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 ملخص مناقشة عبر االنترنت حول التحرش بالنساء في السياسة

 كيف ان التحرش بالنساء عبر االنترنت ليس امرا ""تخيليا"

 

إستضاااااافت شااااابكة الميرفاااااة ال ولياااااة مناقشاااااة عااااان التحااااارش عبااااار االنترنااااات بالنسااااااء 

. وقااااااا  ور ت للمناقشاااااااة ر و   4112يولياااااااو  11يونياااااااو حتااااااا   6فاااااااي السياساااااااة مااااااان 

تشااااااملو مياااااار واليونااااااان ولبنااااااان ومالي ياااااااو المكسااااااي  و باكسااااااتان ماااااان عاااااا    ول 

 والمملكة المتح   والواليات المتح  .

 ق مةوالم

 التيبير للمرء يمكن حيث آمنة ومساحة للمرأ  تحرير كأ ا  االجتماعية االعالم وسائل ويفت

 تم وق . الحوا ث من سلسلة األخير ،الفتر  شه ت ذل ، ومع. اليام المجال في بثقة رأيها عن

 .والته ي  المياملة لسوء النساء يتيرضون حيث الشارع إل  االجتماعية االعالم وسائل مقارنة

 وفرت االجتماعية، اإلعالم ووسائل اإللكتروني البري  رسائل ذل  في بما الح يثة، التكنولوجيا

 في الناشطات اللنساء خاص وبشكل عام، بشكل اللمرأ  المسيئة المحتويات لتيميم ج ي   سبل

 ليس لالعت اء يتيرضن اإلناث تويتر مستخ مي. السياسيات أو والناشطات كالم ونات السياسة،

 تيممها يتم مسيئة تيليقات مع اليورالمحرفة خالل من أيضا ولكن الكلمات خالل من فقط

 .اآلخرين المستخ مين قبل من االنترنت عل 

 مواضيع عن بيي ا أو اليمت إل  الناس إلرهاب والبلطجة والته ي  الكراهية خطاب استخ ام

 شبكة ليس إنها تخيل. "قانونية عقوبة أي من التيبير لحرية بكثير أكبر ته ي ا يشكل ميينة

 قبل من محاطة انها. فكر  عن وتيبر المنبر عل  امرأ  تقف حيث عامة ساحة ولكن االنترنت

 مسألة هنا  نيم،.  السكاته محاولة في وجهها في اإلساء  من نوع أسوأ ييرخ غاضب جيش

 فوغ ألي." التيبير حرية

 حاليا هنا . ملحوظ بشكل ا  ا  ق  ولكن ج ي  ، ظاهر  ليست السياسية التويتات عل  االعت اء

 سيما وال اإلنترنت، شبكة خالل من وتخويف لمضايقات يتيرضون النساء من ج ا كثير  أمثلة

 : االمثلة من قليل ع   سوى ليست وهذه السياسية اليملية في المشاركة النساء

 ذل  في بما ته ي ات، تلقت انها فيجي في االنتخابات في نفسها ترشيح تنوي شابة امرأ  تقول •

 االجتماعية؛ االعالم وسائل عل  باالغتياب، الته ي 
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 وليائلتها لها مباشر  ته ي ات تلقت المتح  ، المملكة في  سياسيه يحفيه وهي بيني، لوري •

 الج ي  ؛ الليبرالية يا يةاالقت السياسات النتقا ه

 الجنسي التهكم مع السياسيات من وغيرها  بل ريني  لورا ، االيطالية بـالبرلمانيه التحرش تم •

 والقتل؛ التيذيب من اإلنترنت وته ي ات

 ظهور اجل من حملتها بي  االعت اء تلقت ، المتح   بـالمملكة روتالن  من بيري ، كريا و •

 ؛£ 11 عل  اوستن جين رسم عن اسفرت والذي اليملة عل  مرأ 

 قا  يميني قائ  مؤخرا عارضت السياسيه، والميلقه الهن ية النسوية الناشطة كريشنان، كافيتا •

 جنسييه تيليقات  منها االنترنت عبر االعت اءت من عايفة ووجهة حانة، في نساء عل  هجوم

 الموجهة الته ي ات اي و الذين اآلخرين من الي ي  هنا  كان ذل ، إل  باإلضافة. بالقتل والته ي 

 لها؛

 . التويتر عبر أسره ألفرا  لته ي ات الهن  في سياسيات ناشطات تيرضوا •

  

 ؟ والم ونين والناشطين النسائية اللقيا ات اإلنترنت عبر تحرش قية أو مثال ل ي  هل 

 الحيا  في المرأ  ض  التحرش ظاهر  السيطر  أو لوقف الت ابير أفضل هي رأي  ما 

 السياسية؟

 السياسية؟ الحيا  في المرأ  ض  التحرش لوقف التوعية حمالت من تيرف هل 

 عبااااار أو( الجنساااااي) التحااااارش ومياقباااااة لمناااااع بلااااا   فاااااي قاااااوانين أي هناااااا  هااااال 

 النساء؟ من االنترنت

 

وفيماااااا يلاااااي ملخاااااص عااااارم اجماااااالي لتيليقاااااات المشااااااركين حاااااول هاااااذا الموضاااااوع. 

 بالضغط عل  هذا الرابطقات كاملة ويمكن االطالع عل  التيلي

 

 

 

http://iknowpolitics.org/ar/discuss/circles/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ميـــــر

 وسائل عبر للتحرش مر  ألول يشير مير في التحرش ض  قانون اي ار تم وأخيًرا

 : القانون نص واليكم. الج ي   التكنولوجيا

 باإلشاااااااار ، ساااااااواء المالحقاااااااة أو التتباااااااع، طريااااااا  عااااااان باااااااأنث  تحااااااارش مااااااان كااااااال"

 أخاااااااارى، وساااااااايلة أيااااااااه أو الح يثااااااااة، االتيااااااااال بوسااااااااائط أو بالكتابااااااااة، أو بااااااااالقول،

 إباحياااااة أو جنساااااية، تلميحاااااات أو إيحااااااءات، تحمااااال بهاااااا مرحاااااب غيااااار أفياااااال بإتياااااان

 ال وبغرامااااااة ساااااانة، عاااااان تقاااااال ال ماااااا   بااااااالحبس ُيياقااااااب خاااااااص، أو عااااااام مكااااااان فاااااا 

 ."إح اهما أو جنيه، ألف عشرين عل  ت ي  وال جنيهاً، آالف عشر  عن تقل

 

 اليونان 

 ومع الفهم؛ وسهلة واضحة تكون ال ق  والتي المرأ ، ض  المباشر  غير البلطجة وجو  هنا 

 الحايل بان السياسي؛ المشه  في كافيا تمثيال ال وأخيرا، المرأ ، أن بقو ، ذل  ينطب  فإنه ذل 

 واالجتماعية اإلنسانية قوية حيلت ق  من الرغم عل  ضمنيا يستبي  الذي اإلطار عل  عليها

 ال ق  الذي" قوي يوت' مع منها النساء تحرم ال الذي الضييف اآلخر الجانب وعل . الرأي

 هذه عن التيبير يتم. ج ا اإلنسان حاجات مع ومتياطفة فهم لذل  أعرف، ما بق ر يكون،

 النخبوية النساء قبل من وكذل  الرجال من بتحريم االجتماعية، والمشكلة ج ا البلطجة

 ل يه ج ا البلطجة هذه القو ؛ من يكفي ما ل يها ليس التي المرأ  ض  بقو  وموجهة" قوية"

 وليس ضييفة للنساء الكلمة إعطاءجب ي .ظالم من الرغم عل  هو، قوي أنو للقتل، حت  الق ر 

 .يراحة القوي لتل  فقط

 

 لبنان

 لتبا ل للشباب مض  وقت أي من أسهل التوايل والتق م اإلعالم وسائل تطور جيلت

 للتخويف التيرم خطر يواجهون الناس من الم ي . وغيرها واليور الخاية الميلومات

 .وحياتهم أوضاعهم الخاية، اليور تبا ل عن ما



4 
 

 استخ ام يسيئون استخ ام أو وعم ا مرارا مجموعة أو الشخص يكون عن ما يح ث البلطجة"

 واللفظي الب ني يكون أن يمكن البلطجة". آخر شخص تلف أو قهرا ييب، لتخويف، سلطتهم

 .اإللكتروني الفضاء عل  أو واالجتماعي،

 اإلعالم وسائل في به القيام البلطجة تكرار هو نشه ه ما االجتماعية االعالم وسائل عل 

 ما هي لبنان في مج ي ث وج ي مثل الذرو  وقت كومي ية. التلف يونية البرامج مثل التقلي ية،

 من والخوف ،"سيئة الم ح" ،"محاكا  المتكرر . "االجتماعية البلطجة كما تينيف يمكننا

 .المثليين مثل كله، المجتمع بسمية تضر الينيرية االفتراءات باستخ ام أو المثليين

 كيفية أعرف ال و" التجهي  سوء"و تخويف يتم التي والمجتميات واألطفال المراهقين عا  

 .الر 

 إع ا ات أهمية عل  والطالب ألطفالهم واضح شرح والميلمين اآلباء عل  ينبغي يي،رأ في

 .الفيسبو  مثل االجتماعية، الشبكات من الخيويية

 االبت ائية، الم رسة منذ واالنترنت أقراص واستخ ام لبنان في التيليم نظام في التق م مع

 األخال  قواع  لوضع لألطفال مجموعات إنشاء الكبار والمسؤولين الميلمين أن وينبغي

 االجتماعية الشبكات تيلي  للج ء المسؤول االستخ ام ميثا  إنشاء عن فضال الستخ ام

 .وتويتر الفيسبو  مثل والمنابر،

 أي يقول أو أب ا بي  ما لمرحلة وتيليمهم ميهم التح ث إل  تحتاج فإنها ذل ، عل  وعالو 

. للشخص الشخي  تحق  ق  رئيسه واح  يوم. ييرف أن كله اليالم يري ون ال أنهم شيء

 أو إرسال وظيفة، ل  ما" رياص قلم في وليس الحبرب مكتوبة اإلنترنت و "االجتماعية الشبكة

 ! بينة عل  يكون حت  الفيروسية بسهولة تذهب أن ويمكن نشر، حذف يمكن ال

 الطويل وقتي لي استضافتها التي الحاالت من للحلقة ابحاثا بي  المنيب هذا كتبتو مالحظة

 .حسين ي ي 

 http://youtu.be/Vv960GiW85g :كاملة الحلقة لمشاه  

 التااااااي المياااااارم، الحاااااااالتو "يوتيااااااوب موقااااااع علاااااا  نشاااااارت ويااااااف يلااااااي وفيمااااااا

 ،Kerbabian شااااااااااانت واستضااااااااااافته Kerbabian وشااااااااااانت سااااااااااليم علااااااااااي تنتجهااااااااااا

 سياسااااااي انتماااااااء أي عاااااان النظاااااار بغاااااام اإلنسااااااان، حقااااااو  انتهاكااااااات مااااااع يتياماااااال

 لاااااذل  مكاااااان، كااااال فاااااي المظلاااااوم الشااااايب جاناااااب الااااا  نقاااااف نحااااان. أعمالهاااااا وجااااا ول
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 وقانونيااااااة إنسااااااانية نظاااااار وجهااااااات ماااااان مهنيااااااا قضاااااااياهم ميالجااااااة إلاااااا  نهاااااا ف نحاااااان

 ياااااوت ال الاااااذين أولئااااا  عااااان والتحااااا ث الاااااوعي رفاااااع هاااااو هااااا فنا. ساااااواء حااااا  علااااا 

 .لهم

 

 ـــامالي يــ

 فيما يلي بيم األمثلة للتحرش بالنساء السياسيات في مالي يا و

إلي ابياااااث واناااااج هاااااي نائباااااة بالبرلماااااان وعضاااااو بمجلساااااه التنفياااااذي  انتخبااااات فاااااي عاااااام 

وهاااااااي ناشاااااااطة فاااااااي مجاااااااال حقاااااااو  االنساااااااان . وقااااااا  اساااااااتقالت مااااااان كافاااااااة  4112

ا إثاااار نشاااار يااااور خايااااة لهااااا. ولمااااا لاااام يكاااان جميااااع الناااااخبين فااااي مالي ياااامناياااابها 

 عل  اتيال باالنترنت فق  تم تو يع نسخ مطبوعة من تل  اليور.

ومواقاااااع اإلنترنااااات مساااااتمرين  " رغااااام اساااااتقالتي مااااان كافاااااة المناياااااب  فاااااان اإلعاااااالم

فااااااي الخااااااوم فااااااي حياااااااتي الخايااااااة وخيويااااااياتي. وأبلغتنااااااي عاااااا   ماااااان وسااااااائل 

االعاااااالم انهااااام سيساااااتمرون فاااااي نشااااار م يااااا  مااااان القياااااص المثيااااار  والفاضاااااحة عااااان 

لخاياااااة. وأبلغااااات كاااااذل  اناااااه ساااااتكون هناااااا  هجماااااة ج يااااا   بهاااااا م يااااا  مااااان حيااااااتي ا

اليااااااور ومقاااااااطع الفياااااا يو وساااااايتم ترويجهااااااا حتاااااا  يااااااتم تحقيااااااري والقضاااااااء علااااااي  

.... ولقااااا  أبلغااااات قاااااا   ح باااااي باااااأنني مياااااممة علااااا  التخلاااااي عااااان  بياااااور  نهائياااااة

" منااااااذ االعااااااالن عاااااان ترشااااااح  يانااااااا يااااااوفيا موهاااااا   و  السااااااكرتير   كافااااااة مناياااااابي 

السياسااااااية للنائااااااب والح باااااا  المخضاااااارم لاااااايم نياااااات ساااااايانج اياااااابحت ضااااااحية لحملااااااة 

عباااااار االنترناااااات وياااااافها المحللااااااون انهااااااا محاولااااااة لالقااااااالل ماااااان "انتمائهااااااا للماليااااااو" 

ناااااات االنترناااااات الاااااا   اخاااااال ارم الماليااااااو هااااااذه الحملااااااة الشاااااايواء انتقلاااااات بساااااارعة 

لااااا ائر  االنتخابياااااة . ياااااور لهاااااا بثيااااااب كاشااااافة و عااااات فاااااي القااااارى المااليوياااااة . فااااا  ا

 كما تحرش بها بيم الشباب خالل  سيرها في جوالتها.

 اتاااااو أمبيجااااااا سيرينيفاسااااااان هااااااي محاميااااااة مالي يااااااة بااااااار   و اعيااااااة لحقااااااو  االنسااااااان 

وهاااااي واحااااا   مااااان ثمانياااااة حيااااالن علااااا  جاااااائ   الوالياااااات المتحااااا   ال ولياااااة للنسااااااء 

. وسااااااااب  لهااااااااا اليماااااااال كرئيسااااااااة لمجلااااااااس نقابااااااااة 4112عات   منااااااااذ عااااااااام الشااااااااجا

لمنظمااااااات   Bersihالمحااااااامين المالي يااااااة و هااااااي حاليااااااا رئاااااايس مشااااااار  لتحااااااالف

غيااااااار حكوميااااااااة ياااااااا عو لالنتخابااااااااات الحااااااار  والن يهااااااااة . ) أطلاااااااا   التحااااااااالف فااااااااي 
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. وهاااااااي تيمااااااال حالياااااااا ضااااااامن مشاااااااروع "نباااااااذ اليناااااااف السياساااااااي"(  4112ماااااااارس 

منظمااااااة اليااااااون للنساااااااء كمااااااا تشااااااار  فااااااي عماااااال الجنااااااة الخايااااااة اللجنااااااة التنفيذيااااااة ل

لمجلاااااااس نقاباااااااة المحاااااااامين  المينياااااااة بحقاااااااو  السساااااااكان االياااااااليين. وهاااااااي مااااااا ير  

لمركااااا  حااااال خالفاااااات ياااااناعة االورا  المالياااااة. وقااااا  شااااااركت فاااااي ياااااياغة وتقااااا يم 

عااااااااا   اورا  بحثياااااااااة حاااااااااول موضاااااااااوعات سااااااااايا   القاااااااااانون والقضااااااااااء والي الاااااااااة 

واعتناااااااااا  اال ياااااااااان وغيرهاااااااااا مااااااااان موضاااااااااوعات حقاااااااااو   والمسااااااااااع   القانونياااااااااة

 االنسان.

ياااا ع    UMNO     ماااا ون مااااتحمس ماااان انيااااار أخااااذ فااااي ر  علاااا  عملهااااا

"باباااااااجومو" يحاااااام الناااااااس علاااااا  اغتياااااااب امبيجااااااا . هااااااذا مثااااااال عتاااااا  التحاااااارش 

الاااااذى تيرضااااات لاااااه "امبيجاااااا وامبيجاااااا ليسااااات مت وجاااااة " هكاااااذا  عااااا  المااااا ون عبااااار 

. "ماااااان يرياااااا  امبيجااااااا اليااااااذراء عاااااان امبيجااااااا ذات الخمسااااااة وخمسااااااين عامااااااا التااااااويتر 

  عون  انا افتتحها او لنهجم عتيها كلنا من ل يه الشهية لذل   ؟"

وسااااااط المنافسااااااة عتاااااا  المقياااااا  البرلمااااااان  لاااااا ائر  كااااااوالى تلقاااااا    4112فاااااا  عاااااااو 

الجمهااااااور كتيبااااااات تيااااااور اماااااارأ  برلمانيااااااة تهجاااااار ناخبيهااااااا ماااااان اجاااااال ان ترضااااااع 

. كاناااااات المطبوعااااااات كليااااااا بلغااااااة المناااااا رين وهاااااا ف الهجااااااوم كمااااااا هااااااو  مولو هااااااا

تياااااو  نااااا  شاااااينج التااااا  انجبااااات طفلاااااة فااااا  الياااااام   DAPواضاااااح هاااااو مرشاااااحة ال  

مشااااااه  ان المااااارأ  تخبااااار السااااااب  . فاااااي واحااااا  مااااان الكتيباااااات الاااااثالث يقاااااول مقطاااااع لل

مولو تهاااااا انهاااااا ساااااتيو  الرضااااااعها بيااااا  ان تنتهاااااي مااااان تضاااااليل ناخبيهاااااا. قالااااات تياااااو 

ن الكتيباااااااات تشاااااااير إلسااااااالوب غيااااااار أخالقاااااااي للحملاااااااة االنتخابياااااااة وأهاناااااااة للنسااااااااء. ا

تاااااوحي باااااأن النسااااااء التاااااي أيااااابحن لتاااااوهن أمهاااااات ال تيااااالحن  المضاااااللة "الكتيباااااات

لتمثيااااال الشااااايب.... بينماااااا نحااااان نحااااااول  ياااااا   مشااااااركة النسااااااء فاااااي السياساااااة . هاااااذه 

 لتها وناخبيها". تفي  ان النساء يمكن لها فقط ان تختار بين عائالكتيبات 

 

 المكســــــــي  و

التحاااااارش عباااااار اإلنترناااااات بالنساااااااء ماااااان القائاااااا ات والناشااااااطات والماااااا ونات و اعيااااااات 

هاااااو أمااااار يحااااا ث فاااااي المكساااااي . ومثاااااال علااااا  ذلااااا  فاااااان امااااارأ  مااااان  حقاااااو  المااااارأ 

 عااااااا  حقااااااو  االنسااااااان فااااااي عاياااااامة اقلاااااايم أواكساااااااكا تيرضاااااات لتحاااااارش بطرياااااا  

خاااااااص بشاااااابكة الرسااااااائل اإللكترونيااااااة وشاااااابكات التواياااااال اإلجتماااااااعي إثاااااار تحقياااااا  
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لإلتجااااااار بالبشاااااار. ماااااان أجاااااال مكافحااااااة هااااااذه الظاااااااهر  يحتاااااااج األماااااار لشاااااابكة ماااااان 

علاااااا  مسااااااان   االتهامااااااات وإحتااااااواء الضااااااغط والته ياااااا ات التااااااي  المنظمااااااات القااااااا ر 

تتولاااااا   خايااااااة عناااااا ما يشاااااامل ذلاااااا  اطرافااااااا سياسااااااية. لألسااااااف  ال توجاااااا  حمااااااالت 

مااااان أجااااال  وقاااااف التحااااارش بالنسااااااء عبااااار االنترنااااات توعياااااة يمكااااان المشااااااركة فيهاااااا 

فاااااي مجاااااال السياساااااة وبينماااااا يوجااااا  فاااااي المكساااااي  تشاااااريع ييااااارف التحااااارش ويياقاااااب 

 ا التشريع ال يتناول التحرش عبر االنترنت.عليه  فإن هذ

 

 باكســــــتان و  

فاااااااي باكساااااااتان أيااااااابح التحااااااارش "االفتراضاااااااي" أ ا  ج يااااااا   فاااااااي يااااااا  السياسااااااايين 

مع حرياااااااة الوياااااااول للميلوماااااااات فاااااااي المجاااااااال الياااااااام أيااااااابح ممكناااااااا والنشاااااااطاء.

تيااااا يل الياااااور وإسااااااء  إساااااتخ امها. ناشاااااطة حقاااااو  اإلنساااااان ماااااارفي سااااايرمي  التاااااي 

عااااان حقاااااو  األقلياااااات يجاااااري تخويفهاااااا  لماااااا ترت ياااااه فاااااي األمااااااكن الياماااااة ـ تااااا افع 

باعتبارهاااااا ناشاااااطة حقاااااو  انساااااان ترتااااا ي السااااااري وربااااااط للااااارأس يجاااااري التشاااااهير 

ويياااااايب أسسااااااما جينهجياااااار   بهااااااا باعتبارهااااااا مواليااااااة للهناااااا  وذلاااااا  بساااااابب ر ائهااااااا. 

مااااااؤخرا ياااااابحت ا الكثياااااار ماااااان التيليقااااااات المساااااايئة بساااااابب موقفهااااااا ماااااان الته ياااااا ات. 

موضاااااااوعا لنقااااااااش شااااااايب  بسااااااابب اسااااااالوبها فااااااا    GEOاحااااااا ى  ور االعاااااااالم 

الهجاااااااوم علاااااااا  رئيساااااااها الرئيساااااااا  .  التغطياااااااة االعالمياااااااة  ون  لياااااااال وبخياااااااوص

التااااا  يتشاااااكل مااااان  اهاولااااا  سااااالطة تنظااااايم االعاااااالم ومجلاااااس شاااااكااحيلااااات القضاااااية ا

المجلاااااس بااااا أت حملاااااة بااااال ان ييااااال االمااااار الااااا  ق اعضااااااء مااااان المجتماااااع المااااا ن  .

النساااااااااء وهاااااااان فو يااااااااة ي  اناااااااا  و مااااااااارف  ساااااااايرم  ه تتخويااااااااف ضاااااااا   عضااااااااوا

ساااااااتخرجت ياااااااورهن الشخياااااااية وتغريااااااا اتهن علااااااا  ا ناهااااااا  . والشااااااااعر  كشاااااااوار

تاااااويتر  مااااان موقاااااع لينكاااااات إن وفااااايس باااااو  مااااان اجاااااال اعااااا ا  تقاااااارير م يفاااااة فاااااا  

     Express و  Dunya و      ARY TVمثااااال محطاااااات    االعاااااالم 

وياااااافت فو يااااااة يااااااا  اني الحااااااا ث بأنااااااه "يااااااا م تااااااويتر وفيساااااابو  . إلاااااا  باإلضااااااافة

كااااال مجاااااال يل ماااااه المسااااائولية .  عملاااااه "  ولكااااان مااااااذا يمكااااان..لناااااا جميياااااا وإلسااااارنا .

ي باكسااااااتان اإلعااااااالم وخايااااااة اإلعااااااالم فااااااوالتنظاااااايم القااااااانوني و م ونااااااة أخالقيااااااة . 

ثماااااة أيااااابح التخوياااااف ومااااان اإللكتروناااااي يفتقااااار للمسااااائولية االخالقياااااة فاااااي التحريااااار. 

 والتشهير هما القاع   اليومية.
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يااااااراقبن بالسياسااااااة يياااااااملن كبضاااااااعة ويااااااتم تجاهاااااال مهاااااااراتهن . المشااااااتغالت النساااااااء 

مااااااارات ع يااااااا   علااااااا  اإلعاااااااالم  ب قاااااااة وحتااااااا  مجااااااار  ساااااااقطة لساااااااان تساااااااتيرم

وتيااااابح أذييااااات علااااا  الهاااااواء تنتقااااال إلااااا  يوتياااااوب ومتااااا  اإللكتروناااااي  إلساااااته اء. 

توجااااااا  حالياااااااا اى حماااااااالت لمواجهاااااااة ذلااااااا  ولكااااااان ال . مريضاااااااة للتحااااااارش بهااااااانأ ا  

حيااااااث أن الساااااالطة الحاليااااااة  عااااااالماال أ باقامااااااة ساااااالطة مسااااااتقلة لتنظاااااايم يجااااااب أن تباااااا

PEMRA  .االعاااااااالم تحتااااااااج لاللتااااااا ام بم وناااااااة أخالقياااااااة و  ور لااااااايس لااااااا يها قاااااااوانين

مساااااااؤلية فاااااااي التحريااااااار و كاااااااذل  االمااااااار بالنسااااااابة لقناااااااوات التلف ياااااااون و الياااااااحف. 

  باالضااااااااافة الاااااااا  الفيساااااااابوكثياااااااار مماااااااان يتااااااااابيهم علاااااااا  التااااااااويتر و الللماااااااا عين 

بيااااااافة عاماااااااة و علاااااا  الحساساااااااية اللغويااااااة.  المشاااااااه ين لكااااااانهم يحتاااااااجون لتااااااا ريب

 .ها  ور واضح و قوى ف  هذا الخيوصيل م لو ار  االعالم أن يكون ل

 

 المتح   المملكة

 الهياكااااال ماااااع كبياااار انساااااجام فاااااي تيماااال التاااااي فيالاااااة أ ا  هااااو االنترنااااات عبااااار البلطجااااة

 اساااااااااتخ مت البلطجاااااااااة مثااااااااال لمجتمياتناااااااااا، واالقتياااااااااا ية والسياساااااااااية االجتماعياااااااااة

 ماااااع. لتوليااااا  خييياااااا تياااااميمه تااااام الاااااذي التاااااأثير لتوليااااا  المااااارأ  ووضاااااع المحافظاااااة

 ساااااوف وإال ذلااااا ، علااااا  االعتااااارام يمكنناااااا الفيااااال وتجاااااريم والتنظااااايم يااااالبة قواعااااا 

 الميرفيااااااة بنيااااااة تنااااااتج التااااااي" لمجتمياتنااااااا االجتماااااااعي النساااااايج تغذيااااااة  ائمااااااا يكااااااون

 أساااافل إلاااا  النساااااء جلااااب علاااا  تساااااع  التااااي التكنولوجيااااا خااااالل ماااان الماااارأ  منياااااع

 بحاجاااااة هاااااو الجمااااااعي اليمااااال. اماليااااا المجاااااال فاااااي يكوناااااوا أن احتمااااااالت مااااان ويحااااا 

 واللاااااااوائح، القااااااوانين عاااااان النظااااااار بياااااارف االنترناااااات والتحااااااارش البلطجااااااة لتحاااااا ي

 حلااااااول إلاااااا  والتوياااااال بنشاااااااط لليماااااال وضاااااايت أخاااااارى ماااااار  التضااااااامن والنساااااااء

 البنياااااة مااااان جااااا ء الحقيقاااااة فاااااي وهاااااي األعماااااال هاااااذه لمثااااال لالساااااتمرار قابلياااااة أكثااااار

 كااااال تخلااااا  والتاااااي االنقياااااا  ساااااهلة ، أقااااال أنهاااااا علااااا  المااااارأ  يااااارى الاااااذي االجتماعياااااة

 .األسري المجال إل  إلعا تهم الممكنة الوسائل

 

 المتح   الواليات
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 شااااايء أي أن مااااان تحاااااذيرات وضاااااع إلااااا  المتحااااا   الوالياااااات فاااااي ضاااااغط هناااااا  كاااااان

 سااااايتم ذلااااا  احتااااارام وعااااا م مناسااااابة غيااااار اللغاااااة، مخالفاااااة أو التمييااااا  علااااا  ينطاااااوي

 تستضااااايفها التاااااي ، أوباماااااا الساااااي   اإلنترنااااات، شااااابكة علااااا  الماااااواطن،. فاااااورا حاااااذف

 تحاااااذيرا يضااااايف أوباماااااا ميشااااايل األولااااا  الساااااي   حاااااول يااااا ون الاااااذي ساااااو اء امااااارأ 

. أكباااااار بينايااااااة مااااااواقيهم لرياااااا  لاااااا يها الماااااارأ  أن يينااااااي قاااااا  وهااااااذا. الغاااااارم لهااااااذا

 .ل  شكرا


