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 موضوع
مات يف عداد اُحملرَّ

:
حـــقـــوق
الـــمــرأة



 قالت سيمون دي بوفوار يف كتاب الجنس اآلخر*: »ال تنسوا أبداً أن أزمة سياسية أو اقتصادية أو
 دينية تكفي ليك تصبح حقوق املرأة موضع شك«. ولسوء الحظ، أكدت األحداث املتالحقة يف املايض
 والحارض صحة كالم هذه الكاتبة واملفكرة الفرنسية البارزة. ففي عام 2017، اندلعت احتجاجات يف

 الواليات املتحدة للتعبري عن السخط واالمتعاض إزاء ما ورد عىل لسان الرئيس األمرييك دونالد ترامب
 من ترصيحات تنطوي عىل تحيز جنساين. ويف بولندا، اقرتح الربملان سنة 2016 مرشوع قانون لحظر
 اإلجهاض، املسموح به يف البالد منذ 1993 تحت ظروف معينة. ويف سياق متصل، ُعرض عىل الربملان
 العراقي مرشوع إصالح ترشيعي لخفض السن القانونية للزواج، وهو ما من شأنه أن يقوض حقوق

املرأة يف البالد ـ
 

 إن تغطية مثل هذه املواضيع ال تخلو من مخاطر بالنسبة للصحفيني. فقد تعرضت رئيسة تحرير
 لالغتيال بسبب شجبها سياسة قامئة عىل التحيز الجنساين، بينام ُسجن مراسل إلعطاء الكلمة إلحدى

 ضحايا االغتصاب، يف حني اعتُدي عىل صحفية ملجرد مطالبتها بحق فتيات يف استعامل الفوط الصحية،
كام تلقت مدوِّنة تهديدات عىل اإلنرتنت النتقاد محتوى لعبة فيديو ـ

 ومبناسبة اليوم العاملي للمرأة، تسلط مراسلون بال حدود الضوء عىل مختلف أنواع العنف التي تطال
 الصحفيني والصحفيات الذين يتطرقون لهذا املوضوع، علامً أن األمر هنا ال يتعلق مبعالجة وضع

 الصحفيات وال بتأنيث املهنة وال حتى مبعرفة ما إذا كانت وسائل اإلعالم تتبع نهجاً قامئاً عىل التحيز
 الجنساين أم ال )وهي مواضيع أثريت ونوقشت عىل نطاق واسع يف العديد من املنابر ويف مناسبات

 متعددة(. فهذا التقرير يركز بالتحديد عىل االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات الذين
 يتطرقون يف عملهم ملسألة حقوق املرأة، حيث وثَّقت مراسلون بال حدود يف اإلجامل أكرث من 60 حالة

يف ما يزيد عن 20 بلداً بني عامي 2016 و2017، وما يفوق 90 حالة منذ 2012ـ
 

 وتتيح هذه البيانات القيام بتصنيف ملختلف أنواع العنف املامرس يف هذا الصدد، من قتل وسجن
 واعتداءات لفظية وجسدية أو عرب اإلنرتنت، علامً أن التهجم من خالل الشبكة العنكبوتية ميثل أكرث

من نصف الحاالت املوثقة ـ

 من يقف إذن وراء هذه األعامل اإلجرامية؟ بالنسبة ملنظمة مراسلون بال حدود، يظهر أعداء حرية
 اإلعالم يف عدة أوجه: فهناك من جهة الجامعات الدينية، التي تستهدف الصحفيني الذين يهددون

 اسرتاتيجيتها الدعائية بتسليطهم الضوء عىل رضورة تحرر املرأة يف بلدانهم. ومن ناحية أخرى، هناك
 املنظامت اإلجرامية التي ترفض أي تدخل من وسائل اإلعالم يف أنشطتها من خالل التنديد مبامرسات

 تُعترب مكرسة للسيطرة الذكورية إزاء املرأة. ثم تأيت أخرياً الحكومات االستبدادية التي ال تتواىن يف
الحفاظ عىل النظام األبوي داخل مجتمعاتها ـ

 وسواء تعلق األمر بالرقابة أو الضغوط أو االعتداءات، فإن كل هذه املخاطر تحمل يف طياتها آثاراً
 وخيمة عىل مهنة اإلعالم، التي تشهد تراجعاً يف عدد ممتنهنيها من جهة، بينام يجد عدد من الصحفيني

 أنفسهم مجربين عىل مغادرة بلدانهم ألسباب أمنية. ورغم كل التهديدات التي تنهال عليهم، يكثف
 العديد من الصحفيني جهودهم للدفاع عن حرية اإلعالم. ويف هذا الصدد، قررت مراسلون بال حدود
 إعطاء الكلمة للعديد من تلك األصوات التي اختارت طريق الكفاح واملقاومة، مثل السعودية نادين

 البدير، التي تلخص اإلشكالية بالقول »إنه ال يوجد هناك موضوع خطري، بل الخطورة تكمن يف املجتمع
حيث يُثار هذا املوضوع أو ذاك« ـ
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 قد تكون الكتابة عن حقوق املرأة أمراً محفوفاً باملخاطر يف بعض البلدان، عندما تحمل يف طياتها نبشاً يف»

«التقاليد وتوقظ الضامئر املطيعة للمجتمع القائم عىل نظام السيطرة الذكورية

 من خالل هذا التحليل الذي تقدمه خوانا غاليغو، مديرة مرصد املساواة بني الجنسني يف إسبانيا وأستاذة 

 الصحافة بجامعة برشلونة، يُصبح من املمكن استيعاب مدى تأثري هذا الرصاع عىل الصحفيني. فقد أحصت

 مراسلون بال حدود أكرث من 60 حالة تنطوي عىل أعامل عنف ضد الصحفيني العاملني عىل هذه املسألة يف

 مختلف أنحاء العامل بني عامي 2016 و2017. وإذا كان هذا الرقم من دون شك أقل بكثري مام يُسجل عىل

 أرض الواقع، إما بسبب خوف البعض أو تنازل البعض إىل حد عدم اإلبالغ، فإن جمع هذه البيانات من شأنه

أن يسمح يف املقابل بتسليط الضوء عىل مختلف أنواع االنتهاكات املرتكبة يف هذا السياق ـ

أ. ميروسالفا بريتش وجوري النكيش، صوتان مزعجان

 يؤدي التطرق لقضايا املرأة إىل القتل يف بعض الحاالت. هذا هو االستنتاج املهول الذي خلصت إليه مراسلون

 بال حدود من خالل تحليل عدد عمليات االغتيال املسجلة يف العامني املاضيني، حيث قُتل تسعة صحفيني

 )٪10 من الحاالت التي تم إحصاؤها يف هذه الدراسة( بسبب تحقيقاتهم املزعجة، علامً أن سنة 2017 شهدت

 مرصع اسمني بارزين يف مجال الصحافة االستقصائية، ويتعلق األمر بكل من املكسيكية مريوسالفا بريتش

والهندية جوري النكيش ـ

 ففي 23 مارس/آذار 2017، قُتلت مريوسالفا بريتش، مراسلة صحيفتي ال خورنادا وإل نوريت دي خواريز، يف

 مدينة تشيواوا، عاصمة الوالية املكسيكية التي تحمل نفس االسم. وقد اغتيلت داخل سيارتها بينام كانت

 ترافق ابنها إىل املدرسة، حيث أطلق مسلحون النار عىل هذه الصحفية االستقصائية التي كانت »امرأة ذكية

 تتحىل بأخالقيات مهنية ال تشوبها شائبة«، عىل حد قول أولغا أليسيا أراغون، زميلتها يف ال خورنادا، التي

خصصت لها تكرمياً يليق مبقامها يف صفحات هذه الجريدة غداة تلك »الجرمية البشعة«ـ

 فعىل مدى مسرية ميدانية دامت أكرث من عرشين عاماً، واكبت مريوسالفا عن كثب أنشطة الجرمية املنظمة

 يف والية تشيواوا - إحدى أكرث املناطق عنفاً يف البالد - حيث سلطت الضوء عىل جرائم قتل النساء يف مدينة

سيوداد خواريز

-انظر التفاصيل يف الصفحة 15ـ 

 وبعد مثانية أيام عىل اغتيال مريوسالفا، أغلقت جريدة إل نوريت دي خواريز املحلية بعد 27 عاماً من الوجود،

 حيث أوضح مالكها أوسكار أ. كانتو مورغيا أنه »ال يوجد ما يكفي من الضامنات أو حتى الحد األدىن من األمن

 والسالمة لقيام الصحفيني بعملهم عىل الوجه األكمل«، علامً أن الطبعة األخرية من الصحيفة صدرت بعنوان

»أديوس!« )وداعاً، باللغة اإلسبانية( ـ

 وبعدها بأشهر، لقيت جوري النكيش حتفها يف 5 سبتمرب/أيلول جرَّاء إطالق النار عليها، بينام كانت تفتح باب

 منزلها يف بنغالور، جنوب الهند، حيث أصيبت برصاصتني يف صدرها وواحدة يف رأسها. وكانت هذه الصحفية

 االستقصائية الشهرية )55 عاماً( تتوىل رئاسة تحرير جريدة جوري النكيش باتريك، التي أسسها والدها، وهي

 أسبوعية ذات توجه علامين ونسايئ. وقد سبق لها أن تلقت عدة تهديدات بالقتل، علامً أنها كانت معروفة

 مبواقفها املدافعة عن حقوق املرأة وشجاعتها ومثابرتها، حيث كانت من أبرز األصوات الناقدة للحكومة

 القومية الهندوسية، مؤكدة يف أحد ترصيحاتها أنها ال تُطبق »ال سياسة وال ديناً، بل نظاماً طبقياً اجتامعياً تُعترب

فيه املرأة كائناً من الدرجة الثانية« ـ

 ففي الهند، حيث تتعرض الصحافة لحمالت التشويه بانتظام، كانت جوري النكيش تُحاكم بتهمة التشهري قبل

 وفاتها ببضعة أشهر، حيث تابعها قضائياً مسؤوالن من حزب بهاراتيا جاناتا )حزب الشعب الهندي( وصدر

 يف حقها حكم ابتدايئ بالسجن ملدة ستة أشهر، علامً أن رئيس قسم االتصاالت بالحزب الحاكم قال يف ترصيح

متصل »آمل أن يلتقط الصحفيون هذه اإلشارة« ـ
 أحصت مراسلون بال حدود أكثر من 60 حالة تنطوي على أعمال عنف ضد الصحفيني

 العاملني على هذه املسألة يف مختلف أنحاء العالم بني عامي 2016 و2017. وإذا كان
 هذا الرقم من دون شك أقل بكثير مما يُسجل على أرض الواقع، إما بسبب خوف
 البعض أو تنازل البعض إلى حد عدم اإلبالغ، فإن جمع هذه البيانات من شأنه أن

يسمح يف املقابل بتسليط الضوء على مختلف أنواع االنتهاكات املرتكبة يف هذا السياق ـ
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التطرق لقضايا املرأة
يؤدي إلى القتل أحيانًا

 .مومباي - 6 سبتمبر 2017. مسيرة تدين مقتل الصحفية جوري النكيشميكسيكو - 25 مارس 2017. مظاهرة بعد اغتيال ميروسالفا بريتش
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 إطالق النار عىل
 الصحفيني بدم بارد
 ال يقترص فقط عىل

 أولئك املتواجدين يف
إحدى مناطق النزاع

»ب. »اغتياالت أمام إفالت تام من العقاب

 أمام غياب أي تحقيق يف العراق بعد اغتيال الصحفية الشابة نورس النعيمي، تعترب مراسلون بال حدود أن
 »انعدام تبعات قضائية عىل ارتكاب جرمية ضد صحفي يشجع الجناة بشكل ضمني عىل التامدي يف أعاملهم

 البشعة«، مشرية يف الوقت ذاته إىل »فشل السلطات املحلية والوطنية يف التعامل مع الحملة الدموية التي
 تستهدف الصحفيني«. هذا وتقبع أفغانستان يف املركز 120، والعراق يف املرتبة 158، عىل جدول التصنيف

العاملي لحرية الصحافة، الذي نرشته منظمتنا يف ربيع 2017ـ

 ويف املكسيك، مازالت الفوىض تشوب األبحاث الجارية عن قتلة مريوسالفا بريتش. فبعدما ظلت التحقيقات
 تُراوح مكانها طيلة تسعة أشهر، أعلنت سلطات تشيواوا يف 19 ديسمرب/كانون األول 2017 عن وفاة رامون

 أندريس زافاال، الذي يُزعم أنه هو منفذ عملية االغتيال. و يف 25 ديسمرب/كانون األول، أكدت الرشطة
 االتحادية اعتقال خوان كارلوس مورينو أوتشوا، امللقب بـ »إل الري«، وهو عضو يف عصابة لوس ساالزاريس

 اإلجرامية، الذي يُعترب هو مدبر الجرمية. صحيح أن ذلك يعكس تقدماً كبرياً يف عملية التحقيق الجارية، ولكنه
 يبقى غري كاف بالنسبة ألرسة مريوسالفا، التي ال تُخفي قناعتها بتورط سلطات تشيواوا يف مقتل الصحفية

االستقصائية، إذ يواجه أقاربها شتى أنواع الصعوبات والعراقيل كلام حاولوا االطالع عىل امللف ـ
 وبحسب أرقام املعهد املكسييك للتنافسية، فإن أكرث من %95 من الجرائم املرتكبة يف البالد متر دون عقاب،

علامً أن املكسيك يقبع يف املرتبة 149 عىل جدول التصنيف العاملي لحرية الصحافةـ

 ويف الهند، التي تحتل املركز 136، أعلنت الحكومة يف عام 2017 تشكيل فريق خاص للتحقيق يف مقتل جوري
 النكيش، ولكن الجناة مازالوا ينعمون بحريتهم كاملة حتى يومنا هذا. فبعد بضعة أسابيع من تاريخ ذلك
 االغتيال املأساوي، أكدت حكومة والية كارناتاكا، حيث وقعت الجرمية، أنه تم التعرف عىل هوية القتلة،

مضيفة يف الوقت ذاته أنه »ال يوجد أي دليل عىل إدانتهم«ـ

 ويف هذا الصدد، تحث مراسلون بال حدود السلطات الهندية عىل بذل كل الجهود املمكنة من أجل إنصاف
 صحفية قُتلت ظلامً وعدواناً، مطالبة يف السياق نفسه بوضع خطة عمل وطنية لألمن والوقاية من املخاطر

 والتهديدات ضد الصحفيني، لكن كل هذه الدعوات ذهبت يف مهب الريح دون أن تجد لها آذاناً صاغية حتى
اليوم ـ

 وترى عبري سعدي أن »هذه االغتياالت يُراد منها توجيه رسالة إىل صحفيني آخرين لتثبيطهم عن القيام
 بعملهم«، موضحة أن األمر يتعلق هنا بعملية تتوخى »التخويف«، علامً أن الفاعلني اإلعالميني »يتعرضون

أحياناً للسجن أو االعتداءات، عندما ال يُقتلون«ـ
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 وتؤكد عبري السعدي، نائبة رئيس الرابطة الدولية للمشتغالت يف اإلذاعة والتلفزيون ومؤلفة كتيب عن األمن

 والسالمة للصحفيات، أن »هذه االغتياالت تتم مع سبق اإلرصار والرتصد«، موضحة أن الجهات التي تقف وراء

هذه الجرائم تقوم »بانتقاء الصحفيني واستهدافهم« ـ

 ويف 20 يناير/كانون الثاين 2016، استهدفت سيارة مفخخة يف طريق دار األمان غرب العاصمة األفغانية كابول

 حافلة تابعة لقناة تولو نيوز املحلية، التي تضع قضايا املرأة يف صلب برامجها، علامً أن اإلسالميني تبنوا ذلك

 الهجوم االنتحاري الذي أودى بحياة سبعة من عامل املحطة، حيث كانت تلك املرة األوىل التي تُستهدف فيها

وسيلة إعالم أفغانية بجرمية من هذا القبيل منذ سقوط نظام طالبان يف 2001 ـ

كام وثَّقت مراسلون بال حدود مرصع صحفيَني اثَنني آخَرين ألسباب مامثلة قبل سنة 2016. ففي 15 ديسمرب/

 كانون األول 2013، قُتلت املذيعة العراقية نورس النعيمي عن سن ال يتجاوز 20 ربيعاً، عندما أصيبت برصاص

 مسلحني هاجموها بالقرب من منزلها يف مدينة املوصل، حيث كان عنارص القاعدة متمركزين بشكل خاص،

 علامً أن صحفية قناة املوصلية كانت ال تزال طالبة يف قسم اإلعالم، حيث كانت تسلط الضوء عىل قضايا املرأة

والشباب، إذ أعربت مراسلون بال حدود يف ذلك الوقت عن »صدمتها إزاء هذا االغتيال« ـ

 ويف 23 ديسمرب/كانون األول 2012، لقي الصحفي املصور دوجاماين سينغ مرصعه عىل أيدي عنارص الرشطة،

 الذين أطلقوا النار عىل متظاهرين متضامنني مع ممثلة وقعت ضحية للعنف الجنيس يف إمفال، شامل غرب

الهند ـ

 وبالنسبة لـعبري سعدي، تثبت هذه الجرائم أن »إطالق النار عىل الصحفيني بدم بارد ال يقترص فقط عىل أولئك

املتواجدين يف إحدى مناطق النزاع«. ذلك أن هذه االغتياالت تُرتكب دون أي عقاب ـ
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 مظاهرة مناهضة للعنف ضد
 الصحفيين امام مكتب

 النائب العام للدولة بتيخوانا
شمال غربي مكسيكو

استوديوهات القناة التلفزية االفغانية الخاصة تولو نيوز



إيلينا ميالشينا

بورتريه
 

ب. إيلينا ميالشينا، أو العمل حتت وطأة التهديد بالقتل

 بعد اغتيال آنا بوليتكوفسكايا عىل خلفية التحقيقات التي نرشتها يف عام 2006 بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان
 أثناء حرب الشيشان يف شامل القوقاز، قرر العديد من الصحفيني الرتاجع والنأي بالنفس لتجنب الخوض يف

 املواضيع الحساسة. لكن إيلينا ميالشينا اختارت طريقاً مختلفاً متاماً، حيث حذت حذو الصحفية االستقصائية
 الروسية الشهرية، التي تُعترب وريثتها يف نظر البعض. وعللت ميالشينا موقفها هذا بالقول »إن الكتابة عن

 الزهور مل تستأثر باهتاممي أبداً. فأنا أريد تقديم عمل مفيد وكشف النقاب عن العيوب والشوائب. هكذا هو
 طبعي«. ومن هذا املنطلق، قررت الصحفية الروسية العاملة بجريدة نوفايا غازيتا مواصلة التحقيقات التي

 بدأتها صديقتها وزميلتها املغتالة، حيث نرشت تحقيقاً حول مقتل ناتاليا إستيمريوفا، الناشطة الحقوقية املقيمة
مبدينة غروزين يف الشيشان، والتي ُعرث عىل جثتها يف إنغوشيتيا املجاورةـ

 فبني أبريل/نيسان ومايو/أيار 2015، سافرت إلينا ميالشينا إىل الشيشان للتحقيق يف قضية فتاة قارصة السن
 )17 عاماً( أُجربت عىل الزواج من رئيس الرشطة الشيشانية الذي يكربها مبا ال يقل عن ثالثني عاماً. وكشفت

 الصحفية يف مقالها أن العريس، وهو مقرَّب من الزعيم الشيشاين رمضان قديروف، متزوج أصالً من امرأة أخرى
 علامً أنه هدد أرسة الفتاة مبا ال تُحمد عقباه يف حال رفض هذه األخرية الزواج منه. ورغم التعبئة التي أطلقتها

 جمعيات حقوق اإلنسان لطلب التدخل من الكرملني، إال أن القران ُعقد يف نهاية املطاف، بينام وجهت الرشطة
الشيشانية تحذيراً إىل إيلينا ميالشينا، حيث قيل لها »إننا نراقبك عن كثب«ـ

 وبعد أيام قليلة من حفل الزفاف، نرشت وكالة األنباء غروزين-إنفورم، التي أسستها وزارة اإلعالم الشيشانية،
 مقاالً بعنوان »الواليات املتحدة تُحرّك بيادقها«، يف إشارة إىل إيلينا ميالشينا، حيث ذكر الكاتب أنه »إذا قام

 أحد بالنبش يف سرية ميالشينا، فإنه سيجد قواسم مشرتكة بينها وبني بوليتكوفسكايا«، مضيفاً أنهام »تستخدمان
نفس التكتيك«، متوقعاً يف الوقت ذاته أن تكون »نهايتها مامثلة، إال أن هذه املرة لن تأيت من القوقاز«ـ

 وقد سبق أن تعرضت إيلينا ميالشينا للتهديد بسبب فضح العديد من حاالت انتهاك حقوق االنسان التي
 ارتكبها الزعيم الشيشاين املوايل للكرملني. كام أنها أول من كتب عن حملة التطهري ضد املثليني يف الشيشان،

 مام أجربها عىل مغادرة روسيا لبضعة أسابيع حفاظاً عىل سالمتها، لتعود من جديد إىل الشيشان بعد فرتة
وجيزةـ

 

© OXANA ONIPKO / AFP

 عىل مدى السنوات الثامين املاضية، وثَّقت مراسلون بال حدود نحو 20 من االعتداءات، اللفظية منها والبدنية
 والجنسية. ففي عام 2010، تلقت الصحفية الليبريية ماي أزانغو، التي تكتب عن تشويه األعضاء التناسلية

 األنثوية، تهديداً خطرياً عن طريق الهاتف، حيث قال مخاطبها »سوف نقطعك إرباً«. ومن جانبه، تعرض
 ساجيف غوباالن مراسل صحيفة كاالكومودي اليومية لهجوم يف أبريل/نيسان 2017 مبنزله عىل يد عنارص من

قوات األمن وذلك بسبب مقال كتبه عن فتاتني كانتا ضحيتني لتعسف من الرشطةـ
 وتُذكِّر عبري سعدي، التي سبق لها أن تولت منصب نائبة رئيس نقابة الصحفيني املرصيني، مبا شهدته بالدها من

 اعتداءات جنسية متكررة بشكل مهول خالل الثورة، موضحة أنه »كان يتم اختيار الضحية بعناية، إذ عادة ما
كانت الضحايا من النشطات أو الصحفيات املُراد إسكاتهن«ـ

 ففي هذا املناخ العدايئ، اغتُصبت الصحفية الربيطانية ناتاشا سميث )22 عاماً( يف ميدان التحرير خالل شهر
 نوفمرب/ترشين الثاين 2012، حيث كانت تُنجز فيلامً وثائقياً عن حقوق املرأة للقناة الرابعة الربيطانية يف إطار

 مرشوع تخرجها من جامعة فلموث كورنوال اإلنجليزية. وتروي سميث تلك التجربة املروعة بالقول: »لقد
 قُذفت مثل اللحم الطازج وسط أسود جياع، حيث أخذوا ميزقون ثيايب بعنف إىل أن أصبحُت عارية متاماً.

حينها زادت شهيتهم الجشعة إللحاق األذى يب. فقد تحول أولئك الرجال ]...[ إىل حيوانات يف تلك اللحظة«ـ
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االغــتــيـاالت

الّسـجـن

االعتداءات

*العنف عرب اإلنرتنت

 االنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني
*العاملني يف مجال حقوق املرأة

بني عامي 2012 و2017 *

بـاألرقـام

أعــمــال عــنـف
بشتى األنواع واألشكال

 موسكو،  يوليو 2009 مسرية عىل
 رشف املدافعة عن حقوق االنسان

 الروسية ناتاليا استيمريوفا التي
اغتيلت يف انغوشيا



تهديدات »مقذعة« عبر شبكة اإلنترنت 

 تتهاطل التعليقات العدائية كاملطر عىل شبكات التواصل االجتامعي. وهذا بالضبط ما عانت منه برخا دوت،
 التي انهالت عليها الشتائم من كل حدب وصوب يف أعقاب نرش كتابها »هذه األرض املضطربة - قصص

 من خطوط الصدع يف الهند« )2015(، والذي تستحرض فيه االعتداءات التي تعرضت لها يف مرحلة الطفولة
 واملراهقة. وتقول الصحفية الهندية يف هذا الصدد: »لقد ُوصفت بالعاهرة والوقحة كام لقبني البعض بعبارة

’prestitute‘ )مصطلح شائع يف الهند يُستخدم لسب الصحفيات، وهو عبارة عن مزيج بني كلمتي »press« و« 
prestitute«(. كام أضافت برخا دوت يف صحيفـة هينـدوستـان تاميز، التي خصصت سـلسـلة من مقاالتـهـا 

 للتنديد بظاهرة التصيُّد عرب اإلنرتنت: »لقد تم نرش رقم هاتفي الجوال عىل العديد من املنصات عرب اإلنرتنت
لتشجيع الناس عىل إهانتني«ـ

 كيف لصحفية محنكة، اختارها زمالؤها وزميالتها يف املهنة شخصية السنة يف 2012، أن تجد نفسها معرضة
 للتهديد باالغتصاب والقتل عىل شبكة اإلنرتنت؟ يف هذا الصدد، يشري بويب غوش، رئيس تحرير هيندوستان

 تاميز حتى عام 2017، إىل شبكات التواصل االجتامعي باعتبارها مرتعاً لتوليد شعور بالتسلط لدى املستخدمني،
الذين »تسول لهم أنفسهم سلوكاً ال يجرؤون عليه، أو حتى عىل التفكري فيه، خارج العامل الرقمي«ـ

 وإجامالً، سجلت مراسلون بال حدود 39 حالة من حاالت العنف عرب اإلنرتنت، وهو ما يشكل ٪43 من الحاالت
 التي تشملها هذه الدراسة. ذلك أن العنف املامرس عرب اإلنرتنت ميثل النوع األكرث شيوعاً من االعتداءات التي
 يتعرض لها الصحفيون املهتمون بقضايا املرأة. فنحن أمام ظاهرة ال حدود لها؛ ظاهرة تطال كل بلدان العامل،

 الفقرية منها واملتقدمة والدميقراطية، حيث وثَّقت مراسلون بال حدود حاالت عديدة يف كل من الهند والواليات
املتحدة وفرنسا، عىل سبيل املثال، ال الحرصـ

 وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أن جميع الهجامت عرب اإلنرتنت التي أحصتها مراسلون بال حدود تستهدف الصحفيات
 عىل وجه الخصوص،  وهو االتجاه الذي تؤكده دراسة أجراها مجمع الفكر الربيطاين »دميوس« يف 2014، والتي

 كشفت أن التعليقات غري الالئقة التي تتلقاها الصحفيات تفوق بثالثة أضعاف تلك التي تستهدف زمالئهن
الرجال ـ

 ويف هذا الصدد، ترى إليسا ليس مونوس، املديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية لوسائل اإلعالم النسائية، أنه »من
 املهم أيضاً االنتباه إىل ما تنطوي عليه هذه الرسائل من عنف«. ففي كندا، وجدت أنيتا رسكيسيان، املدونة

 املعروفة بانتقاداتها لتمثيل املرأة يف ألعاب الفيديو، ضحية لحملة كراهية خالل شهر يوليو/متوز 2012، حيث
 تلقت تهديدات بالقتل واالغتصاب كام تعرضت إلهانات قامئة عىل التحيز الجنساين. وتوضح عبري سعدي أن
 »معظم التهديدات والشتائم املوجهة ضد النساء هي ذات طابع جنيس«، مضيفة »أن املُراد منها هو التقليل

من شأن املرأة«ـ

 هذا وقد تلقت أنيتا ساركيسيان العديد من الصور اإلباحية التي تصورها وهي تتعرض لالغتصاب من قبل
 بعض شخصيات ألعاب الفيديو. ولكن األسوأ عىل اإلطالق يتمثل بال شك يف لعبة فالش، التي أُنشئت خصيصاً

مت شكوى يف هذا الصدد وأُجربت عىل الفرار من منزلها. وتعليقاً عىل  لرضبها »افرتاضياً«، علامً أنها قدَّ
 يف مقال لها »إن مجتمع ألعاب الفيديو مجتمٌع قائم عىل التحيز Mar_Lard ذلك، كتبت املدونة الفرنسية

 الجنساين، شأنه يف ذلك شأن مجتمع الجيك ]املهووسني بالكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت واأللعاب اإللكرتونية[
بشكل عام«. وبدورها، وجدت هذه املدونة نفسها وسط وابل الشتائم والتهديدات بسبب هذا التحليل...ـ

 وأحياناً تكون التهديدات مبارشة ودقيقة. ففي فرنسا، واجهت الصحفية نادية دام يف نوفمرب/ترشين الثاين
 2017 حملة تحرش عرب اإلنرتنت نظمها متصيدون محسوبون عىل »منتدى بالبال 25-18 سنة« عىل موقع

Juxvideo.com. فقد انهالت عليها الشتائم والتهديدات بالقتل واالغتصاب عرب شبكات التواصل االجتامعي 
 وبريدها اإللكرتوين وهاتفها املحمول عىل خلفية تقريرها الصباحي يف إذاعة أوروب1، حيث نددت بالحملة

الشعواء ضد مبادرة خصصت رقامً هاتفياً للنساء ضحايا التحرش ـ

 وعالوة عىل ذلك، الحظت نادية دام محاوالت الخرتاق بريدها اإللكرتوين وحساباتها الشخصية عىل الشبكات
 االجتامعية، ناهيك عن تلقيها رسائل إلكرتونية تخربها بتسجيلها يف مواقع إباحية وأخرى حول االستغالل
 الجنيس لألطفال، مع اإلشارة إىل عنوان منزلها الشخيص و ذكر اسم ابنتها. ومن خالل دخولها إىل مواقع

 املحادثة الخاصة عىل تطبيق ديسورد، الذي يحظى بشعبية وسط رواد ذلك املنتدى، اكتشفت الصحفية أن
 هناك َمن جمع معلومات شخصية عنها، حيث يرشح أحد املشاركني يف تلك املحادثات كيف استدل إىل الحي

 الذي تسكن فيه، بينام أعرب آخر عن رغبته يف »اغتصاب جثتها«. وبالفعل، جاء أحدهم إىل بيتها يف ساعة
 متأخرة من الليل، حيث طرق الباب بقوة أكرث من مرة... وأمام هذه التهديدات الرصيحة، نصحتها الرشطة

مبغادرة منزلها خالل بضعة أيام ـ

 وال تخفي مراسلون بال حدود قلقها العميق إزاء تنامي ظاهرة التحرش اإللكرتوين باعتبارها وسيلة ضغط
 إلسكات الصحفيني، حيث تعترب املنظمة أن »هؤالء املتصيدين اإللكرتونيني، الذين يستغلون انتشار املحتويات
 عىل نطاق واسع يف الشبكات االجتامعية، يشكلون اليوم تهديداً للصحفيني، وهو تهديد يقتيض منا أن نأخذه

عىل محمل الجد«ـ

 صحيح أن املتحرشني بإمكانهم إخفاء هوياتهم بكل سهولة عىل شبكة اإلنرتنت من خالل التنكر خلف أسامء
 مستعارة. لكن يف املقابل ليس من الصعب التعرف عىل الجهات التي تتصيد بالنساء تحديداً، والصحفيني

 عموماً أثناء العمل امليداين، إذ غالباً ما تقف الجامعات الدينية واملنظامت اإلجرامية والحكومات االستبدادية
 باملرصاد ملهاجمة الفاعلني اإلعالميني مبجرد رشوعهم يف تسليط الضوء عىل القضايا النسوية أو الحديث عن

حقوق املرأةـ

 فقد انهالت عليها
 الشتائم والتهديدات

بالقتل واالغتصاب
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 صحيح أن املتحرشني بإمكانهم إخفاء هوياتهم بكل سهولة عىل شبكة اإلنرتنت من خالل التنكر 
 خلف أسامء ، والصحفينًي مستعارة. لكن يف املقابل ليس من الصعب التعرف عىل الجهات التي
 تتصيد بالنساء تحديدا ما تقف الجامعات الدينية واملنظامت اإلجرامية والحكومات االستبداديًة

 أثناء العمل امليداين، إذ غالباً عموما باملرصاد ملهاجمة الفاعلني اإلعالميني مبجرد رشوعهم يف
تسليط الضوء عىل القضايا النسوية أو الحديث عن حقوق املرأةـ

نادية دام

أنيتا رسكيسيان

.مقدمة الربامج التلفزية اوبرا وينفري اىل جانب الصحفية الهندية برخا دوت يف جايبور يوم 22 يناير 2012

  

© Prakash SINGH / AFP



أ. اإلسالميون املتطرفون
 

 تؤكد املذيعة السعودية الشهرية نادين البدير، التي تشتهر مبواقفها النسوية وأسلوبها املبارش، أن »الصحفيني
 يتعرضون للتهديد من اإلسالميني يف العديد من البلدان«، مضيفة أن »اإلسالميني يتهموننا دامئاً بالدفاع عن

رؤية غربية للمجتمع واملرأة«ـ
 وعندما سيطرت طالبان عىل قندوز يف شامل أفغانستان يف سبتمرب/أيلول 2015، نهب اإلسالميون مقر راديو

 شايستا، وهي أول إذاعة تديرها نساء يف البالد، حيث نهبوا جميع املعدات يف االستوديوهات وقاعة التحرير،
كام تم قطع جميع امليكروفونات لتضطر املحطة إىل وقف بث برامجهاـ

 وقد تم اختيار الهدف بعناية: إذ تم إنشاء هذه اإلذاعة »لتشجيع النساء عىل تغيري منهج حياتهن والسامح
 لهن بالدفاع عن حقوقهن«، عىل حد قول مديرتها زرقون حسن، التي أوضحت أن راديو شايستا كانت مبثابة

 صوت املرأة األفغانية املتعلمة، سواء تلك الفتاة التي تُريد أن تُصبح طيارة أو تلك األم التي تدعو ابنها املقاتل
يف صفوف طالبان للعودة إىل جادة الصواب والكف عن حمل السالح ـ

 ولحسن الحظ فإن الهجوم مل يسفر عن وقوع ضحايا، علامً أنه وقع بينام كان املبنى فارغاً. لكن يف املقابل،
 كان مصري تولو يت.يف أسوأ بكثري. ففي 20 يناير/كانون الثاين 2016، أسفر هجوم نفذته حركة طالبان عن مقتل

 سبعة من موظفي القناة األفغانية اإلخبارية التي تتخذ من كابول مقراً لها. ومرة أخرى، تم اختيار الهدف
 بعناية: فقبل أربعة أشهر عىل ذلك التفجري، انتقدت حركة طالبان هذه املحطة التلفزيونية عىل خلفية تغطية

 مواضيع متعلقة بوضع املرأة. ففي 12 أكتوبر\ترشين األول 2015، ذكر بيان صادر عن »اللجنة العسكرية
 إلمارة أفغانستان اإلسالمية«، أن تولو يت.يف أصبحت »من بني األهداف العسكرية... فليس هناك ما هو يف مأمن

من هجامتنا، ال املوظفني )من مذيعني وصحفيني وغريهم...( وال حتى املباين نفسها«ـ

 ويف هذا الصدد، ترى فريدة نكزاد، مديرة املركز األفغاين لدعم الصحفيات، الذي تم إنشاؤه يف مارس/آذار
 2017 مببادرة من منظمة مراسلون بال حدود، أن »املتمردين اإلسالميني يريدون إسكات وسائل اإلعالم ألنهم
 يرون فيها تهديداً السرتاتيجياتهم الدعائية«. فبعد هذا الهجوم، متيزت سنة 2016 لألسف بكونها السنة األكرث

دموية بالنسبة لوسائل اإلعالم التي تتطرق لقضايا املرأةـ

 ذلك أن العمل امليداين أصبح يحمل يف طياته تحدياً حقيقياً للصحفيات، الاليت يعانني مختلف أنواع العنف
 اللفظي والجسدي، سواء يف الشارع أو يف أماكن عملهن، وذلك عىل نحو يفوق بكثري ما يواجهه زمالؤهن

الرجال، عىل حد قول فريدة نكزاد، التي تأسف لعدم وجود دراسات بشأن هذه املسألة الهامةـ
 وجدير بالذكر أن هذا املناخ الذي يسوده انعدام األمن منترش يف جميع البلدان التي تتغلغل فيها الجامعات

 اإلسالمية. ويف هذا الصدد، تؤكد السعودية نادين البدير أن »هامش حرية التعبري كان أوسع قبل تنامي
 ظاهرة التطرف«، مضيفة أن »اإلخوان املسلمني هم الذين أحدثوا هذه املوجة الباغضة للنساء يف بلدي، حيث

 أدخلوها عىل الحركة السلفية، فكانت النتيجة كارثية: ذلك أنهم غسلوا أدمغة الشباب العريب يف العقود األخرية
 وخلقوا جيالً من الرجال الذين يريدون تدمري النساء، بل وإنهم يحاولون حتى مسح وجود املرأة من الخريطة.

إنهم يريدون السيطرة عليها متاماً وهم مستعدون ألي يشء يف سبيل ذلك«ـ

 متيزت سنة 2016
 لألسف بكونها السنة
 األكرث دموية بالنسبة
 لوسائل اإلعالم التي

تتطرق لقضايا املرأةـ
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 ففي العراق، عىل سبيل املثال، اضطرت املنتجة التلفزيونية الكردية اليزيدية نارين شمو إىل مغادرة البالد يف
 عام 2015 عىل خلفية نرش مقاالتها عن االعتداءات الجنسية وعمليات االغتصاب التي مارسها تنظيم الدولة يف

حق نساء طائفتهاـ

 هذا وتُعترب مسألة سالمة الشهود واملصادر »مسؤولية جسيمة« يف نظر آنيك كوجان، مراسلة صحيفة لوموند
 الفرنسية، التي نرشت العديد من التقارير عن عمليات االغتصاب التي مُتارس يف سياق الحرب. وتتحدث

 الصحفية املخرضمة يف هذا الصدد عن »العالقات الوثيقة التي يتعني بناؤها، حيث تفصح النساء شيئاً فشيئاً
 عن حيثيات ما وقع لهن«، يف إشارة إىل »هذا الزلزال الذي غريَّ حياتهم رأساً عىل عقب، والذي ال يبوحون برسه
 ألحد تقريباً، وال حتى ألمهاتهن وألزواجهن أحياناً«. وتضيف: »ثم نرتكهن ونحن نحمل معنا شهاداتهن القيِّمة،

 مدركني أهمية هذه الهدية التي قدمنها لنا وخاصة ما تنطوي عليه من رهانات. ولكننا مطالبون بتغطية
 مواضيع أخرى يف سياق عملنا اإلخباري، يف حني أنهن يبقني هناك، وحيدات يف مواجهة عذابهن وآالمهن، حيث

 يواجهن خطر املوت يف بعض األحيان ملجرد كشف رسهن الخفي. ولذلك فمن الرضوري التسرت عىل هويتهن
ألنهن يضعن حياتهم بني أيدينا«ـ

 وعىل هذا األساس، بدت آنيك كوجان مرتددة يف البداية عندما عرضت عليها زميلتها مانون لوازو عمالً مشرتكاً،
 كان عبارة عن فيلم وثائقي حول االغتصاب يف سوريا )»الرصخة املكبوتة«، 2017(، حيث أوضحت أنها كانت
 »خائفة جداً عىل سالمة تلك النساء«، معتربة أن كشف النقاب عن قصصهن »رمبا يشكل خطراً عىل حياتهن،

 وأن ظهورهن عىل شاشة التلفزيون من شأنه أن يعرضهن لالنتقام«. لكن املخرجة أقنعتها يف نهاية املطاف
 بتوفري كل الوسائل لضامن عدم الكشف عن هويتهن، وذلك من خالل اإلدالء بشهاداتهن دون إظهار وجوههن

 أو باستعامل تقنية التضبيب أو التظليل. بيد أن العديد من النساء« طلنب مبحض إرادتهن التحدث بوجه
مكشوف أمام الكامريا، علامً منهن أنه »مل يعد هناك يشء ليخرسنه«ـ

 ومع ذلك، فقد تم اتخاذ إجراء أمني يقيض بنقل النساء السوريات اللوايت شاركن يف تلك املقابالت إىل كل من
 فرنسا وسويرسا، قبل أيام من عرض الفيلم الوثائقي، حيث أكدت آنيك كوجان أنه »ليس هناك أي هامش

 للمجازفة« يف مثل هذه الحاالت. وهذا ما تؤكده عبري سعدي، الخبرية يف سالمة الصحفيات، موضحة أن
 »حامية الشهود واملصادر أمر رضوري يف العمل الصحفي«، مضيفة يف الوقت ذاته أن »األمر ال يستحق تعريض

الناس للخطر كيفام كانت طبيعة القضية التي نحن بصددها«ـ

 ويف املناطق التي تعيش عىل وقع النزاعات املسلحة، عادة ما تكون قضايا املرأة 
 حكراً عىل الصحفيات أكرث من زمالئهن الرجال. ويف هذا الصدد، تُذكر آنيك كوجان

 بأن »تغطية الرصاعات كانت يف املايض عمالً ينفرد به عموماً الصحفيون الذكور،
 الذين مل تكن تخطر ببالهم حتى فكرة االهتامم بهذا املوضوع والتطرق إىل وضع

 املرأة يف زمن الحرب«، ُمقرة يف الوقت ذاته بأن العمل امليداين ينطوي عىل صعوبة
 أكرب يف هذا السياق، معللة ذلك بالقول: »لقد أخربوين مراراً بأن إجراء لقاءات مع

 النساء والحصول عىل شهاداتهن غالباً ما يكون أمراً مستحيالً ألنه ال يُسمح لهن
دامئاً بالتحدث مع الغرباء«ـ

 ومن هنا تأيت أهمية إرسال صحفيات إىل أصعب أنواع التغطية امليدانية إلظهار
 الحرب من منظور نسايئ. فمن وجهة نظر كوجان، »حتى اآلن، كان جزء مهم

 من السكان املحليني يتحاشون وسائل اإلعالم أو أن هذه األخرية كانت ال تحظى
 بشعبية وسط األهايل. لكن املعادلة تغريت اآلن، وهذا أمر جيد. بيد أن هذا

 خائفة جداً عىل
سالمة تلك النساء
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اجلماعات الدينية والتنظيمات اإلجرامية 

أكبر أعداء املرأة واإلعالم

 شعار املركز األفغاين
لدعم الصحفيات

 كابول، افغانستان، 24 مايو 2017
مصورة الربنامج الصباحي لقناة

القناة االفغانية الجديدة املوجهة للمرأة
Zan TV



ً  صحيح أن القوانني األمريكية تسمح باإلجهاض منذ عام 1973، بيد أن البالد ظلت دامئاً منقسمة انقساما
 شديداً حول هذه القضية »بني التيارات الدينية من جهة وامللحدين من جهة أخرى«، عىل حد تعبري روبن
 ماريت، علامً أن أعداد أولئك الذين ال يدعون انتسابهم إىل أي دين يف تزايد مطرد، وهو ما يقلق املتدينني،

 الذين غالباً ما ميثلون فئة كبار السن ويقطنون يف املناطق الريفية«. ففي عام 2017، كان ٪57 من األمريكيني
يؤيدون اإلجهاض، مقابل ٪40 من املعارضني، وفقاً لدراسة أجراها مركز بيو لألبحاث ـ

 ومع ذلك، توضح روبن ماريت أن هذه الفئة املعارضة »هي األكرث تأثرياً عىل السياسات«، وإن كانت ال متثل
 األغلبية. فمنذ وصول دونالد ترامب إىل البيت األبيض، توالت املراسيم الرئاسية املناهضة لإلجهاض، حيث

 يقيض أحد التعديالت القانونية بعدم تقديم أية منحة من املال العام إىل أية عيادة مُيارَس فيها ما يُعرف طبياً
 باسم »وقف الحمل املتعمد«، بينام أسفر مرسوم آخر عن قانون مينع متويل املنظامت الدولية التي تدعم

 اإلجهاض. ويف هذا الصدد، تُذكر روبن ماريت بأن »السياسيني املسيحيني أو األصوليني يف بلدنا ال يدافعون عن
 حقوق املرأة. إنهم يعتقدون أن البلد سيكون أفضل حاالً لو بقيت النساء يف املنزل مع أطفالهن«. وجدير

 بالذكر أن اللوبيات املناهضة لإلجهاض تقف بقوة وراء هذه الحملة الرامية إىل تقييد القانون، حيث ترصد
بشكل خاص املنشورات التي تدافع عن الحق يف اإلنهاء الطوعي للحمل ـ

 وقد تعرضت هذه الصحفية املقيمة يف مينيابوليس لضغوط من رابطة مناهيض اإلجهاض، التي ظهرت يف
 مثانينات القرن املايض من خالل تنظيم اعتصامات ملنع الوصول إىل بعض العيادات، علامً أن بعض تلك

 األحداث خرجت عن السيطرة عىل نحو خلف ضحايا يف األرواح. وتُعلق روبن ماريت عىل ذلك بالقول »إنه أمر
 ال أعريه أية أهمية، يف الواقع، ألنني أميض الكثري من الوقت إىل جانب أشخاص مناهضني لإلجهاض. أعلم أنهم
 ليس لديهم مصلحة يف أن يتعاملوا معي بعنف، ألنهم حتى لو كانوا يعرفون أنني ال أشاطرهم الرأي يف هذه

املسألة، فإنهم سعداء بالحصول عىل تغطية إعالمية«ـ

لكن يف الواقع، ال تقترص التهديدات التي تطال الصحفيني املدافعني عن قضية املرأة عىل الجامعات األصولية

 املنظمات اإلجرامية 

 تُعرف والية تشيواوا بعدائها الرهيب لوسائل اإلعالم التي تهتم بحاالت النساء الاليئ قُتلن باآلالف منذ عام
 1990، حيث يوضح الصحفي ريكاردو أليامن يف هذا الصدد أن »ُجل الفاعلني اإلعالميني العاملني يف الوالية

 تلقوا تهديدات بالقتل يف سياق عملهم، سواء كانوا من الصحافة املكتوبة أو من اإلذاعة أو التلفزيون«، مضيفاً
ون بني القلم أو  أن هناك من الصحفيني من »يُجرَبون بالقوة عىل التعاون مع الجرمية املنظمة، حيث يُخريَّ

الرصاص«ـ

 وقد انهال وابل من التهديدات عىل باتريسيا مايورغا ومارتا دوران دي هويرتا وليديا كاتشو بعدما اخرتن
 مبحض إرادتهن التحقيق يف جرائم قتل النساء مبدينة سيوداد خواريز. ويوضح ريكاردو أليامن، الذي يزخر

 بخربة مهنية تزيد عن 25 عاماً، أن الجهات التي تقف وراء تلك التهديدات »تُذكر الصحفيني مراراً وتكراراً بأنها
 تعرف كل يشء عن تفاصيل حياتهم: مكان إقامتهم ومقر عملهم وأسامء أقاربهم، إلخ«، مضيفاً أن »الصحفيني
 أصبحوا ال يُبلغون عن هذا النوع من الضغوط خالل األشهر القليلة املاضية، مفضلني التكتم عنها واللجوء إىل

الرقابة الذاتية«ـ

 ويف مرسح جرمية اغتيال الصحفية املكسيكية مريوسالفا بريتش، تم العثور عىل مالحظة تقول »ألنك واشية«
 وتحمل توقيعاً عىل شكل العدد 80، وهو ما رأت فيه رشطة والية تشيواوا تلميحاً لزعيم عصابة إجرامية ذات

 صلة بجامعات الجرمية املنظمة املعروفة باسم ال لينيا، والتي تدير أنشطتها يف هذه الوالية الواقعة شامل غرب
البالدـ

 ويف هذا الصدد، تؤكد عبري سعدي أن »املناطق التي تسيطر عليها املافيا تشبه مناطق الحرب يف الواقع«، علامً
 أن املكسيك هي أخطر دول أمريكا الالتينية عىل سالمة الصحفيني وثاين أخطر دولة يف العامل، حيث تشهد

ل يف سوريا والعراق، حسب الحصيلة السنوية التي نرشتها مراسلون بال  مستويات عنف مامثلة لتلك التي تُسجَّ
حدود يف أواخر 2017ـ

 ُجل الفاعلني اإلعالميني
 العاملني يف الوالية

تلقوا تهديدات بالقتل
يف سياق عملهم 

 االهتامم يجب أن يظل مستمراً. نحن غالباً ما منيل إىل القول بأن قضايا املرأة تدخل يف نطاق املسائل الثانوية،
ولكنها يف الواقع تهم نصف املجتمع!«ـ

 فحتى يف بلدان تُعترب دميقراطية، ياُلحظ أحياناً أن بعض املواضيع ال تزال حساسة للغاية إىل حد يجعل من
 الصعب التطرق إليها يف وسائل اإلعالم، والسيام إذا تعلق األمر بوضع املرأة يف املجتمع. ففي الواليات املتحدة،

 اتضح بجالء أن تغطية مسألة اإلجهاض ال تخلو من مخاطر بالنسبة للصحفيني الذين يحاولون فتح نقاش يف
املوضوع ـ

ب. املعارضون لإلجهاض

 وفقاً لدراسة نرشتها مجلة »كونرتاسيبشن« الطبية يف أغسطس/آب 2017 بعنوان »مخاطر مهولة: مقابالت مع
 صحفيني يعملون عىل مسألة اإلجهاض«، أكد ما يفوق ٪80 من املستجَوبني أنهم »تعرضوا ملضايقات من قبل

مناهضني ملنع الحمل« بعد تطرقهم لهذا املوضوع ـ

 وبينام اقترص األمر عىل »تغريدات مسيئة« بالنسبة للبعض، فإن األمر بلغ حد »التهديد بالقتل« يف حاالت
 أخرى، بل وهناك من عاش تجارب صادمة للغاية، مثل تجربة برينا، التي أوضحت أنها أصيبت »بالذهول

 لرؤية مناهيض اإلجهاض ينرشون عنوان بيتي يف تويرت«. وعىل غرار هذه الصحفية البالغة من العمر 41 عاماً،
 أكد معظم الصحفيني الذين واجهوا مثل هذه التهديدات أنهم شعروا »بحرسة شديدة« ثم »بالدمار« قبل أن
 يفطنوا إىل أنها تتعلق بتغطيتهم لهذا املوضوع الذي ينطوي عىل حساسية بالغة، وإن كان هذا املستوى من

العنف »يفاجئ مديريهم«، وفقاً لنتائج التقريرـ

 ويف هذا الصدد، تقول الصحفية املستقلة األمريكية روبن ماريت »إننا نتلقى رسائل إلكرتونية من أناس يتمنون
 لنا أن نحرتق يف نار جهنم، وأحيانا تصلنا أشياء إما يف املنزل أو يف املكتب«، مضيفة أن »أكرب مشكلة بالنسبة يل

هي عندما يتم إغراق حسايب يف تويرت وفيسبوك بصور أجنة ملطخة بالدماء«ـ

 أنها أصيبت «بالذهول
 لرؤية مناهيض

 اإلجهاض ينرشون
عنوان بيتي يف تويت»ـ
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 معارضون لالجهاض  امام املحكمة العليا 
للواليات املتحدة، واشنطن، 22 يناير 2017

 معارضون لالجهاض  امام املحكمة العليا للواليات املتحدة، 
واشنطن، 22 يناير 2017
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 فقبل إغالقها، كانت صحيفة نوريت دي سيوداد خواريز - التي سبق أن عملت فيها مريوسالفا بريتش - قد
 خصصت تغطية واسعة لجرائم قتل النساء املُرتكبة يف هذه املدينة الواقعة عىل الحدود املتاخمة للواليات
 املتحدة، مشرية إىل »االنتهاكات التي تطال الصحفيني وسط إفالت تام من العقاب«، عىل حد قول ريكاردو

 أليامن، الذي يؤكد أن ال أحد بات يجرؤ عىل إثارة القضايا املتعلقة بهذه الجامعات اإلجرامية، ألن »الخوف هو
اإلحساس الوحيد السائد هنا حالياً«ـ

 وخالل الزيارة التي قام بها إنرييك نييتو بينا إىل باريس يف يوليو/متوز 2017، دعت مراسلون بال حدود الرئيس
 املكسييك للضغط عىل حكومات الواليات األكرث خطورة يف بالده، مبا فيها تشيواوا، لوقف هذا العنف وخلق
هيئة داخل اللجنة التنفيذية لشؤون الضحايا من أجل رعاية الصحفيني ضحايا االعتداءات يف سياق عملهم ـ

 كام يوضح الكاتب املكسييك أن »وسائل اإلعالم يف تشيواوا تجد نفسها وسط دوامة يسودها نظام فاسد، حيث
 يرزح الصحفيون تحت وطأة اضطهاد املنظامت اإلجرامية من جهة والعداء الذي يكنه حاكم الوالية خافيري
 كورال لهذه املهنة وأهلها، من جهة«، علامً أن العديد من السياسيني يفضلون عدم تطرق الصحفيني لقضية

حقوق املرأةـ

 الخوف هو اإلحساس»
 الوحيد السائد هنا

حالياً»ـ

أ. املضايقات القضائية: الحالة اإليرانية

 يف 2014، وصفت مراسلون بال حدود دولة إيران بأنها أكرب سجن للصحفيات يف العامل. فخالل ذلك العام، نرشت
 أتينا فرغداين عىل صفحتها الخاصة يف فيسبوك رسامً يصور أعضاء الربملان اإليراين برؤوس حيوانات، محاولة بذلك
 التنديد مبرشوعي قانون، أحدهام يجرم منع الحمل والتعقيم الطوعي، بينام يعزز الثاين حقوق الزوج يف إجراءات

الطالق، مام كلف رسامة الكاريكاتري ثالثة أشھر وراء القضبان ـ

 وبعد اإلفراج عنها، سلطت فرغداين )29 عاماً( الضوء عىل ظروف االحتجاز يف إيران، حيث نرشت رشيط فيديو
 عىل موقع يوتيوب تندد فيه مبا متارسه حارسات السجن من سوء معاملة يف حق السجينات، ليكون مصريها

 االعتقال مرة أخرى، حيث صدر يف حقها حكم ابتدايئ بالسجن ملدة 12 عاماً، قبل أن يتم تخفيف العقوبة يف عام
2016 إىل 18 شهراً وأربع سنوات تحت املراقبةـ

 وباإلضافة إىل فرغداين، تم الزج يف السجون اإليرانية بالعديد من الصحفيات، ومن بينهن منصوره شجاعي، التي
 ال تتواىن عن شجب التمييز واالعتداءات ضد النساء منذ ما يزيد عن 17 عاماً، وهي التي تُعد من مؤسيس حملة

»املليون توقيع« يف سبيل إصالحات ترشيعية إلنهاء التمييز ضد املرأة اإليرانية ـ
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األنــظــمـة
اإلستـبـداديـة

 صحيح أن املتحرشني بإمكانهم إخفاء هوياتهم بكل سهولة عىل شبكة اإلنرتنت من خالل التنكر 
 خلف أسامء ، والصحفينًي مستعارة. لكن يف املقابل ليس من الصعب التعرف عىل الجهات التي
 تتصيد بالنساء تحديدا ما تقف الجامعات الدينية واملنظامت اإلجرامية والحكومات االستبداديًة

 أثناء العمل امليداين، إذ غالباً عموما باملرصاد ملهاجمة الفاعلني اإلعالميني مبجرد رشوعهم يف
تسليط الضوء عىل القضايا النسوية أو الحديث عن حقوق املرأةـ

الكاتبة و الصحفية املكسيكية ليديا كاشو التي سلطت الضوء عىل جرائم قتل النساء يف مدينة سيوداد خواريز يف املكسيك

مليون توقيع لتعديل القانون، �شعار يرافق الرمزين املذكر واملؤنث، طهران، اغسطس 2007�
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 ويعود تاريخ اعتقالها األخري إىل 24 ديسمرب/كانون األول 2009، عندما اتهمت بـ«الدعاية ضد النظام عن
 طريق التعاون مع مواقع نسوية مختلفة«. فمنذ آب/أغسطس 2010، وهو العام الذي نالت فيه جائزة

 مراسلون بال حدود للصحافة املواطنة، تعيش منصوره شجاعي يف املنفى حيث تواصل نضالها، رغم التهديدات
 واملضايقات واملالحقات القضائية التي ال تزال تنهال عليها وتثقل كاهلها. وقد أطلقت يف العام املايض مع

 شريين عبادي - الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم - »لجنة الدفاع عن األمهات املعتقالت يف إيران« واللوايت تعج
 بهن مختلف سجون البالد. وتوجد من بينهن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، التي تقيض منذ مارس/آذار

2017 حكامً بالسجن ملدة 10 سنوات، وذلك بعدما أمضت ست سنوات كاملة وراء القضبان ـ

 كام ُساهمت منصوره شجاعي بأعاملها وكتاباتها يف موقع »املدرسة النسوية«، الذي يُعترب املرجع األبرز عىل
 صعيد قضايا حقوق املرأة يف إيران، علامً أن مؤسسته نوشني أحمدي خوراساين، التي تسعى إىل تكييف

 الرشيعة اإلسالمية مع منط الحياة الحديثة، وجدت نفسها هي األخرى قابعة يف السجن عدة مرات بسبب
 مقاالتها املنشورة عىل هذا املوقع. ويف 9 يونيو/حزيران 2012، ُحكم عليها بالسجن ملدة سنة مع وقف التنفيذ

وخمس سنوات تحت املراقبة ـ

 وتَعترب مراسلون بال حدود أن »هذه األحكام والعقوبات تخلق مناخاً يطغى عليه الخوف، وذلك للدفع
 بالصحفيني إىل حافة الصمت والرقابة الذاتية،« حيث سجلت املنظمة ما ال يقل عن 12 حالة يف أوساط

 الصحفيني، رجاالً ونساًء، الذين زُج بهم داخل السجون اإليرانية بسبب عملهم اإلعالمي حول حقوق املرأة
 )%13(، علامً أن هذه املامرسات املخزية والتعسفية منترشة باألساس يف أربعة بلدان، هي مرص وإيران

وباكستان والصومال ـ

بـورتـريـه

 الصحفية واملدونة اإليرانية ژيال بنى يعقوب تواجه عقوبة الصمت اإلجباري حتى عام 2040

 يبدو أن ال يشء بإمكانه كبح جامح الصحفية النسوية اإليرانية ژيال بنى يعقوب. وذلك حتى لو كان مصريها
 السجن، وهي التي يزخر رصيدها مبا ال يقل عن 4000 مقال حول التمييز وتعليم النساء والدعارة، علامً أنها
 اعتُقلت عدة مرات خالل عام 2006 يف أعقاب تجمع نسوي أمام جامعة طهران، وكذلك يف عام 2007، عىل

 خلفية تغطيتها ملحاكمة ناشطات يف مجال حقوق املرأة، ثم يف عام 2008 بتهمة »اإلخالل بالنظام العام« بعد
مظاهرة نسوية ـ

 ومع ذلك، تواصل هذه املعارضة الشهرية نشاطها عىل اإلنرتنت من خالل منشوراتها عن حقوق املرأة. ففي عام
 2007، أصدرت كتاباً عن فرتة احتجازها يف سجن إيفني، حيث تم استجوابها معصوبة العينني يف القسم رقم

209، املخصص حرصياً للمعتقلني السياسيني، علامً أنه تم نرش هذا الكتاب يف الخارج ـ
 وعندما ال تكون ژيال بنى يعقوب قابعة يف السجن، فإنها تواجه وابالً من حمالت التحرش. ومع ذلك، فإنها

تواصل الكتابة يف كانون زانان إيراين، الذي تتوىل رئاسة تحريره، وهو موقع متخصص يف قضايا املرأة اإليرانية ـ

 وغداة انتخاب محمود أحمدي نجاد عىل نحو مثري للجدل، داهم عنارص من املخابرات منزلها وقاموا بتفتيشه
 يف 20 يونيو/حزيران 2009، ليتم اعتقالها مع زوجها بهامان أحامدي أموي، وهو بدوره محرر يف صحيفة

 اقتصادية. ويف 24 أغسطس/آب، أُطلق رساحها بكفالة يف انتظار محاكمتها، بينام ُحكم عىل زوجها بالسجن
 ملدة خمس سنوات بسبب مقاالته الناقدة للحكومة. ويف 22 أكتوبر/ترشين األول 2010 ُحكم عليها بالسجن

 ملدة سنة واحدة وثالثني عاماً مع الحظر من مامرسة مهنة الصحافة بتهمة »الدعاية ضد النظام« و«إهانة
الرئيس«، وهي العقوبة التي تم تنفيذها يف 2012 و2013ـ
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 منصوره شجاعي
 يف املنفى حيث

 تواصل نضالها، رغم
 التهديدات واملضايقات

واملالحقات القضائية

 السلطات الصومالية
 أكرث انشغاالً بقمع

 االنتقادات املوجهة
 إليها من حرصها

 عىل ضامن
حرية التعبري

 وحتى خالل تلك الفرتة، واصلت ژيال بنى يعقوب الكتابة، وإن اقترص األمر عىل رسائل لزوجها، الذي زُج به
ه له رسائلها عرب شخص وسيط للتعويض  يف زنزانة ضيقة وكان يخضع لالستجواب بانتظام، حيث كانت توجِّ

 عن انفصالهام اإلجباري، علامً أنها نرشت يف وقت الحق تلك الرسائل، مام شكل بادرة قوية يف بلد تفرض فيه
األخالق الدينية خطاً أحمر عىل خبايا الحياة الخاصة ـ

 وبسبب الصمت اإلجباري الذي فرضته عليها سلطات طهران، فإن الصحفية الحائزة عىل عدة جوائز، من
 ضمنها جائزة مراسلون بال حدود يف عام 2010، تكتب اآلن عن أفغانستان الذي تسافر إليه بانتظام، حيث

تواصل تركيزها عىل قضايا املرأة ـ

ب - تعتيم حكومي

 يف الصومال، تفرض الحكومة تعتيامً تاماً عىل القضايا ذات الصلة بوضع املرأة، وال سيام فيام يتعلق بالعنف
 الجنيس. ويف هذا الصدد، يُفصح عبد امللك يوسف، مالك إذاعة شابيل، بالقول »إننا نقابل نساء مغتصبات

 بشكل يومي لكننا ال نستطيع الحديث عنهن ألننا ال ننىس أبداً ما فعلته بنا الحكومة الصومالية«، يف إشارة
 إىل ما وقع عام 2013، حني قام الصحفي بشري هاشري بتصوير شهادة مذيعة شابة )19 عاماً( تعمل يف راديو

 كانو، املحطة التابعة لألمم املتحدة، حيث ادَّعت أنها تعرضت لالغتصاب عىل يد صحفيَني اثَنني من إذاعة
 »ماغاديشو« الحكومية وذلك تحت تهديد بالسالح. لكن األمور نحت منحى مغايراً متاماً، بعدما قدم املتهامن

شكوى ضدها بتهمة التشهريـ

عية. وبعد محاكمة  ونتيجة لذلك، تم القبض عىل بشري هاشري ومديره عبد الكريم يوسف والصحفية املُدَّ
 رسيعة استمرت ثالث ساعات ونصف الساعة يف مقديشيو بتاريخ 9 ديسمرب/كانون األول 2013، ُحكم عىل

 األول بالسجن ملدة ستة أشهر بتهمة »التشهري« والثاين بالسجن ملدة سنة بتهمة »إهانة املؤسسات«. أما
ه أية تهمة إىل مرتكبَي  الصحفية فقد ُحكم عليها بالسجن ملدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ويف املقابل، مل توجَّ

االغتصاب املزعوَمني كام مل يصدر أي قرار باستدعائهام أو اعتقالهام يف إطار هذه القضيةـ

 وكانت مراسلون بال حدود قد أعربت حينها عن امتعاضها الشديد إزاء الغياب التام لحرية اإلعالم يف سياق
 متيز بتعهد رصيح من الرئيس الصومايل حسن شيخ محمود مبساءلة قوات األمن التابعة للدولة عن االنتهاكات

 املُرتكبة، حيث أوضحت املنظمة آنذاك أن »السلطات الصومالية أكرث انشغاالً بقمع االنتقادات املوجهة إليها
من حرصها عىل ضامن حرية التعبري«ـ

 ويرى عبد العزيز عبد الرحمن ابراهيم، الذي واجه نفس املصري بعد مقابلة مع إحدي ضحايا االغتصاب، أن
»الحديث عن االعتداء الجنيس يف الصومال كان دامئاً موضوعاً حساساً«. ففي الترصيح الذي استقاه من

 السيدة التي أكدت تعرضها لالغتصاب، اتهمت هذه األخرية جنوداً صوماليني موفدين إىل مخيم للنازحني 
عى عليهم ألي إزعاج بتاتاً، باعتبارهم موظفني لدى الدولة، يف  داخلياً يف مقديشو. ومرة أخرى، مل يتعرض املدَّ
 حني أُلقي القبض عىل الصحفي الذي أبلغ عن الجرمية ليمثل أمام املحكمة ويُحكم عليه بالسجن ملدة سنة

بتهمة إذاعة معلومات كاذبةـ

 وأوضح عبد العزيز عبد الرحمن ابراهيم يف ترصيح صحفي أن »الحكومة اتهمتني بالعمل عىل تشويه
 سمعتها«. وخالل فرتة احتجازه، كان هذا الصحفي الصومايل يستمع إىل األخبار عرب املذياع، موضحاً أنه كان
 يحدوه »األمل يف بعض األحيان، وخاصة عند سامع رئيس الوزراء يعرب عن التزامه بحرية الصحافة، ولكن

 الرئيس كان قاطعاً يف حديثه عن قضيتي، مام كان يجعلني أفقد األمل«. وبعد 66 يوماً وراء القضبان، قضت
محكمة االستئناف بإطالق رساحه ـ

 ويف هذا الصدد، توضح خوانا غاليغو، الخبرية يف شؤون االتصال والجنسانية، أن »الحديث عن العنف الجنيس
 ضد املرأة ال يزال من املحرمات يف العديد من املجتمعات الذكورية التي تستخدم هذا السالح لفرض الصمت

عىل النساء«ـ
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نرجس محمدي

ژيال بنى يعقوب



 ما ال يقل عن 1571
 من النساء عىل

 أيدي الرجال
منذ عام 2010

ج - تقدم قانوني مشوب بخطوط حمراء

 يف تركيا، كان املوقع اإلخباري النسوي، شوجني )الذي يعني إبرة الخياطة الكبرية باللغة الكردية(، يتطرق
 بانتظام إىل ظاهرة العنف ضد املرأة، إىل أن تم إغالقه بتاريخ 25 أغسطس/آب املايض يف إطار حالة الطوارئ

 املعلنة. وتقول بريتان الياقوت، إحدى املساهامت يف املوقع الذي مل ير النور إال مطلع 2017، إن »شوجني
 استُهدف استهدافاً بينام تعرضت العامالت فيه لشتى أنواع التهديد ال ليشء سوى ألنه كان يركز عىل نضال
املرأة ويسلط الضوء عىل مختلف أشكال العنف التي تطال النساء، سواء يف الحياة األرسية أو يف العمل«ـ

 بيد أن هذا املوضوع يُعترب آفة وطنية يف تركيا، حيث قُتل ما ال يقل عن 1571 من النساء عىل أيدي الرجال
 منذ عام 2010. ويبدو أن أنقرة قد فطنت إىل هذه املشكلة، حيث بادرت إىل معالجتها بالتصديق عىل اتفاقية
 مجلس أوروبا ملكافحة العنف ضد املرأة يف عام 2011. ويف السنة التالية، قامت السلطات بتكييف الترشيعات

ليك ينطبق هذا القانون عىل جميع النساء )املتزوجات واملطلقات والعازبات(ـ

 ويف هذا الصدد، تقول هوليا غولباهار، وهي محامية متخصصة يف الدفاع عن حقوق املرأة، »إن لدينا قوانني
 جيدة يف مجال مكافحة العنف ضد املرأة، ولكن العائق األكرب يتمثل يف كيفية تنفيذها«، علامً أن ترصيحات
 الرئيس رجب طيب أردوغان حول املساواة بني الجنسني، التي وصفها بأنها »غري طبيعية« يف عام 2014، من

شأنها أن تعطي فكرة واضحة عن مدى األهمية الحقيقية التي توليها الحكومة لهذه املسألةـ

 فمنذ االنقالب الفاشل يف 15 يوليو/متوز 2016، دخلت تركيا يف دوامة قمعية مل يسبق لها مثيل حيث بلغت
 موجة الرقابة مستويات غري مسبوقة، علامً أن موضوع العنف ضد املرأة ليس استثناًء يف هذه اللعبة. ويف هذا

 الصدد، تحث مراسلون بال حدود حكومة أنقرة عىل وضع حد لهذه السياسة املتمثلة يف الهروب إىل األمام،
مشددة يف الوقت ذاته عىل رضورة إعادة إرساء أسس التعددية بأرسع ما ميكن ـ

 بيد أن املجتمع الرتيك بدوره منقسم إزاء وضع املرأة. فحتى قبل إغالق شوجني، كانت هيئة التحرير يف املوقع
 تتعرض بانتظام لتهديدات عرب الهاتف من عدة رجال سبق أن أشري إليهم يف عدد من مقاالت شوجني يف عالقة

 بحاالت العنف املنزيل أو االعتداء الجنيس عىل نساء أو قارصين. ففي يوليو/متوز 2017، عىل سبيل املثال،
 تلقى املوقع عرشات التهديدات بالقتل. ويف هذا الصدد، قالت الصحفية سيبل يوكلر، التي كانت تعمل آنذاك
 يف هذا املوقع اإلخباري النسوي، »إننا نكشف مرتكبي تلك االعتداءات مهام كانت هويتهم«، مضيفة أن »هذا

ما يدفعهم إىل تهديدنا«. وجدير بالذكر أن محتويات شوجني تُنرش حالياً عىل موقع
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وىف أوغندا أيضاً، استهجنت الحكومة االنتقادات التي وجهتها لها جريترود أويتواري، صحفية قناة إن.يت.
 يف، أبرز محطة تلفزيونية خاصة يف البالد، التي دافعت من خالل مدونتها عن األكادميية ستيال نيانزي، التي

 كانت قد ذكَّرت الرئيس بوعده االنتخايب بشأن توزيع فوط صحية يف املدارس. ومبارشة بعد نرش تدوينتها يف
 أبريل/نيسان 2017، اختُطفت الصحفية يف أحد أشهر األحياء السياحية وأكرثها أمناً يف كمباال، حيث أجربها
 رجل وامرأة عىل ركوب سيارتهام تحت تهديد السالح، ثم اقتادها الخاطفون إىل منطقة معزولة تبعد عدة

كيلومرتات عن العاصمةـ

 وبعد تهديدها بالتعذيب، تم طرحها أرضاً قبل رضبها بعنف، علامً أن جالديها أشاروا إىل مقالها املذكور،
 ثم أجربوها عىل سحب جميع تدويناتها عىل شبكات التواصل االجتامعي، عىل اعتبار أنها كانت مفرطة يف

 االنتقاد. وقد نجت جريترود أويتواري ألنها »واحدة منهم«، عىل حد قولها، حيث أكد لها الخاطفون أنها لو مل
 تكن من نفس عرق الرئيس لكانوا قد قطعوا رأسها. هذا وقد عرثت عليها الرشطة حية حوايل منتصف الليل يف

منطقة منعزلة حيث تم التخيل عنهاـ

 وتستنكر مراسلون بال حدود هذا الوضع الذي يدفع فيه الصحفيون مثن فضائح الحكومات، التي ال تتواىن عن
 توجيه سهامها ضد الفاعلني اإلعالميني كلام أماطوا اللثام عن عيوب الُحكام وإخفاقاتهم. واألدهى أن بعض

 البلدان التي تحرز تقدماً يف مجال حقوق املرأة عىل مستوى قوانينها وترشيعاتها، ال تزال يف املقابل تعترب هذا
املوضوع من املحرمات يف مجتمعاتهاـ

 اخُتطفت الصحفية
 يف أحد أشهر األحياء

 السياحية وأكرثها
أمناً يف كمباال
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 وتستنكر مراسلون بال حدود هذا الوضع الذي يدفع فيه الصحفيون مثن فضائح الحكومات، التي ال تتواىن عن 
 كام وإخفاقاتهم. واألدهى أن بعُض توجيه سهامها ضد الفاعلني اإلعالميني كلام أماطوا اللثام عن عيوب الح

 يف مجال حقوق املرأة عىل مستوى قوانينها وترشيعاتها، ال تزال يف املقابل تعترب هذاً البلدان التي تحرز تقدما
املوضوع من املحرمات يف مجتمعاتهاـ

Jinnews.com.tr

 عبد امللك يوسف مدير راديو
 شابيل والصحفي بشري هاشري

 امام محكمة مقديشو
يوم 9 ديسمرب 2013

  

© Mohamed ABDIWAHAB/ AFP

 مظاهرة ملراسلون بال حدود

 امام سفارة تركيا يف 5 يناير

 2018 للمطالبة باطالق

 رساح الصحفيني االتراك

املسجونني ظلام



 ويف مرص، حكم عىل املذيعة دعاء صالح بالسجن ثالث سنوات وغرامة قدرها 10 آالف جنيه مرصي )حوايل
 500 يورو( يف نوفمرب/ترشين الثاين 2017 إلثارة قضية األمهات العازبات يف برنامجها التلفزيوين »مع دودي«

 عىل قناة النهار، وذلك خالل حلقة بُثت قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر، حيث حوكمت بتهمة »التحريض عىل
 الفسق«. ففي تلك الحلقة من برنامجها الحواري، ظهرت الصحفية ببطن منتفخة مرتدية ثياباً توحي بأنها
 حامل، إذ تطرقت إىل العالقات الجنسية قبل الزواج والتربع بالحيوانات املنوية. كام ختمت الحلقة بتعليق

 قالت فيه »كام رأيتم الجميع يرفض هذه الفكرة« يف إشارة إىل الحمل خارج إطار الزواج، مضيفة أنه »ثبت أن
كل ما يحدث يف الخارج ليس بالرضورة ممكناً يف مرص«ـ

 بيد أن كلامتها هذه مل تكن كافية لتهدئة الغضب الذي أثارته الحلقة. فحتى قبل صدور قرار املحكمة، قررت
 إدارة القناة إيقاف عرض برنامج دعاء صالح ملدة ثالثة أشهر بسبب »نرش أفكار غري أخالقية وغريبة عىل

مجتمعنا وتهديد الروابط األرسية يف البالد«ـ

 وتشعر مراسلون بال حدود بالقلق إزاء وضع الصحفيني املهتمني بقضايا املرأة يف مرص، وذلك بعد مرور سبع
 سنوات عىل ثورة »25 يناير 2011«. فقد تم اعتقال عمر عبد املقصود، مصور موقع »مرص العربية«، أثناء
 تغطية خروج امرأة شابة من السجن يف 14 فرباير/شباط 2014، بعدما وضعت جنينها داخل الزنزانة وهي

مقيدة باألصفاد، علامً أنها اعتُقلت ملشاركتها يف مظاهرة مناهضة للحكومةـ

 وأُطلق رساح عبد املقصود قبل أن يُلقى عليه القبض من جديد يف أبريل/نيسان بتهمة االنتامء إىل جامعة
 اإلخوان املسلمني، علامً أنه ال يزال قابعاً يف السجن منذ ذلك الحني، حيث تعرض للتعذيب أثناء االحتجاز وهو

يعاين من مشاكل يف القلب ـ

 لكن ملاذا أصبح الحديث عن حقوق املرأة أمراً محفوفاً باملخاطر إىل هذه الدرجة يف مرص، علامً أن النساء
 املرصيات لعنب دوراً حاسامً يف حراك 30 يونيو/حزيران 2013؟ فمنذ ذلك التاريخ، تم تكريس املساواة بني

 الجنسني يف الدستور الجديد املعتمد عام 2014، والذي يكفل جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية
 واالجتامعية والثقافية. كام أن الرئيس السييس أعلن 2017 سنة املرأة يف خطوة يُفهم منها فتح الباب عىل

مزيد من الحقوق يف مختلف مناحي الحياةـ

 بيد أن منى الطحاوي، الصحفية والكاتبة املرصية التي تُنرش لها مجموعة من مقاالت الرأي يف صحيفة نيويورك
 تاميز، ترى أن »ذلك مجرد حرب عىل ورق«، مضيفة أن »خطاب السييس يف مجمله ليس سوى رضباً من النفاق!

 ويجب أال ننىس أنه مشري قبل كل يشء، أي أنه ينتمي إىل املؤسسة العسكرية، وبالتايل فإنه نقيض الفكر
 النسوي. وعلينا أال ننىس كذلك أنه يف مرحلة الثورة، وبالضبط عىل بُعد أقل من شهر من االستقالة اإلجبارية

 للرئيس حسني مبارك، كان الجيش قد اعتدى جنسياً عىل عدة ناشطات من خالل إرغامهن عىل الخضوع
‘الختبارات العذرية’. حينها، كان السييس يشغل منصب رئيس املخابرات العسكرية، ثم رئيس أركان الجيش«ـ

 الجيش قد اعتدى
 جنسياً عىل عدة

 ناشطات من خالل
 إرغامهن عىل الخضوع

الختبارات العذرية

 وبالنسبة لهذه الصحفية املخرضمة، التي كانت نفسها ضحية اعتداء جسدي وجنيس يف أواخر 2011، »اليشء
 املؤكد هو أن حقوق املرأة ال ميكن أن تتقدم يف مرص ما دام الجيش أو رموز الدكتاتورية أو دعاة األصولية

 الدينية أو اإلخوان املسلمون مستولني عىل السلطة«. وبالفعل، ياُلَحظ أن العنف ضد املرأة يف تزايد منذ
 االضطرابات السياسية التي هزمت البالد ُمخلفة خلع الرئيس حسني مبارك يف 2011 وبعده محمد مريس عام

2013ـ

 ويف هذا الصدد، يقول املصور الصحفي املرصي صربي خالد)*( »إن الوضع الحايل الذي يعيشه الصحفيون يف
 مرص يُذكرين بعهد حسني مبارك«. وبالفعل، يؤكد الصحفيون املحليون أنهم ال يشعرون باألمان الكايف خالل

 العمل امليداين إىل درجة تجعلهم يتجنبون الذهاب مبفردهم إىل التغطيات. ويوضح صربي خالد أن حتى
 التصوير يف الشارع أصبح يستوجب الحصول عىل إذن رسمي، مضيفاً أن »مامرسة الصحافة كانت مبثابة حلم

قبل الثورة، أما اليوم فقد تبخرت تلك األحالم«ـ

 ومن جهتها، ترى خوانا غاليغو، الخبرية يف شؤون االتصال والجنسانية، أن املجتمع األبوي املرصي يرفض فكرة
 وعي املرأة بحقوقها، معتربة أن الجهات املستفيدة من هذا الوضع تبذل كل ما يف وسعها إلبقاء املرأة خاضعة.
 ففي عام 2013، أفادت هيئة األمم املتحدة للمرأة بأن %99 من النساء املرصيات تعرضن ألحد أشكال التحرش

الجنيس ـ

 تاُلحظ مراسلون بال حدود تناقضاً شارخاً بني ما تتخذه السلطات الصينية من خطوات ترشيعية مشجعة وما
متارسه من تضييق عىل حرية اإلعالم فيام يتعلق مبوضوع املرأة من جهة ثانيةـ

يف الصني، سيف الرقابة مسلط عىل كل الرقاب

 بعدما قضت 14 عاماً يف بكني، حيث عملت مراسلة لصحيفة نيويورك تاميز، خلصت ديدي تاتلو إىل أن
 »تغطية املواضيع املتعلقة باملرأة كانت دامئاً وال تزال تشكل تحدياً جسيامً يف الصني، حيث يجب توخي

 الحيطة والحذر دامئاً حيال ما نكتبه لتجنب الوقوع يف املتاعب«. ففي عام 2014، ُدعيت ديدي تاتلو للحديث
 يف محارضة عقدتها منظمة ناشطة يف حقوق املرأة، وهو املوضوع الذي سبق لهذه الصحفية األمريكية أن

 كتبت عنه العديد من املقاالت. وتؤكد مراسلة نيويورك تاميز السابقة أنها الحظت »يف القاعة وجود جاسوَسني
جاءا لسامع كل ما قيل كام أنهام كانا هناك لتخويفنا«ـ
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 ومع ذلك، ترى تاتلو أن »الصني أظهرت العديد من إشارات االنفتاح عىل مسألة حقوق املرأة« منذ 2015.
 ففي فرباير/شباط من ذلك العام، وضع الحزب الشيوعي الصيني حداً لسياسة الطفل الواحد املفروضة يف

 البالد منذ السبعينيات، حيث أصبح لكل أرسة الحق يف أن يكون لها طفالن )ال أكرث(. وبعد ستة أشهر عىل
لت الحكومة القانون التاريخي املعمول به منذ 1992 واملتعلق بحامية حقوق املرأة ومصالحها،  ذلك القرار، عدَّ
 حيث ينص القانون يف صيغته الجديدة عىل حق ضحايا التحرش الجنيس يف التقدم بشكوى إىل اإلدارة يف العمل
 و/أو السلطات املختصة. كام شهدت نهاية عام 2015 إشارة سياسية قوية أخرى يف هذا السياق، متثلت يف سن

قانون ملكافحة العنف املنزيل، وهو األول من نوعه يف تاريخ البالدـ

لكن الضغوط عىل الصحفيني العاملني يف مجال حقوق املرأة ال تزال واضحة بشكل ال غبار عليه. ففي نوفمرب/
 ترشين الثاين 2016، استدعت السلطات ديدي تاتلو، »حيث طلبت رصاحة عدم التواصل مع قيادات الحركات

 النسوية وعدم التحدث مع هذا الشخص أو ذاك باعتبارهم من مثريي الشغب«. وأمام هذا الوضع اضطرت
 الصحفية إىل »احرتام ذلك املطلب ُمدركة أن أولئك األشخاص كانوا مراقبني وأن أي اقرتاب منهم كان من شأنه

هم للخطر«ـ أن يُعرضَّ

 فرغم التقدم القانوين املحرز يف هذا الشأن، يبدو أن قضايا املرأة تكاد ال تجد لها مكاناً يف النقاش العام. وال
 تُخفي ديدي تاتلو قلقها مام تصفه بـ«الرقابة الحارضة يف كل مكان« تحت رعاية »حكومة متارس التعتيم
 اإلعالمي بشكل دائم كام تعرقل عمل جميع الحركات االجتامعية التي تناضل من أجل دفع املجتمع نحو
 التقدم«، مربزة أن الصحفيني األجانب هم فقط من ميلكون القدرة عىل تحدي الحزب الشيوعي واملجتمع

 األبوي الصيني يف التعاطي مع هذا املوضوع، موضحة يف الوقت ذاته أن ذلك أمر مستعٍص عىل »الصحفيني
الصينيني ملا ينطوي عليه من مخاطر«ـ

 وهذا أيضاً ما خلصت إليه مارجولني غراب، مخرجة الفيلم الوثائقي »الرصخة املمنوعة« )2016(، الذي يتطرق
 إىل حاالت الحمل خارج اإلطار القانوين لتنظيم األرسة. فقد اضطرت هذه الصحفية إىل تصوير ذلك التحقيق
 رساً عىل مدى سنتني كاملتني، وذلك من أجل »تجنب املراقبة التي يفرضها املوظفون الصينيون«. وللحد من

 املخاطر، فضلت مارجولني التصوير ليالً، مشددة عىل رضورة »األخذ يف االعتبار مخاطر االنتقام عندما ال يرسم
املوضوع صورة جيدة عن الحزب« الحاكم ـ

 هذا وتستنكر مراسلون بال حدود مراراً وتكراراً سيطرة السلطات عىل وسائل اإلعالم والرقابة الشاملة التي
تفرضها عىل الصحافة والصحفيني، معتربة أنه »آن األوان للكف عن خنق حرية اإلعالم بهذا الشكل«ـ

 أن قضايا املرأة
 تكاد ال تجد لها
مكاناً يف النقاش

العام 

أ. عندما يكون املنفى مالذاً آمناً أمام هول الضغوط

 كانت شاكيال إبراهيم خال مذيعة شهرية يف قناة تولو نيوز، حيث بلغت ذروة مسريتها اإلعالمية يف بداية
 مرحلة ما بعد طالبان، قبل أن تتوقف فجأة يف عام 2016، أي بعد بضعة أشهر من الهجوم اإلرهايب الذي

 استهدف سبعة من زمالئها. وتستحرض إبراهيم خال ما حصل لها بالقول: »كُنت أُحب عميل حقاً، لكن الوضع
أصبح حرجاً للغاية. لذلك قررت ترك بلدي وأرسيت وأصدقايئ مجربة«ـ

 وال يُخفي املركز األفغاين لدعم الصحفيات قلقه إزاء ظاهرة استرشت بشكل مهول يف البالد خالل اآلونة
 األخرية. فعىل غرار مذيعة تولو نيوز، »اضطرت مائة صحفية إىل ترك املهنة خالل العامني املاضيني بسبب

 تهديدات اإلسالميني بشكل متكرر«. وترى فريدة نكزاد، مديرة هذا املركز، أن الصحفيات »مستهدفات من
 طالبان ولكنهن يواجهن أيضاً ضغوطاً من أقاربهن، الذين يجدون صعوبة يف تقبل طبيعة عملهن«. صحيح أن

العديد من النساء يطمحن للعمل يف اإلعالم ولكن عائالتهن تعرتض عىل هذا الخيار خوفاً عىل سالمتهن ـ

 ونتيجة لذلك، أصبحت املحافظات النائية خالية متاماً من الصحفيات، وفقاً ملا أفاد به املركز األفغاين لدعم
 الصحفيات، مندداً باالعتداءات التي باتت تطال النساء عىل نطاق واسع يف محافظة غور، عىل سبيل املثال
 ال الحرص. ويف محافظة نانجارهار، التي ال تقل خطورة بسبب توغل عنارص داعش فيها، تثني معظم األرس
 النساء عىل مغادرة منازلهن، حيث توضح فريدة نكزاد يف هذا الصدد أنهن »يجدن أنفسهن مجربات عىل

إقناع آبائهن وأشقائهن وأقاربهن عىل منحهن اإلذن للعمل خارج البيت«ـ

 وال تُخفي مراسلون بال حدود قلقها حيال هذا الوضع، الذي ترى أنه يخلف عواقب وخيمة عىل املهنة كام
 يقوض حرية التعبري والدميقراطية بشكل خطري. ويف هذا الصدد، تؤكد فريدة نكزاد أن »قضايا املرأة ال تحظى
 بالتغطية الالزمة، يف ظل غياب النساء، مام يبطئ بشكل كبري أي تقدم لحقوقهن داخل املجتمع«، مشرية إىل

أن مثل هذه املواضيع نادراً ما تكون ذات أولوية يف عمل الصحفيني الرجال ـ

 ويعمل املركز األفغاين لدعم الصحفيات حالياً عىل إعداد مرشوع قانون ملنع االنتهاكات والتهديدات يف حق
 الصحافة ووسائل اإلعالم من أجل الحد من التمييز ضد املرأة، علامً أن منظمة مراسلون بال حدود تدعم هذا

املرشوع الطموح كام تدعو جميع الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والحكومة إىل مساندته ـ

 وجدير بالذكر أن مشاعر انعدام األمن هي املربر الرئييس
 الذي يقدمه الصحفيون والصحفيات الذين قرروا ترك

 املهنة. بيد أن هذا الشعور قد يزداد أحياناً بسبب عدم
 الحصول عىل أي دعم من الزمالء. وهذا بالضبط ما عاشته

 الصحفية الربازيلية املستقلة آنا فريتاس )26 عاماً(، التي
 نرُشت معلوماتها الشخصية عىل شبكة اإلنرتنت يف أعقاب

 مقال كتبته عىل موقع »هافبوست برازيل« حول مسألة

 اضطرت مائة صحفية
 إىل ترك املهنة خالل

 العامني املاضيني
 بسبب تهديدات

 اإلسالميني
بشكل متكرر
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 سيطرة السلطات عىل وسائل اإلعالم والرقابة الشاملة التًي وتكراراً هذا وتستنكر مراسلون بال 
 حدود مرارا تفرضها عىل الصحافة والصحفيني، معتربة أنه «آن األوان للكف عن خنق حرية

اإلعالم بهذا الشكل»ـ

ـّـــــمــــــــت الـــصــــ
ـَـــــــــــة؟ ـَـــاوم أم املــقـــ

الصفحة الرئيسية لـ   
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برخا دوت: «حرب األعصاب ضد التهديدات عرب اإلنرتنت»ـ

 تعرضت هذه الصحفية الهندية لعدة انتقادات عىل شبكات التواصل االجتامعي بعد نرش كتابها الصادر عام
 2015، والذي تروي فيه االنتهاكات التي كانت ضحية لها وهي طفلة يف مقتبل العمر. وتقول برخا دوت

 بنربة قاطعة »لقد رفضت دامئاً أن أستسلم أمام دعاة الرقابة اإللكرتونية«، حيث أعلنت »حرب أعصاب« ضد
 املتصيدين اإللكرتونيني. وإدراكاً منها أنهم أصبحوا جزءاً ال يتجزأ من حياتها اليومية، تقول هذه الصحفية

الجريئة »لقد أصبحُت ال أتأثر أبداً من هذه الهجامت، بل إنني مل أعد حتى أشعر بها«ـ

 وكانت برخا دوت قد لجأت إىل القضاء يف وقت سابق لطلب الحامية أمام املتحرشني بها، حيث أمرت املحكمة
 »بوضع حارس شخيص« ملرافقتها، ولكنها أوضحت أن ذلك استمر »لفرتة وجيزة فقط«، مضيفة أن هذه القضية

 ظلت عالقة دون حل، يف إشارة إىل صعوبة تطبيق قوانني مكافحة العنف عرب اإلنرتنت عىل أرض الواقع، وإن
 كانت موجودة يف معظم البلدان. ففي ٪75 من دول العامل، يستعيص عىل السلطات القضائية اتخاذ اإلجراءات

املناسبة ضد املسؤولني عن االعتداءات عرب شبكة اإلنرتنت ـ

 وأمام هذا الواقع املؤسف، قررت برخا دوت أخذ هذه املشكلة من جذورها، مؤكدة أن »التعبري عام يدور يف
 ذهن املرء أمر واجب اليوم. فإذا التزمُت الصمت، لن أكون يف خدمة جميع النساء«، معتربة يف الوقت ذاته أن

 ظاهرة التصيد »هي السالح الحديث الذي يستخدمه من يسعون إىل تكريس السيطرة الذكورية إزاء املرأة.
 كل هذا يف سبيل إخضاع النساء وتخويفهن وإسكات أصواتهن«، قبل أن تختم بالقول: »لن أترك تويرت ألنني ال

أريد أن أمنحهم الشعور باالنرشاح. سوف لن أصمت«ـ

نادين البدير: «ارتداء فستان ينطوي عىل دالالت سياسية»ـ

 تقول الصحفية السعودية نادين البدير )37 عاماً( »إنني أتلقى الشتائم منذ أن بدأت مامرسة الصحافة«.
 فعندما كانت تكتب يف صحيفة »املرصي اليوم« قبل سنوات، كانت مقاالتها املنادية بحقوق املرأة تنم عن
 أسلوب متميز يثري حفيظة التيار املتشدد يف بالدها، حيث كانت تدعو تارة إىل استغالل رياح الربيع العريب

 لتحرير النساء من الحجاب وتارة أخرى إىل إدانة تعدد الزوجات يف اإلسالم، متسائلة ملاذا ال يُسمح للمرأة أيضاً
 بأن تتزوج أربعة رجال. وتوضح نادين البدير أنها تلقت »بسبب ذلك العديد من الشتائم عن طريق الهاتف
 أو عرب الربيد اإللكرتوين«، مضيفة يف السياق ذاته »لقد هاجموا أفراد عائلتي أيضاً، كام قالوا يل إنهم يريدون

تدمري سمعتي، ألن الرشف أمر بالغ األهمية يف العامل العريب. ولكني مل أتأثر بكل ذلك«ـ

 وتستمد نادين قوتها من رغبتها يف الصمود أمام التهديدات، حيث اختارت اللجوء إىل أسلوبها القاطع لكرس
 املحظورات. ففي فرباير/شباط 2015، وخالل إحدى حلقات الربنامج الحواري األسبوعي »اتجاهات« الذي

 تقدمه، حيث تستضيف مثقفني من مختلف بلدان الرشق األوسط، سخرت املذيعة السعودية من ضيف اقرتح
 االستعانة بسائقات أجنبيات لقيادة السيارات التي تركبها النساء يف اململكة، حيث ردت عليه بنربة متهكمة

 قائلة: »أعتقد أن املجتمع اليوم، وخاصة يف بلدي، يحتاج إىل صدمة كهربائية. ويف رأيي، يجب أن يأيت ذلك من
وسائل اإلعالم«ـ

 وخالفاً للتقليد املعمول به يف اململكة العربية السعودية، اختارت نادين البدير عدم ارتداء الحجاب، الذي
 تعتربه من رموز »التمييز«، مبا أنه »ميكن للرجال ارتداء ما يريدون، أما نحن فُنجرب عىل تغطية رؤوسنا«. ويف
 املقابل، فإنها ترتدي فستاناً خالل تقديم برنامجها، مؤكدة أن ذلك يحمل يف طياته »دالالت سياسية قبل كل

 يشء«. كام تشري الصحفية السابقة يف قناة الحرة سبب مغادرة السعودية للعيش يف قطر، مؤكدة أنها مل تتخذ
 ذلك القرار »تحت التهديدات بل إنه كان بدافع مهني«. وبينام ينال برنامجها العديد من الجوائز، فإن نادين

البدير ال تزال تتلقى انتقادات عنيفة من جميع التيارات املحافظة يف املنطقةـ

سليمة تلمساين ورضورة «إيجاد الحيلة»ـ

 تعرضت سليمة تلمساين لشتى أنواع التخويف واالنتقاد. فعىل مدى 26 عاماً من العمل يف مجال اإلعالم،
 اتُّهمت هذه الصحفية الجزائرية بالتحريض عىل الدعارة والفسق، وهو ما كلفها تهديدات بالقتل يف أكرث من
 مناسبة. ونتيجة لذلك، أصبحت توقع مقاالتها باسم مستعار، حيث بات ذلك هو السبيل الوحيد الذي ميكنها

 ففي ٪75 من دول
 العامل، يستعيص عىل
 السلطات القضائية

 اتخاذ اإلجراءات
 املناسبة ضد املسؤولني

 عن االعتداءات عرب
شبكة اإلنرتنت

 ضعف إدماج العنرص النسوي يف مجتمع الجيك ]املهووسني بالكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت واأللعاب اإللكرتونية[،
 كام وجدت يف صندوق بريد منزلها حزماً بريدية مليئة بدود األرض وغريها من أشكال املضايقات. ومع ذلك،

 فقد وجدت آنا فريتاس نفسها وحيدة يف مواجهة هذا الخطر، حيث تخلت عنها إدارة املوقع ومل تعاود
 االتصال بها لطلب مقاالت أخرى منها، مام أجربها عىل العمل يف مجال آخر بعيد عن الصحافة لكسب قوتها

اليومي، موضحة يف ترصيح لها: »لقد قام املتحرشون اإللكرتونيون بتدمري حيايت«ـ

 ويف مواجهة التهديدات، يلجأ صحفيون آخرون إىل املنفى لحامية أنفسهم بشكل أفضل. ففي أفغانستان، مثالً،
 تم تهديد زرقونة حسن بالقتل عن طريق الهاتف يف يناير/كانون الثاين 2016، حتى بعد الهجوم عىل إذاعة
 شايستا التي كانت تديرها، حيث اتهمها املتمردون بالسعي إىل إدخال املستمعني للديانة املسيحية، فام كان

منها إال أن غادرت قندوز مع أفراد عائلتها ـ

 ويف املكسيك، فرت باتريسيا مايورغا من والية تشيواوا حيث كانت تعمل ملجلة بروسيسو. لكن قرارها هذا
 مل يكن نابعاً فقط من التهديدات التي تلقتها، بل أيضاً عندما اكتشفت أن زميلتها مريوسالفا بريتش كانت قد

 تلقت رسائل مامثلة قبل اغتيالها يف مارس/آذار 2017. أما ليديا كاتشو، فقد غادرت بناًء عىل نصائح خرباء
 األمن وقاضية التحقيق آنذاك، حيث طُلب منها االحتامء يف مكان آمن نظراً للتحذيرات الخطرية التي ُوجهت

2012. وخالل دقائق معدودة، أخذت جواز سفرها وحقيبتها ثم أخلت منزلها عىل الفور –  
علامً أنها مل تعد إال بعد قضاء سبع سنوات يف املنفى ـ

 ففي خانة الصحفيني الذين يلجؤون إىل املنفى ألسباب أمنية، تُسجل سنوياً حالة واحدة إىل حالتني، حسب
 إحصائيات منظمة مراسلون بال حدود منذ 2012: يف أفغانستان )1( واملكسيك )2( وكولومبيا )1( وهندوراس

 )1( واليمن )1( وبنغالديش )1( وإيران )1(. لكن إذا كان الهدف من هذا القرار هو االبتعاد ما أمكن عن
 رادار املجرمني، فإن ذلك ال يؤدي دامئاً إىل النتيجة املرجوة. وهذا ينطبق عىل املدونة البنغالية شامي هاك

 التي لجأت إىل أملانيا عام 2016 مع زوجها، وهو صحفي أيضاً، بعدما تلقت تهديدات بالقتل عرب الهاتف من
متطرفني دينيني عىل خلفية نرش تدوينة تقرتح فيها تنظيم »يوم للُقبلة« يف دكا مبناسبة عيد الحب ـ

 لكن حتى بعد ذهابها إىل املنفى، »أصبحت أشكال الرتهيب أكرث حدة وكثافة«، حيث نظم أولئك اإلسالميون
 املتطرفون حملة لجمع التربعات بهدف دفع سعر تذكرة الطائرة إىل كل من يُبدي استعداده للذهاب إىل أملانيا

 من أجل مالحقتها واغتصابها هناك. وتُعلق شامي هاك عىل ذلك بالقول »لقد تم تسعري رأيس مببلغ مليون
 روبية )أكرث من 13000 يورو(«، ُمستغربة كيف لشخص عاقل أن يفاضل بني »الحق يف االغتصاب والحق يف

التقبيل يف الشارع«ـ

 وإذا كانت عودة شامي هاك ال تزال غري ممكنة يف الوقت الحايل ألسباب أمنية، فهناك من أتيحت لهم فرصة
العودة إىل أوطانهم واالستمرار يف إسامع أصواتهم، رغم كل الصعاب ـ

ب. أصوات املقاومة

 كيف ميكن التعامل مع مثل هذه التهديدات التي قد تنطوي عىل أخطار جسيمة يف بعض األحيان؟ بينام
 يعرتف عدد من الصحفيني رساً بأنهم يُفكرون ملياً قبل العمل عىل قضايا حساسة تهم وضع املرأة، يرفض

 آخرون أن مُتىل عليهم توجيهات من شأنها تحديد إطار العمل أو أن يُزج بهم إىل هاوية الصمت. فقد أصبح
 تحدي أعداء اإلعالم هو الدافع الذي يحركهم ويبعث فيهم الحيوية لكسب هذه املعركة. وتسلط مراسلون بال

 حدود الضوء عىل ثالثة أصوات نسائية اختارت درب النضال يف هذا الصدد: الهندية برخا دوت، التي تخوض
 حرب أعصاب ضد دعاة الرقابة اإللكرتونية؛ والسعودية نادين البدير، التي تتسلح بأسلوبها الساخر لكرس

املحرمات يف اململكة؛ ثم الجزائرية سليمة تلمساين، صاحبة النفس الطويل يف الكفاح من أجل حرية الصحافةـ

لقد تم تسعري رأيس
مببلغ مليون روبية 
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 فكلمة «االغتصاب»
 تُزعج وتُحرج العديد

 من الزمالء الرجال
رمبا الشعورياً

 إن االغتصاب املرتكب
 يف سياق الحرب جرمية

 ضد اإلنسانية. إنه
عمل مقيت

هل من الصعب اقرتاح مثل هذه املواضيع يف اجتامعات هيئة التحرير؟ـ

 ال تزال املواضيع املتعلقة مبعاناة املرأة تواجه العراقيل. عىل األقل، قبل قضية وينشتاين! بطبيعة الحال، لن
 يعرتف أي رئيس تحرير بذلك رسمياً، ولكن خانة »املرأة« كانت تُعترب إىل حد ما مبثابة موضوع ثانوي، كام

 لو كانت متثل رشيحة صغرية من املجتمع، بحيث ال يوجد أبداً حيز كاٍف للحديث عنها أو لكتابة العديد من
 املقاالت بشأنها، وخاصة يف التقارير الصحفية التي تتناول سياقات الحرب أو ما بعد الرصاعات. إنه أمر يدعو
 للقلق، بل إنه يثري االشمئزاز، ألننا ننىس دامئاً أن األمر ال يتعلق بأقلية يجوز أن نخصص لها مقاالً يف صحيفة

من حني آلخر. فالنساء يشكلن أكرث من نصف سكان املجتمع!ـ

 إن اقرتاح إنجاز تحقيق بشأن االغتصاب ينطوي عىل تعقيد مضاعف. قبل ثالث سنوات، خصصُت مقاالً من
 صفحتني لظاهرة االغتصاب يف سجون بشار األسد. ويف العام التايل، قمت أيضاً بإنجاز تحقيق مطوَّل حول

 اغتصاب النساء األيزيديات عىل أيدي داعش يف العراق. عندما اقرتحت العودة إىل موضوع عمليات االغتصاب
 يف سوريا، قيل يل: »مرة أخرى؟« كان آخر مقال كتبته عن املوضوع يعود تاريخه إىل ما قبلها بعامني، ومع

ذلك قيل يل: »]نفس املوضوع[ مرة أخرى؟«ـ

 قد يكون من السهل قبول مقال عن موضوع »التعذيب«. فكلمة »االغتصاب« تُزعج وتُحرج العديد من
 الزمالء الرجال، رمبا الشعورياً. وما يثري الدهشة أن مصطلح »االغتصاب يف سياق الحرب« أصبح اآلن مقبوالً

 أكرث من السابق، كام لو كانت كلمة »الحرب« تحمل يف طياتها شيئاً ما يُضفي طابعاً مثرياً عىل املوضوع. ولكن
مع ذلك ما زلت أعتقد أن هذا املوضوع ال يحظى مبا يستحق من أهمية وصدى ـ

هل تعتقدين أن مواضيع املرأة ال تحظى بنفس املواكبة التي تُخصص ملواضيع أخرى؟ـ

 يف نوفمرب/ترشين الثاين املايض، حصلت عىل شهادة مثرية للقشعريرة من امرأة سورية ظلت محتجزة لعدة
 أشهر يف سجون بشار األسد، حيث تعرضت لالغتصاب ووقفت شاهدة عىل العديد من حاالت االغتصاب

 واألعامل الوحشية التي يندى لها الجبني وتقشعر لها األبدان. بل وقالت يل إنها ساعدت العديد من النساء
 السجينات عىل الوالدة داخل الزنزانة، بعد حملهن جراء عمليات االغتصاب التي تعرضن لها. لقد أفصحت
 تلك املرأة عن اسمها، مؤكدة أنها وثَّقت جميع االنتهاكات التي شاهدتها بأم عينها، كام أرصَّت عىل اإلدالء

 بشهادتها يف يوم من األيام أمام املحكمة الجنائية الدولية. لقد التقيت بها وقابلتها، حيث وقفت عىل مدى
.موثوقيتها. إنها خاطرت بحياتها من خالل كشف نفسها بهذه الطريقة. لقد كان هذا اختيارها

 لكن شهادتها مل يرَُش إليها ولو بشكل مقتضب يف الصفحة األوىل ألية جريدة. حينها، قررت للمرة األوىل أن
 أكتب رسالة إىل إدارة جريديت للشكوى من ذلك. أعلم أنه من الصعب جداً احتالل الصفحة األوىل، إذ عادة
ت األمور رأساً عىل  ما تكون هناك ترتيبات يف اللحظة األخرية... صحيح أن وفاة جان دورمسون كانت قد غريَّ
 عقب صباح ذلك اليوم. ولكن كيفام كان الحال، فإن ما قيل يف تلك الشهادة عام تعيشه آالف السوريات وما

 يواجهنه من مخاطر كان يستحق صدى واسعاً. أخربتني إداريت بأنه، نظراً لعدم نرش املوضوع يف الصفحة
 الرئيسية، فقد أُعطي األولوية عىل شبكات التواصل االجتامعي. هذا صحيح. ولكني أردت أن أنبه بشدة إىل

ذلك وأن أُرسل إشارة قوية إىل من يهمه األمرـ

 إن االغتصاب املرتكب يف سياق الحرب جرمية ضد اإلنسانية. إنه عمل مقيت أشبه ما يكون بـ«سالح الدمار
 الشامل«، عىل حد قول الدكتور موكويجي. وأعتقد أنه باإلضافة إىل تقرير إخباري أو تحقيق صحفي، فإن

 هذا املوضوع يستحق أن تُخصص له افتتاحية بأكملها يف الصفحة األوىل لجريدتنا. وكذلك يف الخطب الرسمية
وااللتزامات التي يطلقها قادة دميقراطياتناـ

هل الحظِت تغيرياً يف هذا الصدد منذ فضيحة وينشتاين؟ـ

 قضية وينشتاين هي ثورة أخالقية وسياسية واجتامعية أثرت أيضاً عىل الُصحف وُغرف األخبار. ذلك أن رؤساء
 التحرير الذين مل يكونوا حتى عهد قريب منفتحني عىل هذا املوضوع أصبحوا يوافقون عىل نرش مواد متعلقة
 بهذه املسألة. ياُلحظ يف الواقع نوع من الشغف املبالغ فيه. سيكون األمر رائعاً لو اقتنعوا بالقضية فعالً، ولكن

 من املرجح جداً أن يكون األمر مجرد رضب من االنتهازية لغرض البيع فقط. آمل أن تبدي جرائدنا وقنواتنا
تخوفاً أقل حيال هذا املوضوع من اآلن فصاعداً، وأن تكون أكرث جرأة وانفتاحاً للتعامل معه عىل النحو

األمثل ـ 

 من الحفاظ عىل سالمتها وضامن حريتها يف التعبري وحقها يف اإلعالم. ومع ذلك فإنها تعرتف مبرارة
 »بعدم القدرة عىل الدفاع علناً عن قضية حرية اإلجهاض«، موضحة أن ذلك »من شأنه أن يولِّد

ردود فعل من القراء وحتى من بعض الزمالء، الذين قد يرون فيه تشجيعاً للنساء عىل اإلجهاض«ـ

 وبينام ال يزال هذا املوضوع من املحرمات يف الجزائر، حيث يعاقب القانون الجنايئ النساء اللوايت
 يلجأن إىل اإلجهاض واألطباء الذين ميارسونه، قُدم يف ديسمرب/كانون األول 2017 إىل مجلس

 النواب مرشوع قانون ميهد الطريق لإلجهاض العالجي. وتُذكِّر سليمة تلمساين بأن »هذا املوضوع
 يظل حساساً جداً يف البالد، حيث يجب التحدث عنه بحذر كبري«، مشرية إىل »رضورة إيجاد

 الحيلة« للتعاطي معه من زوايا مختلفة، مضيفة يف هذا الصدد: »إنني أذكر أحياناً، عىل سبيل
 املثال، حاالت النساء الاليت يذهنب إىل تونس لغرض وقف الحمل. كام أتحدث أحياناً أخرى عن
 الرتاث الجزائري القائم عىل اآليات القرآنية، حيث أستعني بعدد من األكادمييني لتسليط الضوء

.»عىل املشاكل التي تشوب تفسري النصوص الدينية
 ذلك أن املواضيع املتعلقة بوضع املرأة عادة ما تُزعج القراء ولكنها تسبب أيضاً متاعب لرؤساء

التحرير. وهذا ما نراه حتى يف البلدان الغربيةـ

اإلقناع بأهمية الحديث عن موضوع االغتصاب يف اجتامعات هيئة التحرير أمر صعب للغاية«ـ«
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آنيك كوجان

 قبل مشاركتها مع املخرجة مانون لوازو يف إنجاز الفيلم الوثائقي )»الرصخة املكبوتة«، 2017(، الذي
 يعطي الكلمة للنساء ضحايا االغتصاب يف سجون بشار األسد، كانت آنيك كوجان، مراسلة صحيفة

 لوموند الفرنسية، مهتمة بعمليات االغتصاب املرتكبة أثناء الحرب يف زمن الثورة الليبية، حيث
أصدرت كتاباً يف املوضوع بعنوان »الفرائس... يف حريم القذايف« )2012(ـ

 يف أكتوبر/ترشين األول 2011، عشية إلقاء القبض عىل الزعيم الليبي السابق معمر القذايف، وصلِت
 إىل ليبيا للتحقيق يف دور املرأة خالل الثورة. كام حاولت أن تُظهري كيف كان االغتصاب يستخدم
بالفعل كسالح يف سياق الحرب. ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء العمل عىل هذا املوضوع؟ـ

 التقيت عىل امليدان مبراقبني قالوا يل أشياء من قبيل »ليس مؤكداً أن األمر يتعلق مبوضوع حقيقي«
 أو »حذار من املبالغات...« لكن مع مرور الوقت، قابلت تلك الفتاة، ثريا، التي تم اختطافها

 واغتصابها خالل سنوات من قبل الزعيم الليبي السابق. ثم بدأت غريها من النساء يثقن يب. أىت
 بعضهن لرؤيتي يف فندقي الصغري، حيث كن حريصات عىل وضع الحجاب. قالت يل إحداهن »إنني

 أروي لك أرسار حيايت، إنني أخاطر بحيايت«. فهمت حينها أن تلك الشهادة الثمينة كانت بالغة
 األهمية ألنها كانت تواجه بسببها خطر املوت. وحينها أيضاً بدأت أُدرك حقيقة ما كان يحدث يف

ليبيا: فقد كان االغتصاب سالحاً يف يد السلطة، ثم أصبح سالحاً من أسلحة الحرب ـ

 يف األمم املتحدة أيضاً، ظل هذا املوضوع مخفياً لسنوات. ومبا أن النساء كُنَّ ال يتكلمن عنه، فقد
 كان مبثابة الجرمية املثالية! صحيح أنه كان بإمكانهن اإلشارة إىل تعرضن للتعذيب ولكنهن كُنَّ ال

 يتحدثن عن االغتصاب. يتم التسرت بشكل ال يصدق عىل جرائم االغتصاب يف ليبيا وسوريا، حيث ال
 تستطيع النساء املغتصبات الحديث عن ذلك مع أرسهن أو يف بلداتهن. إنها مسألة رشف. يف فرنسا،

 ميكن أن نتحدث عن املحرمات، واملواضيع املحرجة، ولكن يف تلك البلدان فإن األمر أقوى وأصعب
 من ذلك بكثري. إذ يستعيص عىل الناس الحديث عن ذلك بشكل مهول جداً بسبب الثقافة األبوية

 السائدة التي يُضاف إليها العنرص الديني. إنه بكل بساطة موضوع من الصعب التطرق له، بل ويكاد
 يكون من املستحيل إثارته، حتى أين كنت عىل وشك أن أُطلق عىل أحد مقااليت عنوان »التحقيق

املستحيل«. إنه موضوع بالغ الصعوبة بالنسبة المرأة صحفية...ـ

آنيك كوجان



 أمام املخاطر املتزايدة التي يتعرض لها الصحفيون، نرشت منظمة مراسلون بال حدود يف عام 2015 نسخة جديدة من الدليل
 العميل لسالمة الصحفيني، وهي متاحة باللغات الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والعربيةـ ويف عام 2016 أُدخلت عليها

تعديالت مخصصة للصحفيات عىل وجه التحديد. انظر الدليل ـ

ـ إلى املؤسسات اإلعالمية

ـ تعزيز قضايا حقوق املرأة
ـ األخذ بعني االعتبار خصوصية هذه املواضيع

ـ توعية الصحفيني بأهمية مراعاة مسألة النوع الجنساين
 ـ وضع مبادرات عىل غرار مبادرة صحيفة نيويورك تاميز، التي أنشأت يف أكتوبر/ترشين األول 2017 منصباً ملحرر

متخصص يف مسألة النوع الجنساين
 ـ مراعاة خصوصية الهجامت ضد الصحفيني - خاصة يف حق الصحفيات - الذين يحققون يف قضايا ذات صلة بحقوق

املرأة
ـ إعداد آلية طوارئ داخلية ملواجهة حاالت التهديد

ـ أخذ صور لرسائل التهديد املوجهة عرب وسائل التواصل االجتامعي
ـ عدم الرتدد يف تقديم شكوى لدى الرشطة، يف حاالت التهديد أو االعتداء

ـ إلى الصحفيني

 ـ اإلملام الجيد باملوضوع لتقييم املخاطر التي ينطوي عليها قبل الذهاب للعمل يف امليدان
 ـ أخذ فكرة عن الطقوس الثقافية واالجتامعية يف البالد، وكذلك عن صورة الصحفيني يف أوساط مواطني تلك الدولة

ومستويات األمن عىل امليدان ـ
ـ العمل مع رئاسة التحرير لتحديد الشخص األنسب للتطرق إىل هذا النوع من املواضيع: املرأة/الرجل

ـ من املستحسن العمل مع صحفيني آخرين يف املناطق الخطرة
ـ تجنب العمل وحيداً/وحيدة
ـ الحرص عىل حامية املصادر

ـ حذف جميع املعلومات الخاصة والبيانات الشخصية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف واألقراص...ـ
 ـ تأمني البيانات واملعلومات املهنية التي قد تُعرض الصحفيني أو مصادرهم للخطر

 ـ يف املناطق التي تسيطر عليها ميليشيات أو جامعات مسلحة، يُنصح الصحفيون بنرش املقاالت بعد مغادرتها لتجنب
إمكانية تحديد موقعهم

ملزيد من التفاصيل حول األمن السيرباين، انظر توصيات منظمة مراسلون بال حدود هنا

ـ إلى الدول

 ـ احرتام التزاماتها املتعلقة بحرية الصحافة، مبا يف ذلك ضامن حق الصحفيني يف العمل عىل قضايا حقوق املرأة،
 والحرص عىل متكني املرأة من القيام بأعاملها الصحفية يف بيئة آمنة، مبا يتامىش مع املعايري الدولية يف هذا الصدد

 )اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة، إعالن بيجني، إلخ.(ـ

 ـ خلق بيئة مواتية لحرية الصحافة وعىل وجه التحديد لتمكني الصحفيني من تغطية القضايا املتعلقة بحقوق املرأة ومكافحة
ما يطال الصحفيات من عنف قائم عىل التحيز الجنساين، وذلك من خالل:ـ

ً  ـ إنشاء أو تعزيز إطار قانوين يتيح ردع العنف ضد الصحفيني، سواء داخل شبكة اإلنرتنت أو خارجها، وذلك وفقا
ملقتضيات القانون الدويل بشأن حرية الصحافة وحرية التعبريـ

 ـ إدانة   علنية للعنف ضد الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق املرأة، سواء داخل شبكة اإلنرتنت أو خارجها ـ
 ـ مكافحة العنف اللفظي والتهديدات الصادرة عن املمثلني السياسيني يف حق الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق

 املرأةـ

ـ مكافحة املضايقات القضائية التي تطال الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق املرأةـ
 ـ توفیر آلیات الحامیة واإلنذار املبكر للصحفیین ضحایا التھدیدات سواء داخل شبكة اإلنرتنت أو خارجها، مع مراعاة

البعد الجنساين لھذا العنف الذي یستھدف الصحفیات يف الغالب ـ
 ـ إطالق حمالت لالتصال والتوعية حول أهمية العمل عىل مسألة حقوق املرأة، واملخاطر الكامنة يف هذا العمل، وخاصة

بالنسبة للصحفيات ـ
 ـ متويل بحوث ودراسات حول آليات التحرش عرب اإلنرتنت، مع تعزيز طابع التعدد يف البحوث املتعلقة بهذه العمليات

والتضليل اإلعالمي عرب اإلنرتنت والهجامت اإللكرتونية والجرمية السيربانية ـ

ـ مكافحة اإلفالت من العقاب عىل أعامل العنف املرتكبة ضد الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق املرأة، وذلك من خالل:ـ
 ـ توفیر الوسائل الرضوریة للسلطات القضائیة من أجل إجراء تحقیقات نزيهة ورسيعة وشاملة ومستقلة وفعالة عندما
 یتم اإلبالغ عن أعامل العنف والتهدیدات واالعتداءات التي تطال الصحفیین - سواء داخل شبكة اإلنرتنت أو خارجها ـ

ومحاكمة املسؤولني عن تلك الجرائم ـ
ـ إنشاء آلية رصد لجمع وتحليل واستعراض البيانات املتعلقة بالعنف ضد الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق املرأةـ

ـ وضع آليات ملعالجة أعامل العنف املرتكبة ضد الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق املرأة، وذلك من خالل:ـ
 ـ تسهيل عودة الصحفيني املنفيني الذين كانوا يعملون عىل قضايا ذات صلة بحقوق املرأة وضامن سالمتهم مبجرد

عودتهم إىل بلدانهم ـ
 ـ تخصيص تعويضات للصحفيني ضحايا العنف املامرَس داخل شبكة اإلنرتنت أو خارجها )تعويضات مالية، مساعدة طبية

و/أو نفسية، إلخ.(ـ

ـ إحداث منصب ممثل خاص لألمني العام لألمم املتحدة لالضطالع مبسألة سالمة الصحفيني، وذلك لتمكينه من:ـ
ـ التنسيق بني مختلف هيئات األمم املتحدة وآلياتها فيام يتعلق مبسألة سالمة الصحفيني )األمم املتحدة(ـ

 ـ اعتامد اسرتاتيجية موحدة ومنسقة من قبل مختلف هيئات األمم املتحدة املعنية مبسألة سالمة الصحفيني، مع الرتكيز
بوجه خاص عىل حامية الصحفيات ومكافحة اإلفالت من العقاب عىل العنف املامرَس ضدهن ـ

ـ إنشاء آلية لإلنذار املبكر لدى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
 ـ رصد تنفيذ الدول لقرار مجلس األمن رقم 2222 وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني، مبن

فيهم الصحفيون العاملون عىل قضايا حقوق املرأةـ

إلى هيئات األمم املتحدة ومؤسساتها

 ـ أن تأخذ يف االعتبار - ضمن مناقشاتها وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها بشأن حامية الصحفيني - حق هؤالء يف العمل عىل
مسألة حقوق املرأة واألخطار املحددة التي يتعرضون لها، وال سيام الصحفيات ـ

 ـ جمع وتحليل ودراسة البيانات املتعلقة بالعنف ضد الصحفيني العاملني عىل قضايا حقوق املرأة عىل الصعيد الوطني
 واإلقليمي والدويل، وكذلك حول العمل الذي تقوم به الصحفيات؛ رفع درجة الوعي باألخطار املتزايدة واملحددة التي

تواجهها الصحفيات والحاجة إىل آليات للحامية مبا يتامىش مع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 72/175ـ

إلى املنصات املتخصصة

 ـ تسهيل عملية اإلبالغ لضحايا العنف من خالل إنشاء منصة للتنبيه يف حاالت الطوارئ ووضعها رهن إشارة الصحفيني
الذين يواجهون تهديدات وهجامت عرب اإلنرتنت ـ

 ـ التعاون بفعالية مع السلطات القضائية يف عمليات التحقيق يف العنف السيرباين املرتكب ضد الصحفيني )اإلبالغ عن
مرتكبي العنف عرب اإلنرتنت، إلخ.(ـ

 ـ مكافحة »أوكار التصيُّد عرب اإلنرتنت«، باعتبارها مسؤولة جزئياً عن هذا النوع من العنف، وال سيام من خالل زيادة عدد
األشخاص املرشفني عىل املناقشات ـ

 ـ إطالق حمالت لالتصال والتوعية حول العنف السيرباين الذي يستهدف الصحفيني عىل وجه التحديد، فضالً عن موضوع
التعتيم املفروض عىل املواضيع ذات الصلة بقضايا املرأةـ

ـَـات  الــتــوصــي
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 مراسلون بال حدود تعنى بتعزيز و حماية حرية االعالم يف العالم. مقر
 املنظمة يف باريس و لديها 6 مكاتب دولية )ريو، لندن، واشنطن، بروكسل
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