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 توزعت ما بين الضفة وغزة 2019خالل العام  امرأة ضحية القتل 18

 مفتاح لبوابة الجحيم وليست مفتاحاً للراحة والنعيم!, ,فلسطينجرائم قتل النساء في                  

 

  2019-2016األعوام  بحقهن خاللجريمة ارتكبت  94

 أة ضد المرسابقة مؤسسات نسوية : سنتابع مجريات قضية اسراء غريب وسنطالب بفتح ملفات قتل 

اجرائي بالدرجة األولى يساعد في التدخل السريع للجهات  "قانون حماية األسرة من العنف"رأي قانوني : 

  للضحاياقانونية توفير حماية ل

         

 

 البرغوثيإعداد: عبير 

ً في نسب العنف وال سيما الموجه ضد النساء، وتزامن معه ارتفاع اعداد ألشهدت السنوات ا خيرة ارتفاعا

لى الرغم من اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة ع، فتذهب ضحيتها النساء التيوحاالت القتل خارج القانون 

تشرين   25 يوم واعتماد ، "CEDAW" تفايية القااء على جمي  ششاا  التمييز ضد المرشةال 1979في عام 

والمنظمات  الحاوماتوة اليوم الدولي للقااء على العنف ضد المرشة، ودع 1999في عام  الثاني/نوفمبر

ن اال شلمحاربة كافة ششاا  العنف والتمييز ضد النساء،  الدولية والمنظمات غير الحاومية لتنظيم فعاليات

 .ي جمي  شنحاء العالممنتشرة ف ظاهرةالعنف ضد النساء والفتيات ال يزا  

في نه أب 2019لعام  28رة لدوضمن تقريرها ل ،مم المتحدةلألالتابعة  لجنة من  الجريمة والعدالة الجنائيةتشير 

ح شن ياون الجناة من الذكوريتل النســـاء، للقتل وكذلك  الرجا تعرض كلتا حالتي  حتما  الن اش، بمعنى يرجَّ

 شركائهنيزداد الخطر لدى النســاء بأن يق  يتلهن على يد  وم  ذلك ،ن تاون المرشة هي الجانيأضعيف ب

في  %18نسبة  شرياتهال يتعدى الرجا  ضحايا القتل على يد ، حيث الحاليين شو السابقين مقارنةً بالذكور

غالباً ما ياون الرجا  هم مرتابي جرائم ف نفس المصدر بأنه يوياللنساء،  %90حين تصل النسبة لنحو 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/134&referer=http://www.un.org/en/events/endviolenceday/background.shtml&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/134&referer=http://www.un.org/en/events/endviolenceday/background.shtml&Lang=A
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من جمي  األشــخاص الذين مثَلوا رسميًّا شمام نظم العدالة الجنائية، وكذلك  %90نحو  القتل، حيث يشــــــالون

 م حسب تقرير لجنة من  الجريمة.ق هذا النمط في جمي  مناطق العالاألشــخاص المدانين. وينطب

ن ياون المجتم  الفلسطيني محصناً ضد هذه شصل ألمور اكثر صعوبة، فاألالمستوى الفلسطيني تبدو ا وعلى

وارتفاع معدالت التعليم   نسانيةإلنساني الذي تراكم لديه سواء لعمق حاارته اإلاآلفة بحام الوعي الوطني وا

وتراج  معدالت الجهل واالمية، او نتيجة للدور الناالي الذي انخرط فيه الرجا  والنساء ومن مختلف 

ريام أل، اال شنه ولألسف  تتاشف حقيقة مفجعة من بين ا الفئات العمرية والمناطق الجغرافية لمواجهة االحتال

التي  لنف وخاصة الموجه ضد النساء، وارتفاع عدد عمليات القتواالحصاءات المتعلقة بارتفاع معدالت الع

المنشورة من يبل شكثر من جهة ذات عالية ريام ألن اشما يثير القلق وتذهب ضحيتها النساء من عام الى آخر، 

تعاس ظاهرة تقض شركان نها شبقاايا العنف والقتل الذي تتعرض له النساء في المجتم  الفلسطيني، اال 

، وتهدد شمنه وسالمته، فوفق شحدث البيانات المتوفرة من خال  شحدث دراسة باامل ماوناته وبنيتهالمجتم  

ظهرت نتائج عملية الرصد والتوثيق التي ش، 2019لعام  مركز المرشة لإلرشاد القانوني واالجتماعي شعدها

( جريمة يتل ويعت بحق نساء 76هناك ما مجموعه ) نش  2018-2016األعوام عمل عليها المركز خال  

( في 36مقابل )بما فيها القدس ( حالة يتل في الافة الغربية 40توزعت على الثالث سنوات بواي  )وفتيات 

( حادثة يتل لنساء 15رصد وتوثيق )تم  2015خال  العام بتفاصيل جاءت على النحو التالي:   , يطاع غزة

( امرشة 29، ورصد يتل )(2016خرى خال  العام )ش( حالة يتل 23حين تم رصد )وفتيات فلسطينيات، في 

معدالت نمو خطيرة  .2018( عملية يتل شخرى خال  العام 24)المركز ، بينما رصد 2017وفتاة خال  العام 

تعقب ريام من عام الى آخر، آخذين بعين االعتبار عشرات القاايا والتحديات واألزمات التي ألعاسها هذه ات

عملية القتل، من تدمير ألسر وتشريد ألطفا ، وتقطي  لعاليات اجتماعية، وفتح الطريق نحو نفق مظلم من 

القتل والثأر والخسائر االجتماعية وغيرها! فعملية القتل تاون بمثابة المفتاح لبوابة الجحيم وليست مفتاحاً 

 .للراحة والنعيم!

 

ريام وبيانات حديثة شهذه الظاهرة في مجتمعنا من خال  تناو  في هذا التقرير نحاو  شن نوضح جزئيات 

وتصريحات من شطراف ذات عالية بالموضوع, لنا  كل فرد من شفراد المجتم  في صورة ما يخص هذا 

الذي بات يتطلب منا جميعا كمؤسسات إعالمية وحقويية ونسوية وشمنية ورسمية , العمل بشال جاد  الشأن

رض, وليس مجرد شعارات وتصريحات لن تاون ألتفاي الى نتائج حقيقية على ا للوصو  الى حلو  جدية

 فاعلة في مواجهة هذا القاية .
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 أرقام ودالالت وعالمات استفهام 

الدالالت الخطيرة لعمليات القتل في تركزها ضمن فئة النساء في مرحلة الشباب، حيث تمثل النساء  تتمثل

ً  %37سنة نحو  29 – 18اللواتي تعرضن للقتل من الفئة العمرية   من مجموع الحاالت الموثقة رسميا

تركز عمليات القتل والعنف ضمن إن حيث  (,2019/ مركز المرشة لإلرشاد القانوني واالجتماعي -المصدر )

فئة الشباب له دالالت خطيرة على صحة المجتم  وطبيعة الثقافة السائدة، وربما ال يوجد توافق او اجماع 

و غيرها، فالعوامل متداخلة شعلى سبب وحيد خلف ارتفاع عمليات القتل ضد النساء ضمن هذه الفئة العمرية 

ادات والتقاليد التي تستغل لحظات الاعف االجتماعي لتعيد تشايل الثقافات والعمنها وذات تأثير مركب، 

  .كثر استهدافاً لهذه الغاياتألالوعي الحياتي للناس، وتاون فئة الشباب هي  الفئة ا

تتمثل بالمستوى التعليمي للاحايا، اء الجانب اآلخر من المعلومات المتعلقة بخصائص عمليات القتل ضد النس

مقابل  ,نصف الاحايا من النساء ضمن المؤهل العلمي توجيهي فأيل يتاح انرشاد اإلمركز  تقريرفوفق 

مرتابي عمليات القتل ضد ويد ال تختلف الخصائص العمرية ل, ممن يحملن الشهادة الجامعية %29نحو 

يااً. وهذه ظاهرة تسترعي التحليل المعمق للتعرف على القيم شمن الذكور ومن فئة الشباب  باعتبارهمالنساء 

ً هذه الفئة تمثل الفلسطيني المجتم  هذه الفئة من ماوناتوالقناعات التي تحام تصرفات   عنوان، فنظريا

الوعي السياسي والناالي للشعب الفسطيني وهم مستقبله القادم، ولان لماذا فجأة تنحرف بهم القناعات ألخذ 

 يرب الناس عليهم؟شضد  ينيديهم والتحو  الى محققين وحاام وجالدأب نوالقان

البعد اآلخر لعمليات القتل ضد النساء تتمثل بموضوع التوثيق والتصنيف والطريقة التي تتم بها عمليات   

ما يسمى ب  و ما يسمى بفورة العاطفة والدم لحمايةشالقتل، فرغم شن تلك العمليات تتم ضمن ردات الفعل 

ن المرشة الاحية تدف  الثمن ش إالمقدسة كما يروج لها المقتنعون بها، هداف ألنها شي ش،  "العائلة شرف"

ً  :والً شمااعفاً،  لما تعيشه يايتها من تهرب  :حينما تدف  حياتها  ثمناً لقناعة وتصور مرتاب الجريمة، وثانيا

الجن شو شسباب غاماة شو شنها ممسوسة بو انها تعاني من اضطرابات شنتحار الخفاء تحت مسميات اإوتلفيق و

ه ءو اخفاشن العديد منها يتم دمجه ألوغيرها، ولذلك من الصعب التويف عند الريم الحقيقي لعدد عمليات القتل 

 ."تنحارسإلشو "ا وخاصة تحت بند االنتحارخرى ألنواع القتل اشضمن 
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الى انه ووفق البيانات المتوفرة فقد تم  , 2019لعام  مركز االرشاد تشير المعلومات الواردة ضمن تقرير

ً لما من حاالت يتل النساء ضمن فئة "االنتحار"  %44.7تصنيف نحو  ً موثقا م  انها ال تتامن توضيحا

يدمت على عملية االنتحار بنفسها، ام انه تم اجبارها ودفعها للقيام بعملية شهل الاحية يشمله هذا البند، ف

  ؟ شي "استنحار" النتحار من يبل طرف ثاني وتم التعامل معها وكأنها انتحرت بقرار ذاتيا

ماكن على المرشة المعنفة، هاذا باتت معظم االستنتاجات والتحاليل للمعلومات ألالمناز  من شخطر اكما تعتبر 

من عدد  %27نحو خ تصل الى ألياون الجاني هو اشن و الجاني، فنسبة شحو  عالية الاحية بالقاتل 

 .%23وتبلغ  ب والزوج وفق بيانات نفس المصدرألالحاالت الموثقة وتتساوى نسبة ا

و بحث منهجية شريام والمعطيات، فدورنا ليس التدييق في عدد الحاالت ألواي  مؤلم يتاشف من بين هذه ا

من هذه المعلومات مهما كان عدد الاحايا، بأننا نواجه كمجتم  فلسطيني   تصنيفها، بقدر ما هو االستدال

ظاهرة خطيرة تتمثل في استمرار التمييز ضد المرشة، واستمرار تنامي البيئة التي تعزز العنف على شساس 

 .تعرض النساء لالستغال  والتمييز والعنف والقتل على خلفيات مختلفة الجنس، وبالتالي ارتفاع احتمالية

 

 2019العام منذ بداية حالة قتل ضد النساء  18

, 2019حاالت في غزة منذ بداية العام  4حالة في الافة و 14  حالة يتل ضد النساء توزعت ما بين 18

ستنحار" والمقصود ال"ااالنتحار شو جاءت على خلفيات ما بين القتل الفعلي واألسباب الغاماة لعملية القتل  و

والاغوطات النفسية على الاحية ما يدفعها لالنتحار", هذا ما صرحت به رندة سنيورة فيه "ممارسة العنف 

والتي شكدت شن كل حالة عنف تتعرض لها المرشة يجب شن  ,مديرة مركز المرشة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

يق التعامل م  يتم التعامل معها بجدية ما يتطلب من النيابة العامة والجهات المسؤولة عن مجريات التحق

ياايا يتل النساء  بشال شكثر عمقا وتحفظا واالبتعاد عن التعامل بسطحية وسرعة وإنما من الاروري 

جثة للتأكد من سبب الوفاة , حيث شن هناك بعض الحاالت الإجراء كافة الفحوصات للاحية الى جانب تشريح 

ث م  الاحية إسراء غريب في بداية التحقيقات, التي يتم التعامل معها على شنها حالة وفاة طبيعية مثلما حد

وتم اعتبار وفاتها نتيجة شزمة يلبية , وهي كانت في الواي  يد تعرضت للعنف االسري المفاي للموت وهذا 

 ما تم التصريح عنه بعد صدور تقرير الطب الشرعي. 
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سنقوم كمؤسسة بمطالبة النائب العام بالويوف على مجريات التحقيق  –والاالم لسنيورة  –وبعد ياية غريب 

وحاور جلسات المحاكمة وفتح الملفات الخاصة باافة حاالت القتل التي تمت ضد النساء هذا العام واألعوام 

السابقة ومنها ياية نيفين عواودة . فحق الحياة حق شساسي للمرشة ونحن ال نتعامل معها على شنها ريم بل 

 نتعامل معها من منظور إنساني كامرشة لها كيانها وكرامتها ومن شبسط حقويها الحق في الحياة.

 

 على المرأة المعنفة أن تخرج عن صمتها

المساندة للمرشة ودور المؤسسات والبرامج نشطة ألهذه المعطيات تا  على طاولة البحث من جديد مسألة ا

المشاري  والمبادرات التي تقوم بها وعشرات  والتثقيفالتنوير  نشطةشوالجهات المعنية، فأين ذهبت نتائج 

 بحقوق المرشة , وسؤالنا هنا شين يامن الخلل؟ ةذات العالي الجمعيات والمنظمات

شن العمل الذي تقوم به   - ة )تام(شعالم المرإمديرة جمعية تنمية و -في هذا الجانب تؤكد سهير فراج 

يادرة على المرشة , وشصبحت هيواجهنعن العنف الذي سوية , ساعد النساء على التعبير المؤسسات الن

كثر عما يدور خلف جدران شصبحنا نعرف شلجهات القانونية والقاائية لتحصيل حقها ولهذا با  ستعانةالا

ولوال هذا العمل  ,والمدارس والجامعات وغيرها من عنف ضد النساء توت والمؤسسات والشركايالب

 ..المتواصل الستمرت النساء في صمتهن ولبقينا معتقدين ان مجتمعنا سليم وال يوجد مشاكل

 سباب:شعدة يامن في فإنه  –والاالم   فراج  - ييشو الخلل في استمرار القتل حسب رشسبب الما ش

ن تم شاال  ,القتلة وياافئيشج  عليه القانون الذي كان على مدار السنوات الطويلة يجيز يتل النساء بل شولها : 

خال  الخمس سنوات  ةت متفاوتاالمواد التي تدعم يتل النساء من يانون العقوبات على فتروتعديل تجميد 

يحتاج  طويال ارثإمن يانون العقوبات، ولان هذه الفترة الزمنية تركت  99و 98و 340االخيرة وهي المواد 

فإن هذه الجزئية ساسية للقوانين والتشريعات وبالتالي ألحد المصادر اأكالدين  اتخاذثانيا:  ,لويت ليتم تغييره

ديان ، وبالتالي من المهم ان تاون منظومة ألال تتناسب م  مختلف ماونات المجتم  بسبب تنوع اتتعارض و

الذي يفسره  يوانين واتفاييات حقوق االنسان هي المرجعية للقوانين والدستور الذي ينظم حياتنا وليس الدين

عدم وجود نظام تربوي ابتداء من سن  ثالثا: ,المساواة وعدم التمييزو، لتحقيق العدالة دافهمهشالاثيرون حسب 

العاس نظامنا التربوي يعزز  ىسري، بل علألالطفولة المبارة ينبذ العنف والتمييز ويشج  على الحوار ا

عدم وجود تنسيق كافي في العمل ما بين المؤسسات , إضافة إلى  العنيف ضد النساء هالتمييز ويغذي التوج
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خطة وطنية مدروسة بدية تنفذ  طارإفي  ل على مراكمة العمل بشال مستمر،لياون شمولي ويعمذات العالية 

,  وسبب آخر نامل الدائرة وال نارر خطوطهالمسؤوليات الدوار واألوتتاب  بحسب حاجة المجتم  وتوزي  

تدخالت كافية وتااد تاون معدومة م  مرتابي العنف ولهذا علينا ان نعمل إجراءات ووجود عدم مهم وهو 

عدم وجود ارشاد , وشخيرا افتقاد المرشة في المجتم  لتهيئة ما يبل الزواج , الى جانب على التوجه لهذه الفئة 

هذا اذا كان  سري شالي وال يدار من يبل متخصصين ومتخصصاتألرشاد اإلسري صحيح ومهني كون اش

 .ةيني الستاما  االجراءات القانونيجراء روتإنما يتم التعامل معه كإساس وألمتوفر من ا

يجب شن يتم العمل  وحتى ال تتارر ياية إسراء غريب وغيرها من ضحايا العنف في المجتم , تقو  فراج " 

سس التي ستعمل على الحد ألوض  االقانون سيساهم بشال كبير في فسرة ، ألايرار يانون حماية ا حتى يتم 

والقااء على العنف والقتل من ناحية يانونية. ولان القوانين لوحدها لن تمن  العنف والقتل وهذا نعلمه جيدا 

فهذا هو القتل والعنف موجود في كل العالم وهي جريمة عالمية ولان ان تاون يوانيننا رادعة لهذا العنف ف

نعزز ثقافة كسر  علينا شنكما ، ال ان تاون يوانين تحرض وتجيز القتل والعنف كما هو حاليا. المطلوب 

يتحولن لاحايا، وال يتخذن يرار التستر على مجرم ابدا بل من  ونفسهن شال يظلمن  حتىالصمت لدى النساء 

و شن او اجراءات يواني ألي، وال يمان  هالمهم ان يفصحن عن العنف ويطلبن المساعدة في لحظة حدوث

خر يبلغ، فال يمان وض  شرطي في شتتعرض للعنف اذا لم تبلغ او شخص  امرشةمؤسسات او شرطة مساعدة 

سرة كاملة وليست ألا تاون علىتداعيات العنف  التأكيد الدائم على شن ومن الارورة  كل منز  او حارة.

جيا  ألسرة كاملة معها شينهي حياة نفسه  في الويتة ولانه شعلى الاحية وحدها، فالقاتل ينهي حياة امر

 . "يادمة

 

 ليس هو الحل !مهم .. لكن القانون 

العنف الموجه ما زا  جراءات والتشريعات؟ ولماذا إلواالقوانين  دور وتأثيرومن هنا تنشأ تساؤالت حو  

عمرية الى ، من منطقة الى شخرى، ومن فئة للمرشة وخاصة العنف الجسدي والنفسي في ارتفاع مستمر

شخرى، ومن مستوى شكاديمي الى آخر، وكيف نواجه ظاهرة االنفالت من القوانين والتشريعات حينما يتعلق 

 ؟  "شرفما يسمى ب "الء بحماية االموضوع بالقتل  على خلفية االدع

حد شالقانون ليس هو الحل، القانون هو شن  -مؤسسة الحق -في هذا الجانب يؤكد المحامي ششرف شبو حية 

الحد من ظاهرة العنف ضد النساء وبخاصة جرائم القتل، هناك مسار  علىتساعد التي األدوات مجتمعة 



 
 

7 
 

من النص القانوني ذاته  ثيتاون هذا المثلحيث  , ريطويل لماافحة هذه الظاهرة ويتمثل في مثلث عملية التغي

تشال ، وبشال خاصق النساء وحقوبشال عام نسان ويحترم حقوق اإل وعادال اياون منصف والذي يجب شن

للمثلث والذي يتطلب شن ياون هناك ثقافة لدى المجتم  تحترم حقوق النساء  ثانيثقافة القانون الال  ال

الت شن اثل في المالفين بإنفاذ القانون ويتاح من الاثير من الحيتميحميها النص القانوني، والال  الثالث و

اذ القانون تؤثر بشال كبير على التعاطي م  ياايا النساء والفتيات الذهنية التي يتمت  بها المالفون بإنف

اجراء مراجعة جادة لمناهج التعليم وطرق التدريس ومراجعة كافة القوانين ضرورة  لى، عالوة عاتعنفالم

 .دور النساء في المجتم تعمل على تنميط زالت  ماالتي 

دون غيرها من  , عام يشيتل ضد المرشة الى ياية رتساءلنا ما الذي يمان شن يحو  ياية خاصة بجريمة 

 , وهنا شوضح المحامي شبوحية شن  وجزئيات الحدثالقاايا األخرى التي تمتلك تقريبا نفس التفاصيل 

حيث ، تائجية حالة ويؤدي إلى ذات النشلال حالة ظروفها الخاصة، وال يوجد معيار محدد يمان اسقاطه على 

وهي ياية آية برادعيه في حينه وجرى التفاعل معها بذات القوة  2011العام خرى في شكانت هناك ياية 

من يانون العقوبات األردني لسنة  340المادة  إلغاءثرها إعلى غريب, والتي تم  سراءإية التي شهدتها يا

 . التلبس بفعل الزنا حاالتعذار المحلة والمخففة في حاالت يتل النساء في ألوالتي كانت تمنح ا 1960

تطبيقه وفق األصو  ووفق ما كنا  وشن إيرار يانون حماية األسرة من العنف "في سياق مواز شكد شبو حية  

يشال انطالية نحو تغيير المفهوم السائد فيما يتم كما المعنفات  ءنصبوا له، يمان شن يساهم في حماية النسا

هو يانون اجرائي بالدرجة األولى، يساعد في فطي معه بحق النساء المعنفات في اإلطار االجتماعي، االتع

 ."نفاذ القانون من شجل توفير حماية للاحاياإلالتدخل السري  للجهات 
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 أخيرا نقول ,,,

ً ضمن ظروف ششسباب متعددة وسئلة كثيرة تركتها حاالت القتل خارج القانون ضد النساء تحت ش حيانا

العائلة وسمعتها،  "شرفما يسمى ب "بذريعة حماية ب بفعلتهنه يام أء الجاني باغاماة، ولان في شغلبها ادع

ومحاولة البعض  سئلة ترتبط بالماون المعرفي لدى الجناة،شسباب وراء ارتفاع عدد الاحايا، ألشسئلة حو  ا

ن لهم الحق من خال  فهمهم الخاص لنصوص الدين شالتستر بعباءة الدين لتخويلهم القيام بأعمالهم، و

ً بعملية القتل والقصاص كما يرونه مناسباً، ولان  وتفسيراتهم لها بالقيام كما يقولون، اذا كان السبب دينيا

ي شيبل الرجم ويبل القتل ويبل  ثبات وايعة الزناإواثباتها ووجود شهود على  فالدين له شروط ينبغي تحققها

حاام ال تحمد شومخاطر التسرع في  حصناتن الدين يدرك مخاطر يذف المأل، و الرجلشتجاه الفتاة  جراءإ

 . ي عقابشيدام على إلثبات ويوع الزنا يبل اإل، ولذلك وض  شروطاً محامة عقباها

بعض العادات  وساط مجتمعناشسباب والدواف  والثقافة والموروث فقد ترسخت في ألمة متااملة من انها منظوإ

والتقاليد االجتماعية الخاطئة والتي تشال نوعا من شنواع الاغط االجتماعي على شسرة الفتاة التي تثار حولها 

لقتلها المقربين  شو دف  شعااء شسرتهاووجود من يغذون التطرف والمغاالة ل، يوا  والشاوكألبعض ا

 .دون اثبات ودون وجه حق كثير من الجرائماستجابة لهذه الاغوط االجتماعية مما يتسبب في ارتااب 

وانعدام الريابة والمتابعة  ةتفاك األسرسرة والحي والمجتم ، فألهاذا ظاهرة تنتشر في بيئة مساندة تبدش من ا

وضعف منظومة القيم فالفساد المجتمعي ؛ ناثإم شيخلق اجياالً من السهل انحرافها ذكوراً كانوا لألبناء 

ً لتفشي كل انفالت مهما كانت ششاالها المظاهر ااالخاليية، وانتشار   مراض االجتماعية التيأليشال مرتعا

، والتخريب واالضعاف ن الفاسد يسعى لالضرار بالصالحينأل، ياون ضحيتها الصالحين من ابناء المجتم 

 . وهذه هي معادلة الصراع بين البناء المجتمعي والهدم االخاليي لماونات المجتم 

عالم إلعالم الحديث وتأثيره على الوعي المجتمعي، فوسائل اإلدور اشارة في هذا المجا  الى إلغي اخيراً ينبش

و شهذه المواضي  االجتماعية سواء بشال سلبي في  خطيراً  دوراً وينوات التواصل وطريقة استخدامها تلعب 

فاالنفالت االعالني واالعالمي لما ينشر ويقا  على وسائل التواصل، وعدم وجود آليات واضحة ، ايجابي

ومسؤولة عن التحقق من صحة وصديية ما ينشر على وسائل التواصل ليل نهار، يشال مساحة في غاية 

المتواصل بال  الخطورة على الجمي ، افراداً او شسراً او مجتمعات برمتها، فوسائل االعالم الحديثة والبث

ً في  ن شسف لألولان الخاطئة، و شالصحيحة تغيير شو ترسيخ المفاهيم االجتماعية ششااله يلعب دوراً مهما

ية الناس، وياايا الجنس وما يتصل بها حتى لو كانت اشاعات وشخبار كاذبة تلقى صخبار المتعلقة بخصوألا
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ويصبح األمر مثيًرا للدهشة بل البرق  ةبار بسرعخاالاالهتمام واالنتشار كما النار في الهشيم، وتتصدر 

تلك سوش حينما يقوم البعض بتحويل ألوا، ، لهذه السرعة ومدى انتهاك خصوصيات الناسوللسخط شياا

 سرة والمجتم .ألدون التفات لعوايبها على ااالنتهاكات إلى مجرد مادة يومية لإلثارة 

على وابها، بسشلعالية دور مهم لمواجهة هذه الظاهرة واالعالميين والمؤسسات ذات اومن هنا مطلوب من 

على المجتم  باامل على مدى خطورة تلك الجرائم ن تحشد نفسها في حملة تركزشيالم االعالمية ألكل ا

توجيه وصياغة االهتمام البراز المخاطر والدواف   واعادةوضرورة نبذها والتصدي لمرتابيها، ماوناته 

وسبل التصدي لها، وليس  التعامل م  هذه الجرائم من زاوية التغطية االخبارية، النها جرائم بال ما في 

الطرق اوالتداف  في المهرجانات، انها اياا محاولة العادة الرشد لنا كأخبار حوادث الالمة من معنى وليست 

ً فاالحاا م شو التشايك، وحياة االنسان انثى كانت شم ينبغي ان تستند الى اثباتات ويرائن ال تقبل الشك جميعا

 وذكوره.  بإناثهال تعوضها كل االعتذارات، وفقدان حياة انسانة بريئة يوازي فقدان حياة مجتم  كامل  ذكر

 

 

 

 


