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ورغــم وجــود تشــريعات رادعــة فــي النظــام الســعودي ســابقة لصــدور تلــك الموافقــة 
علــى إقــرار عقوبــة التشــهير، فــإن المطالــب بتغليظ  عقوبــة التحرش كانت حاضرة بقوة 
في الواقع الســعودي، وظهرت بشــدة في الواقع االجتماعي بمختلف أشــكاله، كان 
َمــْت لمحاربــة تلــك األفعــال الشــائنة،  أبرزهــا ظهــور العديــد مــن الهاشــتاقات التــي ُصمِّ
ومــن أهمهــا هاشــتاق يحمــل اســم العقوبــة الجديــدة )#التشهير_بالمتحرشــين( كتعبيــر 
واضــح عــن رغبــة مجتمعيــة مســبقة فــي إقــرار العقوبــة، وبالطبــع بعــد اإلعــالن عنهــا 
مــن  الســعوديين  ديــن  المغرِّ مــن  العديــد  وتفاعــل  اهتمــام  موضــع  الهاشــتاق  كان 
الجنســين باعتبــاره موضــوع الســاعة، للتعبيــر عــن اتجاهاتهــم ومواقفهــم مــن القــرار بنــاء 
علــى رؤاهــم الذاتيــة التــي تعكــس نظرتهــم للجريمــة وآثارهــا ومــا يترتــب علــى العقوبــة 

مــن آثــار أو حتــى أســباب عــدم قناعتهــم بهــا.

المعرفيــة  الجمهــور  حاجــات  إشــباع  ــم  يحتِّ الــذي  اإلعالمــي  الواجــب  إطــار  وفــي 
واإلعالميــة لمتابعــة األحــداث والمســتجدات ونقــل الصــورة المجتمعيــة التــي تعكــس 
اهتمامــات الــرأي العــام وتفســيرها، ومــن منظــور علمــي إعالمــي قــام مركــز القــرار 
الهاشــتاق  فــي  للتغريــد  العامــة  االتجاهــات  وتحليــل  برصــد  اإلعالميــة  للدراســات 
ف إلــى اتجاهــات مســتخدمي تويتــر نحــو قــرار موافقــة  )#التشهير_بالمتحرشــين( للتعــرُّ

مجلــس الشــورى علــى إضافــة عقوبــة التشــهير ضــد المتحرشــين. 

تنتهــج المملكــة العربيــة الســعودية سياســات واضحــة تقــوم علــى أســاس الحفــاظ علــى المجتمــع فــي كل 
النظــام  فــإن  العــام،  والــذوق  واألخــاق  للقيــم  والمراعــاة  بالمحافظــة  ســم  يتَّ وألنــه مجتمــع  الســياقات، 
م أي ســلوك أو فعــل ينافــي تلــك المبــادئ وفًقــا للقوانيــن والتشــريعات الحاكمــة، مــع فــرض  الســعودي يجــرِّ
العقوبــات الرادعــة لعــدم انتهــاج تلــك الســلوكيات أو تشــويه نســقها القيمــي بمــا يعــد خروًجــا عــن النظــام 
العــام للمملكــة، وفــي هــذا الســياق جــاءت موافقــة مجلــس الشــورى، فــي جلســة اليــوم األربعــاء الموافــق 
ــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحــة جريمــة  ــة التشــهير إلــى العقوب 30 ســبتمبر 2020م، بإضافــة عقوب
به مــن أضــرار جســيمة وآثــار ســلبية ونفســية للمجنــي  التحــرش، باعتبارهــا جريمــة أخاقيــة يجــب ردعهــا لمــا تســبِّ

عليــه، وتهــدد المجتمــع بشــكل عــام.

مقدمة..
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وجــاءت أبــرز ســمات التغريــد فــي الهاشــتاق بعــد اإلعــالن عــن قــرار المجلــس علــى 
النحــو التالــي:

بعــد صــدور القــرار ظهــر نشــاط واضــح للمتفاعليــن فــي الهاشــتاق -كنتيجــة منطقيــة- 
عــن األيــام الســابقة للقــرار، كونــه أصبــح موضــوع الــرأي العــام الســعودي، حيــث تعــدى 
عــدد التفاعــالت عبــر الهاشــتاق أكثــر مــن 310 تغريــدة خــالل الخمــس ســاعات الالحقــة 
ــدات أصليــة »Tweets« بواقــع )18%( مــن  ــن تغري عــت مــا بي إلعــالن الموافقــة، تنوَّ
إجمالــي التفاعــالت فــي الهاشــتاق، و)2.5%( منهــا كانــت ردوًدا علــى تغريــدات أخــرى 
»Replies«، إال أن النســبة األبــرز للتفاعــل فــي الهاشــتاق كانــت إلعــادات التغريــد 
للمنشــورات الخاصــة باإلعــالن عــن القــرار، حيــث جــاءت بنســبة )79.5%( مــن إجمالــي 

تفاعــالت الهاشــتاق.

وحــاز الهاشــتاق خــالل الفتــرة المذكــورة علــى أحجــام تفاعل مــع تغريداته أظهرت مدى 
االهتمــام العــام بالمتابعــة لمــا ينشــره المســتخدمون حــول الموضــوع علــى تويتــر، حيث 
)1,179,113( احتماليــة وصــول   »Reach« الوصــول للهاشــتاق تجــاوزت معــدالت 
للمحتــوى المنشــور، اعتمــاًدا علــى أعــداد المتابعيــن لــكل مشــارك فــي الهاشــتاق، 
ســواء مــن خــالل عمليــات التغريــد أو إعــادة التغريــد أو الــرد، فــي حيــن كانــت عمليــات 
اإلعجــاب )Favorite( بمحتــوى التغريــدات متجــاوزة )318( عمليــة إعجــاب، وتــم عمــل 
إعــادة تغريــد )Retweet( لتلــك المنشــورات زاد علــى )21,800( عمليــة إعــادة تغريــد، 
ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي حجــم التفاعــل النشــط الــذي ظهــر خــالل اليــوم، خالًفــا 

ا. لأليــام الســابقة، التــي أظهــرت معــدالت تغريــد ضعيفــة جــدًّ

310 تغريدة خال الخمس ساعات الاحقة لإلعان..

18% تغريد

79.5% إعادة تغريد

18% ردود
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وكان توقيــت اإلعــالن عــن القــرار )فتــرة الظهيــرة( هــو األقــوى تفاعــاًل فــي الهاشــتاق، 
انخفضــت بعدهــا تلــك المعــدالت بنســب متفاوتــة مــا بيــن الصعــود والهبــوط المتتالــي 

لكــن بمعــدالت أقــل مــن فتــرة الــذروة. 

وفيمــا يتعلــق بمضمــون التغريــدات فقــد أظهــرت نتائــُج الرصــد ســيطرَة التغريــدات 
التــي هدفــت إلــى اإلعــالم واإلخبــار عــن الموضــوع، وُلوِحــظ أن أغلبهــا كان عبــارة عــن 

إعــادة تغريــد لمنشــور واحــد مــن حســاب )هاشــتاق الســعودية( نصــت علــى:

األربعاء 30 سبتمبر   |  الساعة 6 مساًء 

األربعاء 30 سبتمبر   |  الساعة 2:14 مساًء 
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القــرار، فقــد  نحــو  اتجاهــات المســتخدمين  ــرة عــن  المعبِّ للتغريــدات  بالنســبة  ــا  أمَّ
ــدة لتنفيــذ اإلجراء،  أظهــرت عمليــات الرصــد والتحليــل َغَلَبــة ردود الفعــل اإليجابيــة المؤيِّ
ــر أصحــاب  ــة التشــهير ُتمثــل طريقــة رادعــة للمتحرشــين، وقــد عبَّ ــأن عقوب لقناعتهــم ب
هــذا االتجــاه عــن موقفهــم بمجموعــة مــن الحجــج، مــن أهمهــا: نجــاح تطبيــق العقوبــة 
فــي العديــد مــن دول العالــم التــي تتشــابه مــع ثقافــة المجتمــع الســعودي، وأن انتشــار 
وســائل التواصــل االجتماعــي أدى إلــى حالــة مــن الســيولة بيــن الثقافــات المختلفــة، 
فــي  خاصــة  الغريبــة،  بالثقافــات  التأثــر  نتيجــة  التحــرش  حــاالت  ارتفــاع  عليهــا  ــب  ترتَّ
المنصــات االجتماعيــة، وهــو مــا اســتلزم وضــع نظــام صــارم لمواجهــة هذه الســلوكيات 
قبــل أن تتحــول إلــى ظاهــرة مجتمعيــة، وأنــه يجــب أال نخضــع للعواطــف االجتماعيــة 

ــد علــى  فــي التعامــل مــع المتحرشــين، مــع التأكي
وليــس  القضــاء  ســلطات  مــن  هــو  التشــهير  أن 

المواطنيــن.

فــي حيــن ظهــر تأييــد البعــض للقــرار مــن منظــور 
أنــه حــق يحفــظ حريــة المــرأة وحمايتهــا، موضحيــن 
أن البعــض لديــه مفاهيــم خاطئــة حــول نظرتهــم 
للمــرأة، وأنــه يجــب تصحيــح تلــك النظــرة مــن خــالل 

بأنهــا إنســان كامــل ولهــا كل الحقــوق، وليســت مجــرد جســد فقــط، وأن  القناعــة 
ــة لهــا علــى نحــٍو أفضــَل،  ــة آمن ــه إتاحــة مســاحة حري ب علي التشــهير بالمتحــرش ســيترتَّ
كمــا أوضــح البعــض أن الكثيــر مــن هــؤالء المتحرشــين ســيراجعون مواقفهــم خوًفــا مــن 

أن تمــس ســمعتهم وســمعة المحيطيــن بهــم.

ورغــم ســيطرة حالــة التأييــد واالتجــاه اإليجابــي نحــو القــرار، الــذي تمــت الموافقــة 
عليــه مــن منطلــق الحفــاظ علــى النســق القيمــي واألخالقــي وبنــاء المجتمــع، فإنــه 
لــم َيْســَلم مــن بعــض االنتقــادات التــي ظهــرت خــالل التفاعــل فــي الهاشــتاق، والتــي 
ــرت عــن اتجــاه رافــض للعقوبــة مــن منطلــق رفــض فكــرة »التشــهير« فــي حــد  عبَّ
ــى حــدود الشــخص  ذاتهــا، حيــث إن تلــك العقوبــة -مــن وجهــة نظــر الرافضيــن- تتخطَّ
ش، كمــا اســتند البعــض إلــى المرجعيــة الدينيــة  إلــى أفــراد األســرة والمحيطيــن بالمتحــرِّ
لرفــض هــذا العقــاب تحــت مظلــة »الســتر«، وإن كانــت هــذه الــرؤى يمكــن الــرد عليهــا 
بمنطــق أن الهــدف األساســي مــن فــرض أي عقوبــة هــو الــردع، وبالتالــي فإنهــا جــاءت 
ل لــه نفســه ارتــكاَب تلــك الجريمــة خوًفــا مــن  لتكــون بمثابــة حــد فاصــل لمــن تســوِّ
العقوبــة، فــي حيــن كانــت هنــاك بعــض اآلراء الرافضــة اســتناًدا إلــى أفــكار جدليــة أقــرب 
ــروا برفضهــم مــن خــالل المطالبــة -مــن وجهــة نظرهــم-  إلــى الصفــة الذكوريــة، حيــث عبَّ
ج إذا كانــت هنــاك ضــرورة لقانــون التشــهير بالمتحــرش، وكأنهــم  ِبَســنِّ قانــون ضــد التبــرُّ

االتجاه الرافض..
للعقوبة كان من منطلق أن التشهير 
ى الحدود الشخصية إلى أفراد  يتخطَّ

ش. األسرة والمحيطين بالمتحرِّ
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يقدمــون مبــررات للجريمــة »التحــرش« متجاهليــن أن العديــد مــن وقائــع تلــك الجريمــة 
تحــدث ضــد نســاء محتشــمات.

ــر عــن اتجــاه  وبالطبــع كانــت هنــاك العديــد مــن المشــاركات المحايــدة التــي لــم تعبِّ
معيــن وإنمــا لمناقشــة جوانــب متعلقــة بالقــرار، مــن أبرزهــا علــى ســبيل المثال، مشــاركة 
ــح أن إقــرار القانــون ال يعنــي ممارســته مــن ِقَبــل األفــراد، ألنهــم ال يمتلكــون  توضِّ

الســلطة، وإنمــا تكــون مــن جانــب المحكمــة... إلــخ.

خاتمة:
أوجــد قــرار موافقــة مجلــس الشــورى الســعودي اليــوم اليــوم األربعــاء الموافــق 30 
ســبتمبر 2020م، بإضافــة عقوبــة التشــهير إلــى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام 
مكافحــة جريمــة التحــرش، حالــًة مــن َزْخــم التفاعــل والنقــاش المجتمعــي فــي المملكــة 
حــول االتجاهــات العامــة نحــو القــرار، ومــن خــالل رصــد تلــك التفاعــالت عبــر هاشــتاق 

)#التشهير_بالمتحرشــين( وتحليــل ســماتها واتجاهاتهــا العامــة اتضــح مــا يلــي:

ــرت حالــة النشــاط التفاعلــي عبــر الهاشــتاق عــن اهتمــام مجتمعــي كبيــر بالقــرار   عبَّ
والقيمــي وحمايــة  االجتماعــي  البنــاء  علــى  الحفــاظ  نحــو  يمثــل خطــوة  الــذي 

الحريــات.

 اهتــم أغلــب المتفاعليــن بعمليــات مشــاركة الخبــر واإلعــام بــه دون مشــاركٍة 
بــرأٍي أو تعبيــٍر عــن مواقــَف نحــَوه.

ق االتجــاه اإليجابــي بشــكل واضــح علــى االتجــاه الســلبي نحــو القــرار مــن   تفــوُّ
خــالل مواقــف التأييــد والترحيــب بالخطــوة التــي تــم اتخاذهــا والتأكيــد علــى أنهــا 

مهمــة لتحقيــق مزيــد مــن الحمايــة االجتماعيــة.

 تمحــورت االتجاهــات الســلبية نحــو القــرار -بشــكل كبيــر- حــول فكــرة رفــض 
مفهــوم »التشــهير«، وليــس رفــض فكــرة معاقبــة مرتكــب الجريمــة، اســتناًدا إلــى 
مرجعيــات مجتمعيــة تتعلــق بحمايــة المحيطيــن بالمتحــرش مــن األذى الناتــج عــن 

التشــهير، أو مــن مرجعيــة دينيــة تقــوم علــى أفــكار »الســتر«.
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