفيــات وناشــطات إعالميــات عــى وســائل 
ــز  التواصــل االجتماعــي ممــن تعرضــّن لحــاالت تنمــر إلكــروين بمــا يســاعد عــى تعزي
ــادرة عــى التصــدي للظاهــرة  ــة ق ــة وواقعي ــم مقرحــات فاعل ــج الدراســة، وتقدي نتائ
وتتمــايش مــع الســياق اليمــي، لضمــان تفعيــل إجــراءات ســالمة وحمايــة للصحفيــات 

ــرايض.  ــاء االف ــررة يف الفض ــداءات المتك ــن االعت م

اعتمــدت الدراســة لتحليــل وتفســر المعلومــات المتعلقــة بتصاعــد ظاهــرة التنمــر اإللكروين 
ضــد الصحفيــات اليمنيــات عــى األدوات التالية:  

بلغــت عينــة الدراســة 79 صحفيــة مــن العامــالت بوســائل اإلعــالم المختلفــة والمؤسســات 
والمراكــز اإلعالميــة والناشــطات بمواقــع التواصــل االجتماعــي يف مختلــف المحافظــات 
حياتهــّن  عــى  وآثــاره  لــه  تعرضــّن  الــذي  اإللكــروين  التنمــر  أشــكال  لمعرفــة  اليمنيــة، 
الشــخصية واالجتماعيــة والمهنيــة، إضافــة إىل إجــراء مقابــالت مــع خــراء بالمجــاالت 
ــج، والخــروج باســتنتاجات دقيقــة  ــة لمناقشــة النتائ ــة الرقمي ــة والحماي النفســية والقانوني
لمعالجــة أســباب تفاقــم هــذه الظاهــرة الخطــرة الــي تهــدد ســالمة الصحفيــات اليمنيــات، 

ــت.  ــر اإلنرن ــررة ع ــداءات المتك ــن االعت ــّن م ــز حمايته ــة بتعزي ــراءات الكفيل واإلج

أدوات الدراسة:

عينة الدراسة:
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تليهــا  بنســبة 44%،  - 35 ســنة(   25( العمريــة  الفئــة  العينــة مــن  أفــراد  مثلــت غالبيــة 
ــة )18 - 25 ســنة(، و6%  ــم نســبة %18 للفئ ــة )35 - 45 ســنة(، ث ــة العمري نســبة %31 للفئ

ــنة. ــّن الـــ 45 س ــاوز عمره ــات تج لصحفي

وكانــت الخــرة اإلعالميــة لـــ %38 مــن الصحفيــات عينــة الدراســة أقــل مــن خمس ســنوات، 
ــات  ــغ نســبة الصحفي ــد ســنوات خرتهــّن عــن تســع ســنوات، يف حــن بل و%37 منهــّن تزي

المســتهدفات ممــن تــراوح خرتهــّن بــن خمــس لتســع ســنوات 25٪. 

خصائص عينة الدراسة:

ــّن  ــة يعمل ــراد العين ــن أف ــن أن %42 م ــة، تب ــة الدراس ــات عين ــة الصحفي ــوع مهن ــول ن وح
كمحــررات بمواقــع إلكرونيــة وصحــف، فيمــا %33 هــّن ناشــطات إعالميــات عــى شــبكات 
ــل  ــا أق ــددة، بينم ــات متع ــة بصف ــات إعالمي ــّن بمؤسس ــي، و%21 يعمل ــل االجتماع التواص
فئــة كانــت ممــن يعملــّن بإذاعــات وقنــوات تلفزيونيــة وبنســبة ٪10، وتشــر النتائــج أن 

ــة وبصفــات متعــددة. ــر مــن وســيلة إعالمي ــّن يف أك ــّن يعمل ــد منه العدي

ــّن بهــا الصحفيــات   كمــا يوضــح الشــكل التــايل أن معظــم مؤسســات اإلعــالم الــاليت يعمل
عينــة الدراســة كانــت أهليــة بنســبة %65، تليهــا مؤسســات إعالميــة حكوميــة بنســبه 19٪، 
ثــم مؤسســات إعالميــة حزبيــة بنســبة ٪4، يف حــن ذكــرت ٪12 أنهــّن يعملــّن يف مؤسســات 

أخــرى كمنظمــات مجتمــع مــدين محليــة ودوليــة. 
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التنمر اإللكرتوين: 
يقصــد بالتنمــر اإللكــروين يف هــذه الدراســة كافــة االعتــداءات واالنتهــاكات الــي تلحــق 
الــرر واألذى بالصحفيــات اليمنيــات عــر اســتخدام الوســائل الرقميــة واإللكرونيــة، 
)فيســبوك،  االجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  النقالــة  والهواتــف  الحواســيب  مثــل 
واتســاب، تويــر... الــخ(، متمثلــة بألفــاظ القــذف والســب والشــتم والتحقــر والرويــج 
والتشــهر لهــا، بهــدف إهانــة الصحفيــات بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة، مــا يخلــق 
آثــاًرا ومعانــاة نفســية أو جنســية أو جســدية كنتيجــة لتعرضهــّن للخــداع  لديهــّن 
أو التهديــد أو االســتغالل أو التحــرش أو اإلكــراه أو العقــاب، وذلــك بهــدف تكميــم 

ــة. ــة الصحاف ــرك مهن ــى ت ــّن ع ــّن وإجباره أصواته

 الصحفيات اليمنيات: 
هــّن كل الصحفيــات العامــالت يف وســائل ومؤسســات اإلعــالم اليمنيــة، والناشــطات 

اإلعالميــات يف الشــبكات االجتماعيــة يف اليمــن.   

مصطلحات الدراسة: 
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نتائج الدراسة الميدانية :

حجم تفيش ظاهرة التنمر اإللكرتوين
ضد الصحفيات اليمنيات: 

التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيــات اليمنيــات مــن أكــر  تعــد ظاهــرة 
ــدد  ــًرا يه ــًرا كب ــا خط ــكل تفاقمه ــن، ويش ــاًرا يف اليم ــف انتش ــكال العن أش
ســالمة الصحفيــات، وقــد يــؤدي لتوقفهــّن عــن عملهــّن الصحفــي يف بلــد 

ــف.   ــة األضع ــا الحلق ــاء فيه ــل النس ــرب، وتمث ــا الح أنهكته

ــد االعتــداءات الــي تســتهدف  وتعــد هــذه النتيجــة مــؤرًشا خطــًرا لزتاي
الصحفيــات اليمنيــات عــر اإلنرنــت عــى نحــو مطــرد، وتهــدد حقهــًن يف 

حريــة التعبــر والــرأي.

تنمر إلكرتوين يستهدف أغلب
الصحفيات اليمنيات 

 أفــادت 72 % مــن إجمــايل العينــة البالغــة 79 صحفيــة أنهــّن 
تعرضــّن للتنمــر اإللكــروين، فيمــا 28 %منهــّن أجــّن بـــ ال. يف 
الوقــت ذاتــه، أكــدت 64 % ممــن أجــّن بـــ ال أنهــّن كــّن شــاهدات 

ــات.  ــالت أخري عــى حــاالت تنمــر إلكــروين تعرضــت لهــا زمي
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فيسبوك الوسيلة األكرث استخداًما

وســيلة  كأبــرز  فيســبوك  موقــع  تصــدر  النتيجــة  ُتظهــر 
مســتخدمة لممارســة التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيات 
بنســبة  واتســاب  تطبيــق  يليــه   ،91% بنســبة  اليمنيــات 
%43، وتويــر بنســبة %23، و%10 عــر الريــد اإللكــروين. 

وتتمــاىش هــذه النتيجــة مــع تزايــد اســتخدام 
الصحفيــات اليمنيــات للفيســبوك كوســيلة 
تواصــل أكــر مــن أي وســيلة أخــرى، ومــع 
مؤسســة  أجرتهــا  لدراســة  مماثلــة  نتيجــة 
ــة  ــبوك المرتب ــدر فيس ــل بتص ــة”، تتمث “منص
واســتخدام  الهتمامــات  بالنســبة  األوىل 
اليمنيــن بنســبة %98.7، ثــم تطبيق واتســاب 

ــر بـــ 59%. 2 بـــ 92.7 %، ثــم موقــع توي

2 - دراسة تشخيصية : تأثري منصات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام يف اليمن - مؤسسة منصة لإلعالم – صنعاء – رابط الدراسة هنا

اإليميل

https://mansa-ye.org/news-20.html
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تصاعد مستمر لحاالت التنمر اإللكرتوين

 ُتظهــر النتيجــة أن أعــى حــاالت التنمــر اإللكــروين الــي تعرضــت لهــا الصحفيــات 
العــام  بلغــت نســبة %37، يليــه  إذ  كانــت يف عامــي 2021 و2022م،  اليمنيــات 
ــم العــام 2019م بنســبة ٪22، فيمــا بلغــت نســبة حــاالت  2020م بنســبة ٪25، ث

التنمــر اإللكــروين خــالل الفــرة 2012 - 2017م مــا نســبته 16٪.

وتؤكــد أكــر مــن نصــف العينــة %52 تكــرار تعرضهــّن لحــاالت تنمــر إلكــروين 
تراوحــت مــا بــن مــرة إىل خمــس مــرات، فيمــا قالــت %32 إنهــّن تعرضــّن للتنمــر 
اإللكــروين أكــر مــن عــر مــرات، و%15 أكــدّن تعرضهــّن لحــاالت تنمــر إلكــروين 
متكــررة مــا بــن 5 إىل 10 مــرات، وتعزي غالبيــة الصحفيات اليمنيات المســتهدفات 
ســبب تكــرار اســتهدافهّن اىل فشــل إخضاعهــّن واســتمرار نشــاطهّن اإلعالمــي 

عــى الرغــم مــن االعتــداءات المتكــررة. 



التنمر اإللكرتوين ضد الصحفيات اليمنيات

16

تتصاعــد حجــم ظاهــرة التنمــر اإللكــروين ضــد الصحفيــات اليمنيــات بصــورة 
متكــررة، يســتخدم فيهــا المتنمــر وســائل وتطبيقــات متعــددة يتصدرهــا 
أو  المســتعارة  “األســماء  فئــة  تتصــدر  كمــا  فيســبوك،  موقــع 
ضــد  اإللكــروين  التنمــر  مصــادر  قائمــة  الهويــة”  مجهــويل 
عمليــة  يعقــد  مــا  الدراســة،  عينــة  اليمنيــات  الصحفيــات 
ــات  التحقيــق ومحاســبة مرتكــي االنتهــاكات ضــد الصحفي
ــف  ــا تكش ــرة، كم ــار الظاه ــهم يف انتش ــت، ويس ــر اإلنرن ع
تقنيــة  إجــراءات  واتخــاذ  تطويــر  أهميــة  النتيجــة  هــذه 
عمليــة  للتصــدي لهــذه الظاهــرة الخطــرة مــن الناحيــة 
والتعــاون،  التنســيق  بتعزيــز  وذلــك  التكنولوجيــة، 
عــى  اليمنيــات  الصحفيــات  وتدريــب  وتوعيــة 
اســتخدامها لزيــادة الحمايــة الرقميــة، والحــد مــن 
االعتــداءات المتكــررة عليهــّن عــر اإلنرنــت. 

“تزايــدت وتــرة التنمــر اإللكــروين والتهديــدات الــي 
إىل  وتطــورت  2013م،  ســبتمر  منــذ  لهــا  تعرضــت 
اخــراق صفحــي، ثــم وصلتــي التهديــدات إىل بــاب 
مــزيل، وذلــك كلــه بســبب مــا كتبتــه عــن التنظيمــات 
اإلرهابيــة ومــا تقــوم بــه من تجنيــد لألطفال والشــباب 
يف عــدن، ويف أكتوبــر 2015م، أرادوا قتــي بمحاولــة 
بليغــة،  إلصابــات  إثرهــا  متعرضــة  مبــارشة  دهــي 
وذلــك بالزتامــن مــع كتابــي سلســلة منشــورات يف 
فيســبوك عــن محــاوالت نهــب أرضيــة حديقــة عامــة 
قريبــة مــن مــزيل يف مديريــة المنصــورة، محاولــة 

القتــل ســبقتها حملــة تنمــر وتهديــدات عــى وســائل 
ــن قامــوا  التواصــل االجتماعــي، واألشــخاص الذي
الذيــن  األشــخاص  هــم  يكونــوا  لــم  باالعتــداء 
يحاولــون البســط عــى الحديقــة، وهــذا يعــي 
أنهــم مــن الجماعــات اإلرهابيــة الــي هددتــي 

ســابًقا”. 
الصحفية ابتهال الصالحي
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أساليب التنمر اإللكرتوين:

وجــود  عــن  التــايل  البيــاين  الشــكل  يكشــف 
أســاليب متنوعــة للتنمــر اإللكــروين حســب 
اللــوايت  الدراســة  عينــة  الصحفيــات  ردود 
ــا  ــلوب، أبرزه ــن أس ــر م ــّن ألك ــرّن تعرضه اخ
ثــم   ،88.64% بنســبة  اللفظيــة  اإلســاءة 
االتهامــات  ثــم   ،47.73% بنســبة  التهديــد 
بنســبة %43.18، والتحريــض بنســبة 36.3%، 
ــة  ــل الحســاب بنســبة %31.82، وفرك وتعطي
بنســبة  المعلومــات  وترسيــب  الصــور 
%18.18 لــكل منهمــا، وتزييــف حســاب باســم 

 .4.55% بنســبة  الصحفيــة 
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المتنمرون مجهولون يف األغلب

يوضــح الشــكل البيــاين يف األعــى أن غالبيــة الصحفيــات عينــة الدراســة تعرضــّن لتنمــر 
إلكــروين مــن قبــل “مجهولــن “ وبنســبة ٪51، فيمــا ارتكــب زمــالء العمــل مــا نســبته 
%21 مــن حــاالت التنمــر اإللكــروين المرصــودة، ومــارس األصدقــاء حــاالت تنمــر 
إلكــروين وصلــت نســبتها إىل %15، و٪8 مــن حــاالت التنمــر اإللكروين ارتكبهــا أقاربهّن، 

يف حــن ٪5 مــن حــاالت التنمــر اإللكــروين كانــت مــن أحــزاب وأطــراف سياســية.

ــد  ــروين ض ــر اإللك ــة التنم ــع ممارس ــود دواف “تع
الصحفيــات اليمنيــات إىل خلفيــة المتنمــر الــي 
ــب، كمــا أن نســبة ممــن  ــة يف الغال تكــون انتقامي
ــذا  ــم، ل ــه يف صغره ــوا ل ــف تعرض ــون العن يمارس
ــا  ــج عّم ــت النات ــرددون يف إخــراج الكب فإنهــم ال ي
تعرضــوا لــه ضــد أي فئــة يعتقــدون أنهــا ضعيفــة 

ــك”.  ــاح لهــم الفرصــة لذل عندمــا تت

د. أنجيال المعمري
خبرية الصحة النفسية بجامعة تعز
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أسباب انتشار ظاهرة التنمر اإللكرتوين:
ــات بشــكل مقصــود، فقــد  ــات اليمني ُيمــارس التنمــر اإللكــروين ضــد بعــض الصحفي
يثــر تواجدهــّن وظهورهــّن المتكــرر عــى اإلنرنــت حفيظــة بعــض األصــوات المتطرفــة 
ــة  ــادات االجتماعي ــى الع ــاواًل ع ــك تط ــا ذل ــة باعتباره ــرأة اليمني ــل الم ــة لعم المناهض
والثقافيــة المغلوطــة، فضــاًل عــن أن غيــاب القوانــن الرادعــة لمرتكــي التنمــر اإللكروين 
ضــد الصحفيــات يف اليمــن يعــد ســبًبا مهًمــا لضعــف حمايتهــّن والدفــاع عــن حقهــّن يف 
حريــة التعبــر بالفضــاء الرقمــي، ناهيــك عــن ضعــف الوعــي بأهميــة الحريــات والتنــوع .    

تعــزو معظــم الصحفيــات اليمنيــات عينــة الدراســة انتشــار ظاهــرة التنمــر اإللكــروين اىل 
عــدة أســباب، يتصدرهــا شــعور المتنِمــر باإلفــالت مــن العقــاب وعــدم قــدرة الصحفيــة 
المتنَمــر عليهــا عــى مالحقتــه ومحاســبته بنســبة %95.12، يليــه األســباب االجتماعيــة 
والثقافــة المغلوطــة وضعــف الوعــي بنســبة %90.24، ثــم غيــاب الرقابــة عــى الفضــاء 
ــر بنســبة %85.37، وأســباب  ــط قانونيــة تعاقــب المتنِم اإللكــروين وعــدم وجــود ضواب
تتعلــق بالفكــر الذكــوري بنســبة %82.93، وســماح التكنولوجيــا بإخفــاء هويــة المتنِمــر 
واســتخدام أســماء مســتعارة بنســبة %80.49، وأســباب سياســية تهــدف إلخضــاع 
الدفــاع عــن  المتنِمــر  وادعــاء  بنســبة 78.05%،  للصحفيــة  المعارضــة  اآلراء  وقمــع 
الفضيلــة والقيــم الدينيــة واألعــراف والتقاليــد المجتمعيــة بنســبة %73.17، والغــرة 
مــن الظهــور اإلعالمــي المتكــرر للصحفيــات والناشــطات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي 
مــن منظــور جنــدري باعتبارهــّن إنــاث بنســبة %70.73، وأســباب دينيــة بنســبة 68.29%، 
وأســباب جهويــة وعنريــة ترجــع إىل انتمــاء الصحفيــة لمنطقــة أو لفئــة اجتماعيــة 
محــددة بنســبة %60.98، وغيــاب االتصــال الجســدي واالتصــال المبــارش بــن المتنِمــر 
والصحفيــة المتنَمــر عليهــا بنســبة %56.10، وقبــول الصحفيــة  المتنَمــر عليهــا بابــزتاز 

ــا مــن ردود الفعــل االجتماعيــة والدينيــة بنســبة 34.15%. المتنِمــر خوًف

غياب العقاب يفاقم الظاهرة

التنمــر  مصطلــح  اليمــي  القانــون  يتضمــن  “ال 
التنمــر  اإللكــروين، ولكــن يمكــن إحالــة قضايــا 
اإللكــروين إىل قانــون الجرائــم والعقوبــات رقــم 
ــواردة يف  ــم ال ــور الجرائ ــنة 1994م، ألن ص 12 لس
التنمــر اإللكــروين موجــودة يف قانــون الجرائــم 
والعقوبــات. نحــن يف اليمــن نقــوم بقياســها عــى 
ذلــك، فقــد ورد يف القانــون التهديــد والتشــهر 
كل  معتــًرا  الســمعة،  إىل  واإلســاءة  والســب 

واحــدة منهــا جريمــة بحــد ذاتهــا”.

أ. رغدة المقطري، محامية
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ــاالت  ــة ح ــتهدفات لمواجه ــات المس ــا الصحفي ــأ إليه ــي تلج ــارات ال ــدد الخي تتع
التنمــر اإللكــروين ضدهــّن، حيــث وجــد إجمــاع لــدى كافــة الصحفيــات عينــة 
الدراســة بلجوئهــّن إىل اســتخدام وســيلة الحظــر كواحــدة مــن وســائل المواجهــة 
ــم اســتخدام وســيلة  بنســبة %100، تليهــا وســيلة التجاهــل بنســبة %80.49، ث
اإلبــالغ بنســبة %63.41، والمقاومــة بنســبة %51.22، والصمــت بنســبة 43.90%، 
فيمــا مثــل اللجــوء للقانــون أقــل وســيلة تلجــأ إليهــا الصحفيــات بنســبة ال تتعــدي 

الـــ %21.95 فقــط.  

ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــر ع ــت للتنم “تعرض
ــا  ــر خــًرا صحيًح ــت أن خاصــة بعــد عــام 2011م، كن
مــن  لموجــات  مبــارشة  فأتعــرض  فيســبوك  عــى 
عــى  القائــم  اللفظــي  والعنــف  والتهديــد  الســب 
ــة يف التعليقــات، أذكــر أين شــاركت  ــة والطائفي العنري
منشــورات  بكتابــة  وصايــة  بــال  جــوازي  حملــة  يف 
الشــتائم  مــن  لســيل  وتعرضــت  للحملــة،  منــارصة 
واالتهامــات بســبب ذلــك. تغطيــي لألحــداث المحليــة 
ــن  ــى م ــل وح ــدان العم ــر يف مي ــا للتنم ــي أيًض عرضت
قبــل الزمــالء الصحفيــن، والحقيقــة أن تأثــرات التنمــر 

الوجاهــي أصعــب مــن تأثراتــه عــى وســائل التواصل 
االجتماعــي، أمــا التنمــر اإللكــروين الــذي تعرضــت 

أرسيت  مــع  بمشــاكل  يل  يتســبب  كان  فقــد  لــه 
وأقــاريب، ولــم يكــن أمامــي ســوى القيــام بالحظــر 
وحــذف التعليقــات المســيئة فقــط، ألنــه ليــس 
تحاســب  أن  يمكــن  قانونيــة  جهــة  هنالــك 

المتنمريــن”.

تعامل الصحفيات مع حاالت التنمر اإللكرتوين:

الحظر يف مواجهة التنمر اإللكرتوين

 الصحفية وفاء الوليدي
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“غــرت أرقــام هاتفــي وبيانــايت عــى وســائل التواصــل 
ألن  فيســبوك،  عــى  حســايب  وأغلقــت  االجتماعــي، 
محــاواليت يف اللجــوء للجهــات المختصــة لــم تثمــر. 
األرضار الــي أصابتــي لــم تكن جســدية فقــط، تعرضت 
لحالــة مــن القلــق الدائــم والوســواس القهــري واألرق 
ــايت  والخــوف، وقــد أعاقــت قــدريت عــى ممارســة حي
الطبيعيــة. شــعرت بالخــذالن مــن جميــع الجهــات، 
حــى مــن الوســيلة اإلعالميــة الــي كنــت أعمــل لديهــا، 
ثــم غــادرت البــالد للعــالج عــى حســايب الشــخيص، ويف 
2019م، حاولــت العــودة إىل عــدن الــي غادرتهــا منــذ 

ــدات والتعليقــات  ــر، إال أن رســائل التهدي ــة أكتوب بداي
عــى فيســبوك عــادت مجــدًدا، وشــملت نســب 

مــن  عليــه  حصلــت  مــا  وكل  يل،  كيديــة  تهــم 
ــات  ــي كان بيان ــا حماي ــي يفــرض به الجهــات ال
التضامــن واإلدانــات ورســائل التطمــن الــي لــم 

ــل”. ــة القت ــع تعــريض لمحاول تمن

الصحفية ابتهال الصالحي

اإللكــروين،  التنمــر  مــع  للتعامــل  طريقتــان  “هنــاك 
ــات  ــع إدارة المنص ــل م ــل يف التواص ــة األوىل تتمث الطريق
التنمــر الحاصــل ضــد الصحفيــة، فيمــا تتمثــل  إلزالــة 

للقانــون”. باللجــوء  الثانيــة  الطريقــة 

م. فهمي الباحث، مختص يف األمن 
الرقمي والدفاع عن الحقوق الرقمية 
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ــار الناتجــة عــن التنمــر اإللكــروين  ــرز اآلث ــاين يف األعــى عــن أب يكشــف الشــكل البي
ضــد الصحفيــات اليمنيــات وفًقــا إلجابــات المســتهدفات، وهــي الضغــط والتوتــر 
النفــي بنســبة %82.93، والمشــاكل األرسيــة واالجتماعيــة بنســبة 53.66%، 
والتوقــف عــن النــر أو العمــل يف المجــال اإلعالمــي بنســبة %41.46، ثــم فقــدان 
فــرص العمــل وإيقــاف الحســابات الخاصــة عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــات  ــه الصحفي ــا تقدم ــور بم ــة الجمه ــدان ثق ــا، وفق ــكل منهم ــبة %29.27 ل بنس

ــوى بنســبة 17.07%. مــن محت

آثار التنمر اإللكرتوين ومقرتحات الصحفيات 
اليمنيات لتجاوز تداعياته:  

تداعيات خطرية 
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“اخرقــوا هاتفــي وحســابايت عــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
وإيميــاليت، اتهمــت بنــر أفــكار ســيئة بــن أوســاط النســاء، طعنت 
يف أخــاليق، وتــم تحريــض أهــي لمنعــي مــن العمــل، أرســلوا صــوًرا 
مخلــة ومفركــة إىل إخــويت تســببت بتهديــدي بالســالح، وقامــوا 

بإنشــاء حســاب فيســبوك وهمــي باســم أخــي، ونــروا منــه أن 
ــة تشــهر واســعة عــى  ــرأ مــي، كمــا تعرضــت لحمل أرسيت تت
فيســبوك وصلــت إىل تلفيــق اتهامــات كيديــة بحقــي وتقديمها 
المجتمــع وحرمــاين مــن  أمــام  لتشــوية ســمعي  للقضــاء 
تعاطفــه، وبعــد التحقيــق معــي لســاعات متأخــرة يف النيابــة، 

أجــرت عــى توقيــع محــارض اعرافــات ليــس يل أي عالقــة 
بهــا، وضمانــات والزتامــات بعــدم ممارســة أي أنشــطة. 

تــررت صحــي الجســدية والنفســية، فقــدت ثقــة 
أهــي يب، وأصبحــت شــخًصا منبــوًذا مــن المجتمــع 

بســبب حملــة التشــهر الــي قامــوا بهــا بحقــي، 
وفقــدت القــدرة عــى العمــل، ولــم أجــد الدعــم 

القانــوين والنفــي الــذي قــد يســاندين”.

ــه مــن  “أشــعر بالكراهيــة لوطــي بســبب مــا تعرضــت ل
تنمــر إلكــروين، مــررت ببدايــة صعبــة بســببه أثــرت 

عــيّ أرسيًــا، وتســببت بتأخــر التحــايق بالجامعــة”.

أ.ص، ناشطة إعالمية 

الصحفية لمياء الرشعيب
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الحاجة للمساندة

“األرضار المعنويــة الجســيمة للتنمــر اإللكروين قد 
تغــر بشــكل جــذري الحيــاة الشــخصية والمهنيــة 
قدرتهــّن  دون  وتحــول  اليمنيــات،  للصحفيــات 
عــى مناقشــة قضايــا الشــأن العــام، والمشــاركة 
وقــد  واالجتماعيــة،  السياســية  بالحيــاة  الفاعلــة 
اإللكــروين  للتنمــر  العميقــة  التأثــرات  تقودهــّن 
إىل اضطرابــات نفســية خطــرة يصعــب تجاوزهــا، 
خاصــة يف ظــّل تواجدهــّن ضمــن مجتمــع محافــظ 

تحكمــه عــادات وقواعــد معّينــة”.

د. أنجيال المعمري
خبرية الصحة النفسية بجامعة تعز

كانــت أبــرز المســاعدات الــي ذكــرت الصحفيــات احتياجهــّن لهــا هــي اإلرشــاد 
ــة، والدعــم النفــي والمــادي،  ــة القانوني ــل، والحماي ــب والتأهي النفــي، والتدري

وأدوات عمــل صحفيــة، والســفر إىل خــارج البــالد.
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وطالبــت الصحفيــات اللــوايت أجــّن عــى االســتبيان بالقيام ببعض اإلجــراءات للحد 
مــن تعــرض الصحفيــات اليمنيــات للتنمــر اإللكــروين، منهــا التوعيــة اإلعالميــة 
بشــكل مناســب ومقبــول للنــاس، وتفعيــل أدوات المســاءلة اإللكرونيــة وأدوات 
الحكومــة يف متابعــة قضايــا التنمــر اإللكــروين، وإعطــاء الصحفيــن والصحفيــات 
ــبيك  ــة، والتش ــلطة المجتمعي ــة الس ــي، وممارس ــوع االجتماع ــول الن ــات ح تدريب
المتواصــل بــن المنصــات اإلعالميــة والمؤسســات الــي تقــدم خدمــات األمــن 
الرقمــي للتبليــغ عــن الحســابات الــي تنتهــك الخصوصيــة، ولتوفــر دورات تدريبيــة 
ــالت  ــر الحم ــط وتوت ــع ضغ ــل م ــة التعام ــة وكيفي ــة اإللكروني ــن الحماي ــاء ع للنس
المســيئة، وســن قوانــن رادعــة للمتنمريــن تجــرم هــذه الظاهــرة، وايجــاد خطــاب 
ديــي معتــدل، وتعزيــز ثقــة الصحفيــة بنفســها وتوعيتهــا بطــرق التعامــل مــع 
التنمــر اإللكــروين بشــكل صحيــح، ومســاندة وتصديــق الضحايــا، وتنفيــذ حمــالت 

توعيــة مســتمرة، وتشــكيل مجموعــة منــارصة وميثــاق رشف للصحفيــن.

للصحفييــن  الدعــم  اإلعالميــة  الحريــات  مرصــد  يقــدم 
ــن يواجهــون  ــة الذي ــن فــي املؤسســات اإلعالمي والعاملي
ويشــمل  الصحفــي،  عملهــم  نتيجــة  نفســية،  ضغوًطــا 
الدعــم تقديــم استشــارات نفســية، باإلضافــة إلى جلســات 

دعــم نفســي مباشــر عبــر أخصائييــن نفســيين.

لتقديم 
طلب 
الدعم 

النفسي 

من هنا 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9eC6f08kyu0Pm1ZXTXDvn4Kofx66CjdW53zUOsOgq4eRqyQ/viewform
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إرشادات ونصائح: 

إرشادات ونصائح قانونية لتعزيز الحماية القانونية 
للصحفيات اليمنيات 3 :

تحديد نوع االعتداء أو التنمر اإللكروين الذي تعرضت له الصحفية.
القيــام بتوثيــق االعتــداء )مــى كان؟ كــم كان؟ مــن الــذي قــام بالتنمــر اإللكــروين؟ هــل 
هــو نفــس الشــخص أم أشــخاص كــُر(، وعمــل لقطــات شاشــة لــكل صــور التنمــر 

اإللكــروين الــذي تعرضــت لــه الصحفيــة.
حمايــة مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي تســتخدمها الصحفيــة مــن خــالل االلتحــاق 

بالــدورات الــي تعــزز لديهــا المعرفــة باألمــن الرقمــي.
اللجوء لألصدقاء لالستشارة.

ــك دعــوى  ــة لتحري ــات اإلعالمي ــة الصحفيــن او مرصــد الحري ــم شــكوى إىل نقاب تقدي
قضائيــة ضــد المتنمــر.

تقديــم بــالغ للجهــات المعنيــة عندمــا تكتمــل الصــورة بشــكل واضــح لــدى الصحفيــة، 
أو تعــرف مــن هــو القائــم بالتنمــر اإللكــروين عليهــا.

ودعمهــّن  بقضاياهــّن  وتهتــم  الصحفيــات،  مــع  تعمــل  الــي  للمنظمــات  اللجــوء 
أخــرى. مــرة  اإللكــروين  للتنمــر  التعــرض  مــن  وحمايتهــّن 

إرشادات ونصائح لتعزيز حماية الصحة النفسية 
للصحفيات اليمنيات 4: 

اللجوء إىل شخص قريب للتحدث معه حول المشكلة. 
االبتعــاد عــن وســائل التواصــل االجتماعــي مؤقًتــا لتجنــب مضاعفــة األثــر النفــي، 
ــزتن. ــح وم ــكل صحي ــر بش ــى التفك ــا ع ــا وقدرته ــة قوته ــتعيد الصحفي ــى تس وح

أخذ إجازة وقسط من الراحة إذا ما كان التنمر حاصل يف بيئة العمل نفسها.
الحصــول عــى جلســات دعــم نفــي مــن متخصــص للتمكــن مــن االســتمرار يف 
العمــل بــدون أن يكــون هنــاك أمــور مرســبة، )بموجــب الجلســات يتحدد مســتوى 
األثــر النفــي لــدى الصحفيــة، وهــل هــي بحاجــة لجلســات فقــط أو لتدخــل بعــض 

العقاقــر(.
الدعم النفي لذوي الضحية.

3 - رغده المقطري، محامية وناشطة قانونية يمنية، مقابلة عرب تطبيق الزوم.
4 -  أنجيال المعمري، أكاديمية وخبرية الصحة النفسية بجامعة تعز، مقابلة عرب تطبيق الزوم.
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اسرتاتيجيات الوقاية لمواجهة اآلثار النفسية
للتنمر اإللكرتوين 5  

ممارسة األنشطة الرياضية.
كرس الروتن اليومي الذي يمكن أن يكون مرافًقا للعمل.

عمل حاجز بن العمل والمزل )ال تأِت بهموم العمل إىل المزل(.
ممارسة الهوايات والمهارات الشخصية لتفريغ اآلالم والضغوط النفسية.

النوم بشكل طبيعي.
االهتمام بنوعية األكل.

إقامة الصداقات والعالقات االجتماعية غر السلبية.
إيجاد يشء من المرح والطاقة اإليجابية.

الحصــول عــى الدعــم واالستشــارة النفســية مــن وقــت آلخــر للمســاعدة عــى تجــاوز 
المراحــل الصعبــة، والتخفيــف مــن حجــم الندبــات الــي ال تــزال عالقــة.

ارشادات ونصائح لتعزيز الحماية الرقمية 
للصحفيات اليمنيات 6 :

الحــرص عــى عــدم نــر الكثــر مــن المعلومــات الشــخصية ألنهــا تعطــي فرصــة 
للمتنمريــن الســتخدامها بطريقــة ســلبية )هــل أنــت ملــزم بنــر هــذه المعلومــة؟ 

ــا؟(. هــل هــم محتاجــن لمعرفته
التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية.

عدم االنجرار للنقاشات العنيفة أو الرد عى المتنمرين يف الفضاء الرقمي. 
التحدث عر وسائل آمنة مثل سيجنال.

إبــالغ المنصــة بالتعــرض للتنمــر اإللكــروين بغــض النظــر عــن رسعــة اســتجابة القائمــن 
. عليها

ال توجــد جهــات حكوميــة يف اليمــن يمكــن أن تلجــأ لهــا الصحفيــة حــى تحمــي نفســها 
رقمًيــا، لكــن توجــد منظمــات دوليــة أخــرى تتعامــل مــع هــذه الحــاالت مثــل 
أكســس نــاو، وهــي واحــدة مــن المنظمــات الــي تســاعد الضحايــا تقًنيــا خصوًصــا 

ــن. ــات والصحفي الصحفي
ــكلة:  ــاوز المش ــى تج ــا ع ــاعدة الضحاي ــة بمس ــبابية المعروف ــادرات الش ــوء للمب اللج
هنــاك مجموعــة مبــادرات شــبابية لديهــا تواصــل مبــارش مــع بعــض الشــبكات 

لإلبــالغ عــن أي محتــوى يمكــن أن يســبب أذى لآلخريــن.
ــت  ــة ليس ــة معين ــال لجه ــد اإلرس ــا: عن ــة دائًم ــات موثوق ــن جه ــاعدة م ــب المس طل

ــك. ــل ذل ــا قب ــري حوله ــن التح ــد م ــا ال ب ــة قانونًي منظم
إغالق الصفحات قد يكون حاًل أحيانًا.

5 -   أنجيال المعمري، اكاديمية،وخبرية الصحة النفسية بجامعة تعز، مقابلة عرب تطبيق الزوم .
6 -  فهمي الباحث، مختص يف األمن الرقمي، ومدافع عن الحقوق الرقمية يف الوطن العريب، مقابلة عرب تطبيق الزوم.
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الضغــط الســتصدار قوانــن واضحــة للتعامــل مــع التنمــر اإللكــروين واالعتــداءات 
ــد  ــا والح ــبة مرتكبيه ــان ردع ومحاس ــات، لضم ــات اليمني ــد الصحفي ــررة ض المتك

ــاب. ــن العق ــم م ــن إفالته م
تدريب الصحفيات عى األمن الرقمي وآليات التعامل مع التنمر اإللكروين.

الذكوريــة  ثقافــة  وتعزيــز  عــام،  بشــكل  العمــل  يف  المــرأة  بحــق  المجتمــع  توعيــة 
اإليجابيــة.

اســتخدام وســائل اإلبــالغ الرقميــة الــي توفرهــا منصــات التواصــل االجتماعــي وبنــاء 
قــدرات الصحفيــات اليمنيــات عــى اســتخدام تلــك الوســائل.

تنفيــذ حمــالت توعويــة بالتنمــر اإللكــروين وأشــكاله ومخاطــره وســبل مواجهتــه 
والحــد منــه. 

ــابات  ــى الحس ــود ع ــرض قي ــي لف ــل االجتماع ــبكات التواص ــع ش ــة م ــل بالراك العم
الوهميــة والمتطرفــة والمحرضــة.

إنشاء مراكز دعم نفي متخصصة للصحفيات الناجيات من التنمر اإللكروين.
قيــام المنصــات اإلعالميــة بالتشــبيك المتواصــل مــع المؤسســات الــي تقــدم خدمــات 

الدعــم التقي.
خلق تكتالت قوية تنارص قضايا الصحفيات وتدافع عنهّن.

تقديم الدعم القانوين للصحفيات والناشطات عى وسائل التواصل االجتماعي.

توصيات: لنتحرك اآلن
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ـــادي  ـــام االقتص ـــات واإلع ـــز الدراس مرك
أحــــد أهم منظمــــات املجتمـــع املدني 
ـــأن  ـــل يف الش ـــي تعمــ ـــة الت اليمنيـ
بالقضايــــا  والتوعيـــة  االقتصـــادي 
االقتصاديـــــة وتعزيــــــز الشفـافيــــة 
والحكــــم الرشــــيد ومشاركة املواطنين 
ـــع القـــرار، والعمـــل ىلع إيجـــاد  يف صن

إعـــام مهنـــي ومحتـــرف.


