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#19
صورتي الرقميّة وأنا وما بيننا

لجنة اإلبحار ا آلمن في وزارة التربية والتعليم

يحضر طالبنا إلى المدرسة كل يوم وفي جعبتهم تجارب عديدة .سيكونون قد قضوا أوقات فراغهم ،أو قسمًا
ً
منها على أقل تقدير ،أمام شاشة ما ،حيث ّ
أحداثا مختلفة وأطلعوا أصدقاءهم في الشبكة عليها ،وأرسلوا
وثقوا
كلمات وصورً ا وتعليقات ،حيث ي ّ
ؤثر هذا على صورتهم في نظر اآلخرين .
سنتمحور في هذا الدرس في جانب إضافي في صورتهم لدى اآلخرين وهو الجانب الرقمي.
صل مع الطالب إلى اتفاق حول سلوكهم في الشبكة ،وذلك من خالل إيضاح النواحي المتعلقة
سنحاول أن نتو ّ
بصورتهم الرقمية ،واآلثار الرقمية التي يخلّفونها ،والحفاظ على الخصوصية والقيم األخالقية في الشبكة.
يؤ ّكد هذا الدرس على أن كافة النشاطات المعتادة التي نقوم بها في الشبكة (ككتابة التعليقات ،ونشر الصور
واالفالم ،والمقتنيات ،والبحث عن المعلومات والتواصل مع اآلخرين) يت ّم توثيقها ،حيث تحفظ كآثار رقمية وال
يمكن محوها.
يجب علينا ،نحن البالغين والشباب واألوالد ،أن ننتبه جي ًدا ل لنشاطات التي نقوم بها عبر الشبكة والمعلومات التي
ّ
وستؤثر في الصورة التي
ننشرها ونشارك بها ،وأن ننتهج تحكيم العقل في ذلك ،فهذه األمور ستبقى هناك دائمًا
يكوّ نها اآلخرون ع ّنا.

األهداف




1

أن نرفع وعي الطالب حول النتائج التي تتر ّتب على سلوكهم في الشبكة.
أن نوضح أن النشاطات التي تت ّم عبر الشبكة تترك أثرً ا رقميًا ،لذلك؛ ال ب ّد من تحكيم العقل قبل نشر
المضامين المختلفة.
منح الطالب أدوات من أجل تشكيل هوي ٍة رقمية مناسبة ومحترمة وذات قيم ،والحفاظ عليها.

مالحظة للمعلم -تحوي البطاقات التي في الفعالية روابط لمراجع .من المهم التيقّن من وجود حاسوب لدى كل
مجموعة لتستطيع الوصول إلى المرجع والتوسّع من خالله في النقاش .إذا لم يتسنّ ذلك ،يمكنك طباعة المراجع
مسب ًقا وتوزيعها على المجموعات (انظر الملحقات).
התדמית הדיגיטלית שלי ,אני ומה שבינינו -ציר זהות ושייכות
1

كتبت الجمل في صيغة المذ ّكر ،لكنها موجّهة لإلناث والذكور على ح ّد سواء.
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سير الفعالية:
 .1يقرأ المعلم القصة التالية:2
نعيم هو شاب محبوب وطالب ممتاز في الثانوية كما انه العب كرة سلّة رائع .انتظر نعيم التصفيات لبرنامج البعثات بفارغ الصبر ،حيث سيت ّم
من خالله تبادل الطالب مع طالب من خارج البالد .كان على نعيم إجراء مقابلة شخصية كجزء من سيرورة التصفيات .خالل المقابلة ،عرض
له من يجري المقابلة صورة شابة كتب بجانبها" :ردينة السمينة" ،ثم سأله" :أتعرف هذه الصورة؟"
فوجئ نعيم وسأله ":من أين حصلت على هذه الصورة؟" ،فأجاب " :فليتمحور حديثنا فيما هو مهم ،ما عالقتك بهذه الصورة؟" .شعر نعيم
بالضيق وأجاب بخوف ":لقد انضمّت ردينة إلى صفنا كطالبة جديدة في بداية الصف العاشر وكانت صديقتي ( )girlfriendستة شهور  .لقد
أرسلت لي هذه الصورة في أحد األيام كي تطلعني على التغيّر الكبير الذي طرأ عليها في أعقاب حمية اتبعتها .بعد ستة شهور تركتني
واصبحت صديقة صديقي المقرّ ب .استشطت غضبًا وشعرت باإلهانة ،وأردت أن أسبّب لها األذى ،ودون أن أف ّكر مل ًّيا أرسلت هذه الصورة إلى
المجموعة التي تض ّم جميع الطالب في الطبقة وكتبت" :ردينة السمينة" .أنا أعرف اني أخطأت وندمت على ذلك وخجلت .لقد اعتذرت لها
وتحمّلت مسؤولية ما فعلت وعبّرت عن أسفي لوالديها وفي الشبكة أيضًا ،وقد تمّت معالجة الموضوع في إطار المدرسة أيضًا".
أصغى من يجري المقابلة لنعيم وقال ":سنضع بالحسبان انجازاتك ومهاراتك الكثيرة ،ولكننا لن نستطيع تجاهل العمل الخطير الذي ارتكبته،
فأنت تعلم أن أفعالنا تعكس شخصيتنا" ،ثم شكره وأخبره أنه سيطلعه على النتيجة في القريب العاجل.
أنتم أعضاء لجنة التصفيا ت ،حيث ستناقشون أمر انضمام نعيم ومدى مالءمته للبعثة .لقد استدعيتم نعيم إلى لقاء إضافي كي تستمعوا إليه
وت ّتخذوا قرارً ا بشأنه.

.

 .2يقسم المعلم الصف إلى  5مجموعات ،حسب الشخصيات :نعيم ،إياد -مدير البعثة وهو من أجرى
المقابلة مع نعيم ،عايدة -منسّقة العالقات مع المجتمع ،تمام -مرشدة مجموعات ،تامر -طالب شارك
ساب ًقا في هذه البعثات .تحصل كل مجموعة على بطاقة تحوي وص ًفا للشخصية وموقفها حول المعضلة
المطروحة .تقوم كل مجموعة بتحضير ادعاءات تدعم موقف الشخصية التي يمثلونها .يدوّ ن ممثل من
المجموعة هذه االدعاءات .3وفق اعتبارات المعلم :يمكن توجيه الطالب إلى تدعيم ادعاءاتهم من خالل
التزوّ د بمعلومات من المراجع المذكورة في البطاقات أو الموجودة في الملحقات أو البحث في الشبكة
عن مراجع إضافية ذات صلة بالموضوع.
 .3يدعو المعلم ممثال من كل مجموعة ويجري محادثة بمشاركة الشخصيات الخمس .تستعرض كل
شخصية موقفها من خالل قائمة االدعاءات التي ت ّم تحضيرها في المجموعة .من المهم منح المحادثة
الوقت الكافي كي يتس ّنى للمشاركين عرض موقفهم والر ّد على أقوال الشخصيات األخرى .بعد انتهاء
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إذا أراد المعلم تغيير األسماء في القصة يمكنه ذلك.

تهدف المواقف المختلفة للشخصيات المختلفة إلى إثارة النقاش وإثرائه ،وذلك من خالل التطرّق إلى النواحي المختلفة الستخدام
الشاشات (النتائج الصحيّة المتر ّتبة على استخدام الشاشات ،أهمية القدوة الشخصية ،تنمية االتصال البين شخصي ،تنمية المواهب
نظر مختلفة .يمكن أن تتوسّع كل مجموعة في
والمهارات ،النواحي االجتماعية) حيث سيتم التوصّل إلى عبر ترتكز على وجهات ٍ
الموقف الذي تمثلّه وأن تضيف إليه جوانب إضافية.
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المحادثة وقبل أن ي ّتخذ الطاقم القرار ،يتو ّجه المعلم إلى الطالب في الصف ويتيح لهم التعقيب على
أقوال الشخصيات.
في الختام ،يت ّم إجراء تصويت في الصف (من خالل رفع األصابع\الكتابة على بطاقات\تطبيق في
الهاتف) على ما يلي:
أي قرار يجب أن ي ّتخذ بشأن نعيم؟
أ .قبول نعيم رغم ما فعله.
ب .ال يت ّم قبوله.
ت .لدي اقتراح آخر سيسعدني إطالع الصف عليه
محادثة
-

ماذا شعرتم أثناء الفعالية؟
مع أي شخصيات تماهيتم؟
ما هي المعلومات الجديدة التي ّ
اطلعتم عليها وماذا تعلمتم من خاللها؟
كيف ّأثرت االدعاءات المختلفة التي ت ّم استعراضها خالل النقاش على مواقفكم الشخصية؟
ف شعر فيه بغضب فأقدم على نشر مضامين مؤذية أو مهينة في
من يو ّد أن يطلعنا على موق ٍ
الشبكة؟ هل خطر لكم أثناء قيامكم بالنشر أنكم تلحقون الضرر بصورتكم الرقمية؟
ما رأيكم بصورتكم الرقمية؟ ماذا تخبر اآلخرين عنكم؟
ما الذي يدفعكم إلى نشر أمور عن أنفسكم؟ ماذا تربحون من خالل النشر؟ ماذا يمكن أن يكون
الثمن لذلك؟
ماذا توصون الشباب بما يتعلّق بنشر مضامين شخصية عبر الشبكة؟ ما هي المعايير واالعتبارات
التي يجب اتباعها عند نشر المضامين؟

تلخيص الفعالية:
يقوم الطالب بصياغة وثيقة صفية مع المعلم حول الموضوع .تحوي الوثيقة عبر ورسائل تتمحور في تكوين
صور ٍة رقمي ٍة مناسبة ومحترمة وذات قيم وكيفية الحفاظ عليها.
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الشخصية األولى -نعيم
أنت طالب ممتاز في الثانوية ،محبوب والعب كرة سلّة رائع .لقد هيأت نفسك جي ًدا من أجل اجتياز التصفيات
واالنضمام للبعثة .خالل المقابلة الشخصية عرضت عليك صورة شابة نشرتها دون إذنها من أجل إيذائها
وإحراجها .لقد استدعيت اليوم لتمثل أمام اللجنة من أجل ا ّتخاذ القرار بشأنك.
موقفك هو:
"أنا أدرك أني أخطأت .أنا خجل وأشعر باألسف على ما فعلت .لقد اعتذرت لردينة وت ّمت معالجة الموضوع في
إطار المدرسة أيضًا .أعتقد انه يجب اتخاذ القرار وفق مواهبي ومهاراتي ،ال وفق خطأ ارتكبته مرة واحدة عبر
الشبكة".
عليكم اقناع أعضاء اللجنة بهذا الموقف .يمكنكم االستعانة بالمراجع المرفقة:
الحق في النسيان
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عليكم التزود بقائمة ادعاءات تدعم موقفكم قبيل اللقاء مع اللجنة

4

التقرير باللغة العبرية .إذا اعتقد المعلم أن الطالب سيستصعبون قراءته يمكنه االستعانة بالتلخيص في الملحق (.)1
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الشخصية الثانية -عايدة (منسقة العالقات مع المجتمع)
عندما كنت طالبة في الثانوية تع ّرضت للتن ّمر بواسطة الشبكة .ما زلت تذكرين تجربة اإليذاء التي خضتها حتى
ً
عضوا في
اآلن .أنت تستصعبين أن تتخ ّيلي أن طالبًا قد أقدم على إيذاء طالبة بواسطة الشبكة يمكن أن يكون
البعثة ،فهذا يمكن أن ّ
يؤثر على صورة البعثة بأسرها.
موقفك هو:
"يجب التعامل مع تصرّ فات نعيم بمنتهى الصرامة .لقد كان تصرّ فه تنمرً ا ،كما انه لم يف ّكر في تأثير تصرّفه هذا
على ردينة .ال مكان في البعثة لمن يتص ّرف على هذا النحو".
عليكم إقناع أعضاء اللجنة بهذا الموقف .يمكنكم االستعانة بالمراجع المرفقة:
ننظف الشبكة خلفك (الفيلم باللغة العبرية)
التشهير والتنمّر بواسطة الشبكة
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الشخصية الثالثة -إياد (مدير البعثة و َمن أجرى المقابلة مع نعيم)
أنت تشدّد على األخالق واألدب واالحترام واالكتراث والصداقة والمساعدة المتبادلة كثيرً ا .هذه هي القيم
األساسية التي تستند إليها في نشاطات البعثة ،وتتوقّع من طالب البعثة ان يتصرّ فوا وفقها طيلة الوقت .أنت ال
احترام لآلخرين .أنت تؤمن بالتفكير وتحكيم العقل ،وتخشى
تتساهل أب ًدا خالل األحداث التي تنطوي على عدم
ٍ
من أن ينضم شباب مندفعون للبعثة.
موقفك هو:
ً
"يجب اتخاذ القرار انطالقا من موقف صارم ،فتص ّرفات نعيم ال تتوافق مع قيم البعثة ،ناهيك عن أن نعيم يمكن
يك ّرر ما فعله في المستقبل .لذلك ،يجب رفض طلبه".
عليكم إقناع أعضاء اللجنة بهذا الموقف .يمكنكم االستعانة بالمراجع المرفقة:
ننظف الشبكة خلفك (الفيلم باللغة العبرية)
التشهير والتنمّر بواسطة الشبكة
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التقرير باللغة العبرية .إذا اعتقد المعلم أن الطالب سيستصعبون قراءته يمكنه االستعانة بالتلخيص في الملحق (.)2
انظر المالحظة .5
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الشخصية الرابعة -تمام (مرشدة مجموعات)
أنت مرشدة مخلصة وذات قيم وتكسبين الشباب قيم الصداقة واالخالص والتكافل .أنت تؤمنين بتح ّمل مسؤولية
أفعالنا ومنح فرصة ثانية ،حتى وإن أخطأنا.
موقفك هو:
"لقد الحظنا أن نعيم طالب موهوب وذكي .لقد اعتذر بصدق على ما فعله ويبدو انه استخلص العبر .اعتقد أننا
يجب أن نوافق عل انضمامه للبعثة بناء على معطياته ومواهبه وعدم رفض طلبه في أعقاب خطأ ارتكبه مرة
واحدة".
عليكم إقناع أعضاء اللجنة بهذا الموقف .يمكنكم االستعانة بالمراجع المرفقة:
الحق في النسيان
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الشخصية الخامسة -تامر (طالب شارك في السابق في هذه البعثات)
لقد اشتركت في السابق في برنامج البعثات وانت تشارك اآلن في عملية البحث عن مر ّشحين مالئمين للبرنامج.
لقد انهيت تعليمك الثانوي قبل فترة وجيزة وأنت تذكر تصرفاتك جي ًدا عندما كنت في عمر نعيم.
موقفك هو:
"لقد كنا جميعًا في هذ العمر .أنتم تذكرون ذلك بالتأكيد .لقد ارتكبت أنا أيضً ا حماقات في أنحاء الشبكة ولم اف ّكر
كثيرا في تبعات ما فعلت ،وها أنا اليوم خريج برنامج البعثات .هذا جزء من جيل المراهقة ،وجميعنا يمرّ بهذه
الفترة ويجتازها".
عليكم إقناع أعضاء الطاقم بهذا الموقف .يمكنكم االستعانة بالمراجع المرفقة:
الحق في النسيان
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ملحق ( )1كتب هذا التلخيص باالعتماد على التقرير الذي في الرابط
"يتمحور هذا الرابط في اقتراح قانون تقدّمت به عضوة الكنيست مريم بن آري .من خالل هذا القانون يمكن أن
يطلب من يعتبر نفسه متضرّرً ا جرّاء نشر معلومات شخصية من محرّك البحث الذي نشرها أن يزيلها .إذا
رفض محرك البحث إزالتها أو لم يستجب للطلب ،يتيح اقتراح القانون للمتضرّر التوجّ ه للمحكمة .لقد قدّم عضو
الكنيست عوفر شيلح وآخرون اقتراحات قانون مشابهة في الكنيست الـ  19والـ.20
يشتمل اقتراح القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست عوفر شيلح خالل الكنيست الـ  20آلية مختلفة ،حيث يتيح
للمحكمة أن تأمر مواقع االنترنت بإزالة المضامين التي تنتهك خصوصية الفرد .إذا لم يتسنّ هذا األمر نتيجة
ألسباب مختلفة ،يمكن أن تتو ّجه المحكمة للشركات المزوِّ دة لالنترنت كي تقوم بإزالة الروابط المؤذية أو
إغالقها".
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ملحق (( )2كتب هذا التلخيص باالعتماد على المقال الذي في الرابط)
تعريف :التشهير ) (Shamingهو كشف معلومات وتفاصيل شخصية لشخص ما من أجل إحراجه أو السخرية
منه أو تسخيفه أو إدانته أو شجب تصرفاته أو انتقاده أو فضحه.
ً
أبعادا جديدة عندما يت ّم بواسطة شبكة
ال يعتبر التشهير ظاهرة جديدة وهو معروف منذ زمن بعيد ،ولكنه يكتسب
االنترنت ،حيث يتحوّ ل إلى ظاهرة خطيرة تبعاتها مد ِّمرة مقارنة مع التشهير الذي عهدناه في الماضي.
نحن نشهد في السنوات األخيرة ارتفاعً ا حا ًدا في استخدام شبكة االنترنت من أجل التشهير ،حيث يتم استخدام
الحواسيب والهواتف الخلوية والوسائل التكنولوجية األخرى لتوثيق المعلومات ونشرها .يمكن أن تكون هذه
المعلومات عبارة عن صورة أو فيلم أو نصّ ّ
ت يعتبرها الناشر إخالال
يوثق ويعرض أمام المأل أخطا ًء وعثرا ٍ
بالمعايير واألعراف االجتماعية والتوقّعات ،ولذلك يجب استنكارها وشجبها بشكل علني ،حيث يت ّم ذلك من
خالل كشف التفاصيل والمعلومات الخاصة بالشخص الذي ارتكبها.
ت ّتسم الشبكة بعدة مميزات يمكن أن تسهم في خطورة التشهير:
)1

)2
)3

)4
)5

)6

عدم معرفة هوية المستخدمين  :إن عدم معرفة الهوية الشخصية يمنح المستخدمين حصانة ويحميهم
من تبعات ما يرتكبونه عبر الحاسوب ،فيؤ ّدي هذا إلى إثارة الشعور باألمان لديهم ويولّد ظاهرة "إزالة
الكوابح" ( .)online disinhibition effectمن ناحية ،تش ّجع ظاهرة إزالة الكوابح المستخدمين على
الكشف الذاتي والمشاركة اإليجابية بالمشاعر والتجارب ،ولكنها تتيح لمن يتنمّرون عبر الشبكة
الته ّجم على االخرين دون أن يتح ّملوا مسؤولية ما فعلوا من ناحية أخرى.
اإلتاحة ،الفورية ونطاق الكشف :يمكن إرسال مضامين مسيئة في أي وقت ومن كل مكان ،حيث
يكون النشر على نطاق واسع وبسرعة كبيرة .ولذلك ،يكون حجم اإلهانة هائال.
توثيق دائم وفي متناول اليد :بخالف الشائعات التي يتم تناقلها بشكل محلي ويتم نسيانها مع مرور
ّ
وموثقة ومكشوفة وفي متناول اليد إلى األبد،
الزمن ،تبقى المضامين المنشورة في الشبكة موجودة
فتتحوّ ل إلى "وصمة عار رقمية" ال يمكن نسيانها.
صعوبة إزالة المضامين :إذا ت ّم نشر فحوى معينة في الشبكة فمن الصعب ً
جدا إزالتها فيما بعد .تكون
عملية االزالة معقّدة وتستغرق وق ًتا طويال ،بل ويمكن أن تكون مستحيلة.
عدم وجود رقابة :تخلو شبكة االنترنت من الرقابة تقريبًا ،حيث ال توجد في الشبكة أي قيود على
النشر األول ّي للفحوى المسيئة (حتى وان تمّت ازالة الفحوى ،سيت ّم ذلك بعد ان ت ّم نشرها) .ال توجد
رقابة من قبل سلطات تطبيق القانون أو المعلمين أو أولياء االمور تقري ًبا هناك.
ال مفر :بخالف التشهير الذي يتم وجهًا لوجه ،يالزم التشهير عبر الشبكة الضحية طيلة الوقت .لم يعد
هناك مكان آمن ،فتأثيرات الظاهرة تخترق جدران بيوتنا .حتى وإن انتقلنا الى مدرسة او بلدة جديدة،
ستكون الفحوى المسيئة موجودة هناك دائما.

أهداف التشهير :يمكن استخدام التشهير عبر االنترنت ألهداف عديدة ،منها :االنتقاد ،اإلعالم والتحذير ،معاقبة
شخص معين بشكل غير رسمي ،الردع عن القيام بأمور غير اخالقية ،الحرص على اتباع االعراف والحفاظ
على النظام ،تصحيح الغبن وإحقاق العدل .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن ان تكون للتشهير عبر الشبكة أهداف غير
اخالقية :الترويح عن النفس وتسلية اآلخرين ،االنتقام ،إيذاء االخرين ،كي نشعر بأن مكانتنا أعلى من مكانة
اآلخرين ،لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق األرباح الشخصية.
مخاطر التشهير و َتبِعاته :يمكن أن تعتري الشخص الذي يتع ّرض للتشهير الكثير من المشاعر السلبية والمؤلمة،
منها :الوحدة ،اإلهانة ،الخجل واالرتباك  ،الشعور بالذنب والندم ،الهزيمة وزعزعة الثقة بالنفس والقيمة الذاتية،
االحباط والعجز وفقدان السيطرة ،اليأس والحزن ،إحساس الشخص بأنه ال مفر وبأنه مكشوف وكأنه تحت
عدسة مك ّبرة ،الشعور بالمطاردة ،انخفاض الدافعية ،التهديد والقلق ،الغضب والكراهية وغيرها.
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لماذا يجب االمتناع عن التشهير؟
يمكن أن ال يح ّقق التشهير الهدف الذي يرمي إليه بشكل ناجع بل ويمكن أن يسبّب ضررً ا ،فيؤ ّدي إلى دفع
األشخاص نحو التع ّنت في مواقفهم أكثر .لقد أشارت النظريات أن الشعور بالخجل (وهو الشعور األساسي الذي
تعتمد عليه ظاهرة التشهير) مصحوب بمشاعر أخرى كالشعور باإلهانة وتد ّني القيمة الذاتية والدونيّة والعجز
والغضب ،فتدفع هذه المشاعر الشخص الذي تع ّرض للتشهير إلى استخدام العدوانية كوسيلة دفاعية ،في ّتهم
اآلخرين بل ويمكن أن يستخدم العنف أيضًا.
من أجل تحقيق الهدف المنشود ،ال ب ّد من إثارة الشعور بالذنب دون إثارة الشعور بالخجل .على الرغم من أن
الشعور بالذنب هو شعور مؤلم ،إال انه يؤ ّدي عادة إلى االعتذار وتح ّمل المسؤولية وتصحيح األخطاء
والتعويض ،كما انه مرتبط بالشعور بالتعاطف نحو اآلخرين ،والقدرة على رؤية العالم من وجهة نظرهم.
من ناحية اخرى ،يمكن أن "ينجح" التشهير زيادة عن اللزوم ،فال يتالءم حجمه مع حجم ما فعله الشخص،
فيؤدي إلى إساءة جسيمة .ال يمكن السيطرة على نطاق التشهير في الشبكة ونتائجه ،ويمكن أن ينتشر كالنار في
الهشيم ،فتهدم حياة أشخاص.
باإلضافة إلى ذلك ،ينتهك التشهير الحقوق األساسية لإلنسان كالحق في الحفاظ على كرامته والحق في
الخصوصية ،كما أنه يؤدّي إلى "وصمة عار" رقمية يصعب محوها ،فتحرم الشخص من حقّه في نسيان أخطائه
والحصول على فرصة ثانية من أجل تحسين ذاته ،فنحن بشر ،ونخطئ أحيا ًنا.
تجدر اإلشارة إلى أن التشهير يمكن أن يعتمد على معلومات جزئية وغير دقيقة وغير موضوعية ويمكن أن
يؤ ّدي إلى اإلساءة إلى شخص بريء.
التشهير والتنمر بواسطة الشبكة  :التنمّر في الشبكة هو استخدام الوسائل التكنولوجية (كالهواتف الخلوية مثال)
بشكل متعمّد ومتكرر من أجل إلحاق الضرر بشخص آخر أو اإلساءة إليه أو إهانته أو تهديده أو التحرّش به أو
السخرية منه أو إذالله.
تزيد مميزات الشبكة المذكورة آن ًفا (انظر أعاله) من خطورة التنمّر وتحوّ له إلى تنمّر وحشي وقاس ً
جدا ،حيث
يمكن أن تكون اإلساءة التي يتع ّرض إليها المراهقون مؤلمة بشكل خاص .يخوض المراهقون مرحلة لبلورة
الهوية الشخصية ،وتتيح لهم الشبكة إمكانية أن يختبروا جوانب عديدة في هويتهم ،ولكن هذه الجوانب ما زالت
"ه ّشة" ويمكن أن يشعر المراهقون بانهيار هويتهم بشكل تام في أعقاب السخرية أو المالحظات المسيئة.
أشكال التنمر بواسطة الشبكة :ي ّتخذ التنمّر أشكاال عديدة في الشبكة حيث يمكن أن يكون عبارة عن :إزعاج
الشخص بواسطة إرسال رسائل قاسية ومسيئة وتثير الشعور بالتهديد؛ تقصّي النشاطات التي يقوم بها الشخص
في الشبكة وجمع مضامين ومعلومات عنه؛ نشر اإلشاعات واختالق األكاذيب من أجل اإلساءة لسمعته أو
عالقاته؛ المبادرة إلثارة المشاجرات والجداالت من خالل استخدام لغة بذيئة أو مثيرة لالنفعال؛ اختراق حسابه
الخاص أو انتحال هويته ونشر مضامين محرجة تحت اسمه؛ دفع الشخص إلى كشف معلومات شخصية حسّاسة
وسرّية ثم استخدامها ونشرها من أجل السخرية منه؛ كشف ونشر معلومات شخصية عن شخص آخر دون
موافقته من أجل اإلساءة إليه أو إحراجه؛ المقاطعة وإخراج شخص من مجموعة في الشبكة.
نطاق الظاهرة :تشير األبحاث أن  30-25%من الشباب قد تعرّ ضوا لإلساءة أو التنمّر عبر الشبكة .أكثر من
نصف الذين تعرّضوا لإلساءة في الشبكة تعرّضوا أيضً ا للتنمر التقليدي (الذي يتم وجهًا لوجه) .غالبية الشباب
الذين يتعرّ ضون للتنمّر عبر الشبكة يفضّلون مواجهته وحدهم دون إطالع والديهم على ما يجري .هذا مقلق ال
سيما وأن النتائج تشير أن رقابة الوالدين وانخراطهم في حياة أبنائهم هي عوامل ناجعة في مواجهة التنمرّ
بواسطة الشبكة.
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تذكروا – لستم وحدكمِ 30% ،من الشباب على أقل تقدير قد تعرضوا للتنمر عبر الشبكة في مرحلة ما في
حياتهم.
َمن يمكن أن يتعرض للتنمر بواسطة الشبكة؟ يمكن أن يتع ّرض أي شخص "مختلف" أو "استثنائي" للتنمّر عبر
الشبكة .ي ّتسم الشباب الذين يتعرضون للتنمّر أكثر من غيرهم بأنهم :مرفوضون من الناحية االجتماعية ،يعانون
من الوحدة ،ثقتهم بأنفسهم متدنية ،مرهفو الحس ،قلقون وساذجون وغير ناضجين من الناحية االجتماعية ،يمكن
التالعب بنفوسهم أكثر ،يملكون عوامل حصانة لمواجهة المصاعب أقل من غيرهم ،عالقتهم مع والديهم ليست
سويّة بشكل مؤقت ،يواجهون ضائقة عاطفية جمّة أو تحديات نفسيّة مستمرّة كاالكتئاب أو القلق ،ال يريدون ان
يطلبوا المساعدة من والديهم أو أن يعتمدوا على الوالدين.
هل هناك فرق بين التنمر بواسطة الشبكة والتشهير بواسطة الشبكة؟ على الرغم من وجود اختالف بين
الظاهرتين ،هناك من يدّعي أن التشهير بواسطة الشبكة هو أحد أنواع التنمّر عبر الشبكة ،فهو تصرّف عنيف
ومسيء يؤدّي إلى نتائج مدمرة تمامًا كأي تصرّف عنيف آخر ،كما أن أسبابه ودوافعه ليست دائمًا "بريئة" كما
يدّعون .كلما فكرنا أكثر في التأثيرات طويلة األمد للتشهير ودوافعه ،الحظنا أن الفرق بينه وبين التنمّر بواسطة
الشبكة يتالشى أكثر .يمكن أن يتطرّق التشهير إلى حادثة عينية ليتحوّ ل فيما بعد إلى هجوم شامل على الشخص،
فنفقد السيطرة عليه ويغدو تنمرً ا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
إذا ،ما هي رسالتكم؟ ال نقصد هنا انه يجب ان نمتنع عن أبداء االنتقاد بشكل علني وانه يجب السكوت على
حصول تمييز أو إساءة أو غبن أو خلل أو ظلم ،بل أن ننتهج المسؤولية في ذلك وأن نفكر مليًا قبل اإلقدام على
أي خطوة ،وان نقوم بذلك بشكل متزن وموضوعي ،وأن نضع كل العوامل والنتائج المتر ّتبة في الحسبان ،وأن
نتطرّق إلى طرائق أخرى ب ّناءة في حل الصراعات وأن نحاول تسوية األمور بشكل مباشر وشخصي مع
الشخص الذي نشتكي منه ،وأن نطلب ردّه على ما ن شكو منه ،وأن نحاول بناء جسر لحل سوء التفاهم بدال من
تأجيج البغض واالحتقار تجاه اآلخر ،حتى وإن شعرنا انه يستحق ذلك.
كيف نقوم بذلك بشكل مسؤول؟ يجب أن تمتنعوا عن ذكر أسماء أشخاص أو تفاصيل أو صور يمكن أن تكشف
هويتهم .اعتمدوا على الحقائق فقط ،وإذا ما اشرتم إلى وجهة نظركم اشيروا إلى ذلك بشكل واضح واتيحوا
إمكانية إبداء وجهات نظر أخرى .تطرّقوا إلى الفعل أو التصرّ ف ،ال إلى الشخص العيني .تج ّنبوا استخدام لغة
فيها نبرة احتقار أو لغة عنيفة تؤجّج البغض والغضب .امتنعوا عن استخدام التعميمات وتجريد اإلنسان من
إنسانيته .ابحثوا عن آفاق جديدة وطرائق ب ّناءة لحل الصراع .إذا اعتقدتم أن هناك من أفلت من العقاب،
فاستخدموا الوسائل القانونية وتو ّجهوا للجهات ذات الصلة التي يمكن أن تعالج الموضوع وتحدث التغيير.
ماذا يمكننا أن نفعل إذا ما تعرضنا أو تعرض أعزاؤنا للتشهير بواسطة الشبكة؟ تختلف الوسائل التي تنتهج في
هذه الحاالت وفق الظروف واألشخاص .منها ما يهدف إلى إحداث تغيير في الوضع الراهن ومنها ما يتمحور
في تغيير ر ّد فعلنا على الوضع .تؤدّي غالبية استرتيجيات المواجهة التي ننتهجها إلى استعادة الشعور بالسيطرة
والق درة الذاتية وإمكانية االختيار في حياتنا .لن تساعدكم جميع االستراتيجيات بنفس القدر ،ولكنكم ستجدون
استراتيجية واحدة على األقل ستساعدكم .سنتطرق فيما يلي إلى ثالثة أنواع من االستراتيجيات:


استراتيجيات تتمحور في المشاعر :تحاول هذه االستراتيجيات التأثير على المشاعر التي تصاحب
المشكلة أو الصعوبة من أجل إحداث تغيير فيها .تالئم هذه االستراتيجيات الحاالت التي ال نملك فيها
سيطرة أو تأثيرً ا على ما يجري .سيساعدكم التنفيس عن المشاعر والتعبير عنها وإطالع اآلخرين
عليها والتوجّ ه لطلب المساعدة ،حيث يمكنكم االستعانة باألصدقاء أو األقرباء أو مستشار\ة الطبقة أو
الزمالء في العمل أو االختصاصي\ة النفسي\ة في المدرسة أو جمعية "ساهر" .في جميع األحوال ال
تبقوا وحدكم مع مشاعركم! .إذا الحظتم أن مشاعر الغضب أو األلم أو العجز تدفعكم نحو القيام بعمل
يمكن أن يؤذيكم أو يؤذي اآلخرين فيجب أن توقفوا أنفسكم ،فالمشاعر التي تنتابكم هي مشاعر مؤقتة
أما األفعال فيمكن أن تكون نتائجها وخيمة وال رجعة منها .إذا فقدتم األمل في أعقاب تعرّضكم
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للتشهير وفقدتم الرغبة في االستمرار في الحياة اقرأوا الكلمات التالية (في الرابط) وتعالوا للحديث
معنا .إذا استصعبتم السيطرة على أنفسكم استعينوا بشخص قريب كي تحافظوا على انفسكم وتو ّجهوا
إلطار عالجي كي يساعدكم على تطوير مهارات إدارة المشاعر والسيطرة الذاتية .ال تعاودوا قراءة ما
قيل او كتب عنكم أو التفكير فيه .أشغلوا أنفسكم بأمور اخرى .تخيّلوا انفسكم وانتم تواجهون الصعوبة
وتتغلّبون عليها واستبدلوا األفكار السلبية بأفكار ايجابية ،واجعلوا األمور اإليجابية التي في حياتكم
ّ
ووطدوا
محور انتباهكم ،وع ّززوا قيمتكم الذاتية من خالل تذ ّكر األمور اإليجابية الكامنة فيكم،
عالقاتكم االجتماعية وأنشئوا عالقات جديدة.
استراتيجيات تتمحور في االفكار -تحاول هذه االستراتيجيات التأثير على طريقة تفكيرنا ومفهومنا
للمشكلة أو الصعوبة وتحاول إحداث تغيير فيها :ال تلوموا أنفسكم بما يحصل لكم من تنمّر .المشكلة
تكمن في الشخص الذي قام بالتنمّر وليست فيكم .إذا اعتقدتم أن لكم دورً ا فيما حصل ،تحمّلوا مسؤولية
ما فعلتم .يخطئ البشر ولكن خطأهم ال يشير إلى شخصيتهم الكاملة .حلّلوا الموقف واستخلصوا العبر
مما فعلتموه وف ّكروا بحلول أخرى في المستقبل .حاولوا ان تفهموا الموقف من وجهة نظر اآلخرين،
ومن ضمنهم ذاك الشخص الذي يسبّب لك الشعور بالضائقة .ما الذي يدفعه للقيام بذلك؟ أهي الغيرة،
ام اإلحباط أم رغبته في جذب االنتباه؟ ربما هو ال يستحق ان تنشغل فيه؟ او أننا أسأنا إليه بالفعل وهذه
طريقته في التعبير عن مشاعره بغية إحداث تغيير إيجابي؟ .حاولوا منح الصعوبة داللة إيجابية
وجعلها فرصة للتعلّم والتطور ،وتقبّلوا حقيقة كونكم وكون اآلخرين غير كاملين .لقد أخطأتم في
الماضي وستخطئون في المستقبل ،وال يوجد إنسان كامل .تذ ّكروا ،يميل اإلنسان إلى التركيز في
جوانب معينة في مواقف كهذه ويترك الصورة الكاملة .من المهم أن تكون لديك رؤية شمولية لما
حصل ،وان تسأل نفسك :هل سيكون هذا األمر مهمًا ً
جدا لهذه الدرجة بعد شهر أو سنة أو قرن؟ .ال
تعمّموا ما حصل على ذاتكم وذ ّكروا أنفسكم :يدور الحديث هنا عن حدث عيني حصل مرة واحدة
وسيزول مع مرور الوقت .يمكنكم أيضًا استخدام الفكاهة للتخفيف عن أنفسكم.
استراتيجيات سلوكية -تتمحور هذه االستراتيجيات في التأثير على تصرّفنا حيال المشكلة والصعوبة
من أجل إحداث تغيير فيه :تريّثوا في ردود فعلكم السلوكية ،قوموا بذلك ببطء ،وال تندفعوا نحو القيام
بردود فعل فورية .يمكن أن يزيد ر ّد الفعل المندفع من خطورة الموقف ويفقدكم السيطرة ،وهذا
بالضبط ما يريده الطرف اآلخر .إذا كنتم تعتقدون أنكم ال تملكون مصادر مواجهة كافية في المرحلة
اآلنية فال تقدموا على فعل أي شيء ريثما تشعرون انكم تملكون الطاقات المطلوبة للقيام بذلك.
ً
طريقة لمواجهة الموقف أيضًا ،حيث يت ّم من خالله
تذ ّكروا ،يمكن أن يكون االمتناع عن فعل شيء
تفادي تدهور الموقف وتصعيده .ال تش ّنوا "هجومًا مضا ًدا" وال تنتقموا ،فهذا يمكن أن يجعلكم مبادرين
للعنف واإلساءة أيضًا .أنتم ال تريدون أن تكونوا كالمعتدي وأن تسيئوا لآلخرين ،فأنتم مختلفون عنه.
ابتعدوا عن مصدر المشكلة قدر المستطاع (الحاسوب ،الهاتف ،الموقع) .امنعوا المعتدي من التواصل
معكم من خالل إزالة اسمه من قائمة األصدقاء والمعارف و\أو وضع  .blockقوموا بتغيير قائمة
المعارف وغيّروا تعريفات الخصوصية الخاصة بكم في وسائل التواصل االجتماعي وذلك من أجل
ّ
المطلعين على معلوماتكم الشخص ّية .فكروا في إمكانية تغيير اللقب الذي
تقليص كمية االشخاص
تستخدمونه او اسمكم في الحساب الرقمي أو محو الحساب .عليكم اتخاذ خطوات فعّالة اخرى)1 :
ّ
وثقوا عملية االعتداء من خالل تصوير صورة او ن سخة للرسالة المسيئة (يمكنكم بعد ذلك ازالة
الرسالة المسيئة) )2 .تو ّجهوا للناشر بشكل شخصي واطلبوا منه محو الرسالة\المنشور المسيء\ة
وازالته\ا .باإلضافة الى ذلك بلّغوا بالغا مسؤوال حول ما حصل وتوجّ هوا لمديري الموقع الذي ت ّم نشر
الفحوى في إطاره من أجل إزالتها :الفيسبوك (توجد امكانية للتبليغ بشكل منظم ) ،أو مركز االنترنت
اآلمن  ،أو تطبيق "الزر االحمر" ،أو الشركة التي تزوّ دك بشبكة االنترنت ،أو شركة الهاتف .يمكن
أن ال تخالف بعض الرسائل التي نشرت القانون ،ولكن يمكن أن تخالف قوانين استخدام الموقع الذي
نشرت فيه ،حينها ،يمكن اتخاذ اجراءات قانونية ضد الناشر .يمكن أيضً ا التوجّ ه للشرطة اذا كانت
الفحوى بمثابة تشويه للسمعة او تحرّش او تهديد او انتهاك للحق في الخصوصية .إذ كان من يضايقكم
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قاصرً ا يمكنكم ان تطلعوا مستشار\ة الطبقة في المدرسة التي تتعلمون فيها على نسخة من
الرسالة\المنشور وأن تتحدّثوا مع والديه لتطلبوا مساعدتهم في وضع ح ّد لتصرّ فه .استخدموا وسائل
التهدئة الذاتية كتمارين االسترخاء والتنفّس والتأمل واليوغا وغيرها .اخرجوا الى جولة سيرً ا على
األقدام ونفذوا تمارين رياضية خفيفة .اصغوا للموسيقى أو زوروا صدي ًقا قريبًا او اخرجوا إلى مقهى
أو سينما او اعزفوا أو اقرأوا كتابًا .افعلوا أمورً ا تستمتعون بها ،حيث سيقلّص هذا من حجم اإلساءة
وسيخفّف من تأثيرها عليكم.
استراتيجيات وطرائق مواجهة ألولياء األمور -ماذا يمكن أن يفعل اولياء األمور؟ يحصل التنمّر بواسطة
الشبكة خالل تواجد الشباب في البيت في أغلب األحيان ،ولذلك ،يستطيع أولياء األمور التأثير بشكل كبير في
وضع ح ّد لهذه الظاهرة .رغم هذا ،يتردّد الشباب في التو ّجه ألولياء األمور لطلب المساعدة وإطالعهم على
اإلساءة التي يتعرّضون إليها في الشبكة .ينبع هذا من ضائقتهم العاطفية في كثير من األحيان ،حيث يعتقدون
أنهم هم المذنبون في ما يحصل ،ويخشون أن ال يفهمهم من حولهم أو أن يلوموهم أو يغضبوا منهم أو يحرجوهم
أو أن يزيدوا األمور سوءًا .يمكن أن ينبع ذلك أيضً ا من انهم يستصعبون الوثوق باآلخرين فيتردّدون في
إطالعهم على أمور شخصية ،كما يمكن أن يعتقدوا أن أولياء األمور يعيشون في العصر الماضي وأنهم
سيفرضون عليهم قيو ًدا في استخدام االنترنت\الهاتف\الحاسوب أو سيحرمونهم منه .فيما يلي عالمات تحذير
تشير إلى تع ّرض ولدكم للتنمّر أو التشهير في الشبكة:






تغيّر في الحالة النفسية يشير إلى الحزن أو الغضب أو القلق أو الضائقة .يمكن أن يكون الحديث عن
تغيّر عام أو تغير يحصل قبل\بعد استخدام الهاتف\االنترنت.
تغيّر في السلوك ،ال سيما االمتناع عن القيام بأمور معينة :االمتناع عن الذهاب للمدرسة ،أو اللقاء مع
األصدقاء ،الخروج من البيت ،استخدام الحاسوب ،الحديث العائلي ،اإلجابة عن أسئلة الوالدين.
االبتعاد عن اآلخرين واالنطواء :يبتعد الشاب\ة عن الوالدين أو األصدقاء ،يواجه صعوبات اجتماعية
في المدرسة ،يمتنع عن القيام بفعاليات كان يستمتع بها في السابق.
تغيّر في أنماط النوم والشهية.
صعوبات في التعلم وانخفاض التحصيل ،وصعوبات في التركيز لم تكن موجودة في السابق.

علّموا ولدكم كيفية استخدام االنترنت بشكل آمن وتحدثوا معهم حول النشاطات التي يقومون بها في الشبكة:











تطرّقوا إلى اآلداب واألخالق في استخدام شبكة االنترنت ،ال سيما التنمّر والتشهير بواسطتها .يمكنكم
االستعانة بمقاالت حول الموضوع وإبراز مواقفكم وقيمكم ومشاعركم نحو الموضوع .اشرحوا
ألبنائكم أن هذا التصرف مؤذ ومض ّر وغير مقبول ،وأشيروا إلى توقعاتكم حول سلوكهم في الشبكة.
يمكن أن يعتقد أبناؤكم أن التنمّر في الشبكة ال يعتبر تنمّرً ا نظرً ا إلى أنه ال تحصل في الواقع .وضحّ وا
لهم تبعات التنمّر في الشبكة وفي الواقع وتأثيره المد ِّمر.
علّموهم عدم نشر معلومات وتفاصيل شخصية عنهم أو عن أصدقائهم في الشبكة.
علّموهم عدم تمرير رسائل يمكن أن تكون مسيئة أو مهينة ،وأن يطلبوا من أصدقائهم عدم القيام بذلك
أيضًا ،فهم يشاركون هكذا في التنمّر .ش ّجعوهم على التفكير بالكلمات التي يمكن أن تؤذي اآلخرين
ّ
وتؤثر عليهم.
علّموهم أن هناك اشخاصًا في الشبكة يشعرون بأنهم يستطيعون القيام بأمور يمتنعون عن القيام بها
وج ًه لوجه .اشرحوا لهم انه يجب أن يكونوا مؤدبين في الشبكة تمامًا وكأن الشخص جالس أمامهم.
علّموهم أن يمتنعوا عن إرسال منشورات أو رسائل عندما يشعرون بالغضب أو العصبية.
علّموهم أن ال يستقبلوا الرسائل من أشخاص يرسلون رسائل مؤذية أو غير الئقة.
افحصوا السياسة التي تنتهجها المدرسة التي يتعلّم فيها ولدكم بشأن التنمّر والتشهير بواسطة الشبكة.
هل هناك إجراءات واضحة وبرامج توعية حول الموضوع؟.
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ارصدوا النشاطات التي يقوم بها ولدكم عبر الشبكة






انخرطوا في الفعاليات التي يقوم بها ولدكم في الشبكة .حمّلوا البرامج المعدّة للمراقبة والمتابعة
واختيار المضامين المناسبة لولدكم ومعرفة المواقع التي يزورها.
ضعوا الحاسوب وسط البيت ،ال في الغرف الخاصة.
حدّدوا األوقات الستخدام االنترنت والهاتف ،ولكن ال تتمادوا في التقييدات.
تحدثوا باستمرار معه واسألوه حول نشاطاته في الشبكة ،مع من يتواصل ،افحصوا معه قائمة
المعارف :من هم هؤالء األشخاص ومن أين يعرفهم؟
اسألوه عن البرامج والمواقع التي يستخدمها من أجل التواصل مع أصدقائه في الشبكة وعن المخاطر
الكامنة فيها ،وتطرّ قوا إلى تأثير تواصله معهم عبر الشبكة على عالقته معهم في الواقع.

ع ّززوا الثقة فيما بينكم وشجعوا ولدكم على طلب المساعدة





كونوا منخرطين وذوي حضور -يمكن أن يزيد تواجدكم من احتمال تو ّجه ولدكم للتبليغ وطلب
المساعدة ،تمامًا كما يحصل األمر أثناء التن ّمر التقليدي.
احرصوا على تواصل يقوم على الثقة مع ولدكم وامتنعوا عن االنتقاد أو إصدار األحكام أو اللوم،
وذلك كي يستطيع التو ّجه إليكم لطلب المساعدة.
شجعوه على التوجه إليكم أو ألي شخص يثق به عندما يستقبل رسائل مؤذية أو مهينة أو مهددة.
يميل الولد إلى االعتقاد بأن الوالدين لن يتف ّهما األمور وسيحرمانه من استخدام الهاتف\الحاسوب .ال
ته ّددوه بهذا العقاب أو بأي عقاب آخر .أ ّكدوا له أنه عندما سيبلغكم عن أمر ما لن تعاقبوه وانكم
ستتحدثون معه قبل االقدام على أي خطوة.

إذا تبيّن لكم أن ولدكم يقوم بالتنمّر في الشبكة أو انه يرسل رسائل مؤذية ،يجب عليكم وضع ح ّد لهذا التصرّف
قبل أن يدفع هو واألوالد اآلخرون ثم ًنا لذلك .إذا كان يستخدم التنمّر كر ّد فعل على تنم ٍّر يتعرّ ض إليه ،فابحثوا
معه على ردود فعل أفضل .يمكن أن يكون استخدامه للتنمّر وسيلة للتخفيف من ضائقة يعاني منها .ساعدوا
ولدكم على التعامل مع المشاعر القوية التي تنتابه ،كالغضب واإلحباط واإلهانة .يمكنكم الحديث مع اختصاصي
من أجل مساعدة ولدكم في تنظيم مشاعره وإدارتها بشكل ناجع وعلّموه طرائق مواجهة وردود فعل إيجابية لهذه
المشاعر.
انتبهوا ،غالبًا ما يكون السلوك العنيف والتنمّر سلو ًكا يتعلّمه الولد من البيئة المحيطة .كونوا قدوة لولدكم
وانتهجوا السلوك اإليجابي الذي يخلو من العنف الجسدي أو الكالمي أو النفسي .امتنعوا عن قول الشتائم أو
المالحظات الساخرة أو المهينة تجاه اآلخرين.
تحدّثوا مع ولدكم حول التنمّر في الشبكة ،ومدى اإليذاء الذي يسبّبه لآلخرين .تطرّقوا إلى المشاعر التي يثيرها
تص ّرفه لدى اآلخرين ،وما سيشعر لو كان مكان اآلخر ،والنتائج الخطيرة المحتملة المتر ّتبة على تصرّف كهذا
من الناحية القانونية واألخالقية ،ومن الناحية العاطفية بالنسبة للضحية .ش ّجعوه على التعاطف والوعي لمشاعر
اآلخر.
ضعوا الحدود وراقبوا نشاطاته في الشبكة .أخبروه انكم ستفحصون نشاطاته وانكم لن تسكتوا على قيامه
بتصرّ ف متنمر .ضعوا قواعد سلوكية واضحة وتأكدوا من أن ولدكم يفهمها ً
جيدا ،ويفهم النتائج المتر ّتبة على
عدم اتباعها .حافظوا على هذه الحدود ،وتذ ّكروا ،يحتاج جميع األوالد لهذه الحدود كي يتطوّ روا بشكل سليم.

