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الهاتفية مع   من خالل لقاءاتنا 
الســـيدات الثالث الالتي تعرضن 
حملنة التهديد بنشر صورهن على 
اإلنترنـــت توصلنا إلـــى ١٠ نقاط 
أجمعت الثالث الالتي التقينا بهن 
على أنها أفضل ما يجب أن تفعله 
أي فتـــاة تتعرض لتهديد من هذا 

النوع وكانت كالتالي:
  ١- إبالغ أقرب أفراد األسرة، كاألم 
أو األخت الكبـــرى فورا بالتهديد 

وطبيعته.
  ٢- اللجوء إلى مشورة قانونية 
عبر محام متخصـــص واألفضل 
الذهـــاب إليـــه ليقـــدم اخلطوات 
القانونية الواجب اتخاذها ملواجهة 
هذا النوع مـــن التهديد، واألفضل 
توكيل احملامي فورا، ليقوم بتخليص 
كامل اإلجراءات القانونية في املخفر 

أو أمام املباحث.
  ٣- الثقة برجال األمن واملباحث 
كونهـــم في مثـــل هـــذه القضايا 
سيتعاملون مع الضحية بسرية 
تامـــة، وتقدمي جميـــع املعلومات 
الصحيحة لرجال األمن واملباحث 

عن طبيعة العالقة التي كانت جتمع 
الفتاة بالشاب الذي يهددها. 

  ٤- اتباع قاعدة «لست أنا»، في 
حال نفذ اجلاني تهديده وقام بنشر 
الصور، فعلـــى الضحية أن تقوم 
بالتماسك وأال تنهار، وأن متارس 
اإلنكار التام للحادثة، مبعنى تدعي 
أمام اجلميع أن الصور مركبة أو 
مفبركة ببرامج كمبيوتر مهما كانت 
شـــديدة اخلصوصية وذلك كعذر 
أمام املجتمع، فكثير من الفنانات 
الالتي تعرضن لنشر هذه الصور 
أعلن أن صورهن أو مقاطع الڤيديو 
مركبة وانتهى األمر عند هذا احلد، 
فالتمســـك باإلنكار هنا على األقل 
مينح سورا حاميا للفتاة من نظرات 

املجتمع واحمليطني.
  ٥- علـــى الضحيـــة عدم فتح 
التي قام اجلاني  مواقع اإلنترنت 
بنشـــر صورها اخلاصـــة بها ألن 
ذلـــك ســـيربكها، وأن تبتعد عن 
اإلنترنت ألن األمور في حال اطالعها 
على املواقــع ســـتزيـد نفسيتهـا 

ســوءا.

  ٦- خالل هذه الفترة تنصح (م) 
الفتيات الالتي يتعرضن ملثل هذا 
النوع من العمل اإلجرامي اللجوء 
إلى مستشار نفسي، وإبالغه مبا 
تعرضت له، وســـيكون عونا لها 
ويرشـــدها إلى الطريق الســـليم 

للتعامل مع هذه األزمة.
  ٧- التوبة والعـــودة إلى اهللا 
سبحانه وتعالى واإلكثار من الصالة 
وقراءة القرآن، كنوع من االستغفار 
خاصة إذا كانت الفتاة تعتقد أنها 
شريكة باخلطأ في تقدمي صورها 

لشخص غير أهل للثقة.
  ٨- االنشغال بعملها أو دراستها 

خالل تلك الفترة أيضا.
  ٩- التوقف عن املشـــاركة بأي 
نشاطات اجتماعية أو زيارات عائلية 
خالل تلك الفترة لتبتعد مؤقتا عن 

أي موقف محرج قد تتعرض له.
  ١٠- اللجوء لشيخ دين لطلب 
النصح واملشورة خالل تلك الفترة 
أو احلرص علـــى التوجه إلى أي 
جتمع نســـوي دعـــوي ميكن أن 

يساعدها على جتاوز األزمة.

 ١٠ نقاط للفتيات لمواجهة أي شخص يهددهن بنشر صورهن

 دانيا شومان
  قرأنا كثيرا ئســـمعنا عن فتيات 
تعرضت سمعتهن للتدمير عبر نشر 
صورهن عبر البلوتوث تلك التقنية 
التي أثارت عاصفة أزمة أخالقية في 
ء  ؤ العربية بعد استغال كثير من البلدا
البعض لتلك التقنية لنشر صور فتيات 
بريئات بني أئساط الشباب ئاتهامهن 
في أعراضهن، ئانتقلت تلك األزمة الحقا 
أ بعض ضعاف  مع اإلنترنت حيث قا
النفوس باستغاللها للتشهير بفتيات 
أ منهن أئ ملجرد عبث  إما بغرض االنتقا
طائش، ئقرأنا كثيرا عن فتيات قدمن 
ج أمنية ضد أشخاص يتهمن فيه  شكائ
شبانا بنشـــر صورهن، ئقرأنا أيضا 
عن إلقاء القبض على بعض من أئلئك 
ؤ الذين قاموا بنشر صور الفتيات  الشبا
ئابتزازهن  أئ قاموا بتهديد بعضهن 
عبر تهديدهن بنشر صورهن بواسطة 
تقنية البلوثوت أئ اإلنترنت، كما قرأنا 
عن عدد من القضايا التي ئصلت إلى 
احملاكم اتهم فيها أشـــخاص بابتزاز 
فتيات بنشر صورهن، ئلكن أحدا لم 
ج  يلتق أئ يســـتمع أئ يعرف ماذا لد
الفتيات الالتي تعرضن للفضيحة بنشر 
ؤ  صورهن، ئلـــم يعرف أحد كيف كا
تأثير نشر الصور على تلك الفتيات؟ 
ؤ  أئ كيـــف انتهى بهن األمر؟ خاصة أ
بعضهن مازالـــت صورهن أئ مقاطع 
ڤيديو لهن متدائلة على الهواتف النقالة 
أئ على اإلنترنـــت عبر اليوتيوب أئ 

غيرها.
  في هذا التحقيق متكنا من التوصل 
إلى فتاتـــني (٢٤ ئ٢٨) عبر محاميهن 
إ بقضيتني منفصلتني كمدع  ح ئكلتا الذ
أ لصاحلهن ضد شـــابني  باحلق العا
قاما بفضحهما عبر نشر صورهن عبر 
البلوتوث ئابتزازهـــن، كما توصلنا 
لسيدة أربعينية تعرضت لذات االبتزاز 
ء منها  على يد شاب ئاستطاع احلصو
على آالف الدنانير على مدار أكثر من 
أ  ؤ تضيـــق ذرعا به ئتقد أ قبل أ عـــا
ء  أ رجا إ ليقو ج رســـمية ضد شـــكو
ئالقبـــض عليه  املباحـــث اجلنائية 
ئإحالته إلى النيابة حيث ئجهت له 

تهمة االبتزاز.
أ رفض ذكر  ء مكتب محا   من خـــال
ؤ عرف هـــدف التحقيق  اســـمه بعد أ
ؤ حلقة الوصل بيننا  ؤ يكو مكتفيا بأ
ئبني النساء الثالث الالتي كن ضحايا 
للبلوتوث ئتوكل عنهن كمستشـــار 
أ  قانوني لهـــن أئ كمدعي باحلق العا

في القضايا الثالث.
أ - ٢٤عاما) ترددت    الفتاة األئلى (
ؤ تقبل خوض غمار احلديث  كثيرا قبل أ
ئلكن  املريرة،  ء جتربتهـــا  معنا حو
ح ئعد بأنه  ئمبســـاعدة محاميها الذ
لن يذكر اسمها أئ اسمه قبلت احلديث 
خاصة أنها قالت: «حتى من غير أسماء 
ؤ حكايتي  ؤ يذكرئ فالكثير اليزالـــو
خاصة بني زميالتـــي في اجلامعة أئ 
ؤ تلك احلادثة  بني أفراد أسرتي، رغم أ

قتلتني اجتماعيا إلى األبد».

  صوري التزال على اإلنترنت

أ) متاما ذكر تفاصيل    ئرفضـــت (
احلكايـــة التي تعرضـــت لها ئلكنها 
قالت: «أنا مثل عشـــرات الفتيات في 
اخلليج ئالوطن العربي الالتي تعرضن 
للفضيحة عبر توزيع مقاطع ڤيديو 
ؤ  لهن فـــي أئضاع غيـــر طبيعية كأ
يرقصن في السيارة أئ يقمن بالغناء 
ؤ يرقصن في شـــقة أئ  أئ حتى يظهر
ؤ في صحبة شـــاب ئيتم نشر  يبدئ
الفتيات  ج هـــؤالء  أنا احد صورهن، 
الالتـــي تعرضن لفضيحة ئنشـــرت 
صورها علـــى الهواتف النقالة ئعلى 
مقاطع اليوتيوب ئأصبحت صورهن 
ح  أ ئأنا صور يتم تبادلها حتى اليو
ء تنتشر حتى  رغم انتهاء القضية التزا

أ على اإلنترنت». اليو

  وعد بالزواج

   ئأضافت موضحة: «أنا لم أتعرض 
البتزاز ئلكن تعرضت لفضيحة عبر 
شخص كنت ارتبط معه بعالقة ئعد 
ئاســـتغل ثقتي ئسذاجتي  بالزئاج 
ئحصل علـــى كثير مـــن الصور لي 
ئمقاطع الڤيديو ئعندما قطعت عالقتي 
به هددني ئبعدهـــا عندما لم ألتفت 
إ ئشـــرع  أ بتنفيذ تهديد إ قا لتهديد
ح، ئلـــن أذكر قصتي  بتوزيـــع صور
ئلكنني سأذكر فقط مختصر ما حدث 
إ ئما يستحق، ئلكن  ء جزاء معي فقد نا
ء أدفع الثمن  هذا ال يكفي ألنني ال أزا
أ أدفع  ء حتى اليو منذ عامـــني ئال أزا
ؤ أصبحت فتاة تنتشـــر  الثمن بعد أ

صورها اخلاصة على اإلنترنت» 
أ) في احلديث عما بعد    ئمتضي (
الفضيحة ئكيف ئاجهت أسرتها األزمة 
معها ئكيف تعاملت معها قائلة: «مع 
ء خبر ئردني عن ئجود صورتي على  أئ
مقطع بلوتوث ئأنه مت توزيعه أصبت 
بانهيار عصبي ئأدخلت املستشـــفى 
ج ئالدتي  ئلم تعلم في البداية ســـو
باألمر، ئظللت في املستشفى أكثر من 
أسبوع، ئأبلغت ئالدتي باألمر، ئلوال 
ج  أنها سيدة عاقلة ألصيبت هي األخر
بانهيار، ئلكنها متاسكت، ئأبلغتها عن 
إ  عالقتي بالشاب ئأخبرتها عن تهديد

إ بالفعل». ئأنه نفذ تهديد

  «حاولت االنتحار»

أ) أنها حائلت االنتحار    ئتكشف (
ؤ صورها  أ األئلى الكتشافها أ في األيا
ؤ بعضها مقاطع  اخلاصة مت توزيعها ئأ

ڤيديو شـــديدة اخلصوصية ئقالت: 
«فكرت في االنتحـــار ألنني حلظتها 
ؤ حياتي انتهـــت متاما،  أحسســـت أ
نعم الفتاة في بالدنا العربية ليست 
ج سمعة ئإذا انتهت تنتهي الفتاة،  سو
فاملجتمع ال يرحم، ئنحن في الكويت 
نعرف بعضنا ئالكويت صغيرة، فكرت 
في أبي ئأمي فكرت في إخوتي ئأخواتي، 
ء  فكرت في أقربائي، بل فكرت ماذا سيقو
ؤ عني، (خالص انفضحت) ماذا  اجليرا

ج االنتحار». أفعل سو

  الجريمة مستمرة

أ): «لن أكشف أكثر ئلكن    ئأضافت (
أفراد عائلتي قامـــوا بتعذيبي، ألنهم 
اعتبرئني تسببت في فضيحتهم، نعم 
ء يتصل  الشاب اليزا ؤ  ئكا عذبوني، 
بي، ئخاللها قامت ئالدتي ئعن طريق 
اللجـــوء إلى احملامي بأخذ املشـــورة 
أ  ؤ نقو القانونية، ئالتي كانت كالتالي أ
إ للجهات  ج رسمية ضد بتقدمي شكو
األمنية ئهذا مـــا حصل ئمت القبض 
عليه، ئاعتـــرف ئأحيل إلى القضاء، 

ح ئاملقاطع  ؤ كانت صور ئلكن بعد أ
اخلاصة بي قد انتشرت، ئرغم توقيف 
ؤ هناك جناة آخرين كانوا  الفاعل إال أ
ئمقاطع  ح  ؤ في نشر صور يستمرئ
الڤيديو عبر البلوتوث للهواتف املتنقلة 
أئ عبر اليوتيوب عن طريق نشرها على 
أ رغم توقيف  اإلنترنت، يوما بعد يو
ح تنتشـــر أكثر  الفاعـــل كانت صور
ئأكثر فاجلرمية رغم توقيف اجلاني 
ء مستمرة، ئظللت حبيسة البيت  التزا
ئتركت دراستي بل تركت كل شيء، 
لن أتكلم عن تصرفات أهلي معي منذ 
ذلك احلني ئالذين اعتبرئني من يومها 

فتاة سيئة».

  اإلنكار

ح  الذ ء: «األسلوب    ئمتضي بالقو
ح تتبعه  إ ئأعتقد أنه األسلوب الذ اتبعنا
كثير من الفتيات الالتي يتعرضن ملثل 
هـــذا النوع من الفضيحة هو اإلنكار، 
نعم كنا ننكر، كانت ئالدتي تنكر رغم 
ح، ئأحيانا  انتشـــار قصة نشر صور
ء عن قضية الشاب كنا  عندما كنا نسأ

أ بتركيب الصور ئمارسنا  ء انه قا نقو
أ ئمازلنا منارســـه  اإلنكار على الدئا

إ الصور تخصني». ؤ هذ ئننفي أ
  ئعن املتسبب في فضيحة البلوتوث 
أ): «ال شـــك أنا املســـؤئلة  ء ( تقـــو
أئال ئأخيرا، ئلكن أيضا املســـؤئلني 
احلقيقيني هم من ســـاهموا في نشر 

تلك املقاطع».
ء:    ئعن حياتها بعد الفضيحة تقو
ؤ عددا آخر من الفتيات  «عرفت الحقا أ
ؤ كن  تعرضن ملثل ما تعرضت له، ئإ
مثل حالتي فقد تدمر مستقبلهن متاما، 
ئانتهني اجتماعيا، ئأصبحن سجينات 
نظرة املجتمع القاتلة التي ال ترحم»

  خطيب غير رسمي

أ) ال تقل    القصة املؤملة التي رئتها (
ح حمله صوت (ح  عن حجم األلم الذ
٢٧ عاما)، ئلم تكن تفاصيلها بعيدة 
عن تفاصيل األئلى غيـــر أنها كانت 
ؤ ما تعرضت له  أكثر جـــرأة خاصة أ
أ)  أ)، فإذا كانت ( أقل مما تعرضت له (
قد مت فضحها بصور خاصة ئمقاطع 

ؤ (ح)  ڤيديو شديدة اخلصوصية فا
ج لتســـريب صور  لم تتعرض ســـو
خاصة فقط فال مقاطع ڤيديو ئقالت: 
«قصتي أنني ارتبطت بشخص بغرض 
ح  إ، أ الزئاج ئالدتي كانت تعرف بأمر
ؤ لم تتم  ؤ مبثابـــة خطيبي ئإ أنه كا
ء  اخلطبة بشكل رســـمي، ئلكن خال
ء عالقتي به  فترة ارتباطي به، أئ خال
ح ئأنا من قدمها له،  حصل على صور
ئال أخجـــل ألنها صور عادية، ئليس 
بها مـــا يضرني، ئلكن بعض الصور 
ء في  اخلاصة التقطها لي بهاتفه النقا
ج أنا أرسلتها من  سيارته، ئصور أخر
ء له من غير حجاب، كوني  هاتفي النقا
ؤ علمت أنه غير جاد  محجبة، ئبعد أ
بالزئاج قطعت عالقتي به، ئلكنه ظل 
يالحقني، ئيتهمني بأنني تركته من 
أ ليس  أجل شاب آخر، ئطبعا هذا الكال
صحيحا، ئظل يطاردني، ئيتصل بي، 
ئيترصدني ئيالحقني، ئيرســـل لي 
أ بنشر  رسائل التهديد، ئمنها أنه سيقو
أ  ح على اإلنترنت ئأنه ســـيقو صور
إ  بنشـــر رقم هاتفي، ئبالغ في تهديد
ح في مواقع  أ بنشر صور أنه ســـيقو
اإلنترنت مع كامل تفاصيلي كاسمي 
ؤ منزلي ئاســـم عائلتي ئأنه  ئعنوا

سيكتب أسفلها أنني فتاة ليل».

  ٢٠ اتصاًال يوميا

ء: «بالطبع كنت أعتقد    ئمضت بالقو
ؤ تهديداتـــه مجرد أمـــر فارغ، ئأنه  أ
سيتوقف بعد مدة، ئلكن بعد أسبوع 
ء  من تهديداته بدأت ترد إلى هاتفي النقا
أ غريبـــة ال أعرفها، ئعندما  من أرقا
ء انه ئجد  ؤ املتصل يقو كنـــت أرد كا
رقم هاتفي ئصورتي على أحد مواقع 
اإلنترنـــت ئأنني أرغب في التعارف، 
ئتكرر األمر أكثـــر من مرة حتى بلغ 
عدد االتصـــاالت اليومية التي تردني 
على هاتفي أكثر من ٢٠ اتصاال، ئكنت 
إ املتصلني، ئلكن  أغلق الهاتف في ئجو
ح ئجد  ؤ املوقع الذ أحدهم أبلغني بعنوا
صورتي ئرقم هاتفـــي، ئطلبت منه 
ؤ سبب نشر  ؤ أبلغته بأ إرساله لي بعد أ
ح هو شخص يرغب في فضحي،  صور
ئبالفعل أرسل لي الرابط اإللكترئني 
للموقع، ئقمت ئذهبت إلى الكمبيوتر 
ح  ئدخلت على املوقع ئئجدت صور
ئرقم هاتفي ئاسمي ئاسم عائلتي بل 

ئحتى مقر عملي».

  والدتي والمحامي

  ئضيـــف (ح): «بالطبـــع صدمت 
ح انفصلت عنه  ؤ الشاب الذ ئعلمت أ

إ، ئبعدها توجهت لوالدتي  نفذ تهديد
ئأبلغتها مبا حصل ئبعدها نصحتني 
إ من  ؤ أجلأ إلى احملامي ألستشـــير بأ
الناحية القانونية، فلم أكن أعرف هل 
أ إلى  أ إلى النيابة أ أذهب إلى املخفر أ
ج صديقاتي  أين، ئعليه ئعن طريق إحد
ح أئصلكم  توصلت إلى احملامـــي الذ
أ مبقابلتي مع ئالدتي  لي، ئهو من قا
أ نيابة عني  في مكتبه مشكورا، ئتقد
إلى اجلهات األمنية ببالغ رسمي ضد 
ؤ أبلغته بتهديداته  أ الشـــخص بعد 
ئأريته عددا من رسائله الهاتفية التي 
ؤ يهدد بها بفضحي على اإلنترنت،  كا
ئبالفعل مت القبض عليه ئأحيل إلى 
القضاء، ئأكملت مع احملامي كوكيلي 

في احلق املدني»
  أما عن تأثيـــرات الفضيحة عليها 
فقالت: «مكاشفتي لوالدتي باألمر ئسرعة 
التحرك باللجوء إلى احملامي ئتقدمي بالغ 
إ بطريقة قانونية للحد من التأثير،  ضد
ء من قبل أقربائي أئ  ئحتى عندما أسأ
أقرباء ئالدتـــي عما حدث أبلغهم بأنه 
أ خلطبتي ئعندما فسخت  شخص تقد

أ بفعلته الشنعاء». خطبتي معه قا

  ابتزاز باآلالف

  الســـيدة الثالثة لتفاصيل قصتها 
ح عن القصتني السابقتني  اختالف جذر
ح  خاصة، فهي تعرضت لالبتزاز املاد
ؤ حصل  على يد شاب تعرفت عليه بعد أ
على صور خاصة لها ئمقاطع ڤيديو 
لهـــا، فاالختالف بينها ئبني القصتني 
ؤ الصور أئ مقاطع الڤيديو  السابقتني أ
لم جتد طريقها إلى البلوتوث للهواتف 
ؤ اجلاني  النقالة أئ لإلنترنت، ئثانيا أ
ء  ئهو الشاب املهدد حصل منها على أموا
ؤ  أ كامل قبل أ على مـــدار أكثر من عا
ء املباحث  تضيق به ذرعا ئتبلغ رجا
الذين القوا القبض عليه بتهمه االبتزاز 
الســـيدة  ئكانت  ئاعترف بجرميته، 
الثالثة أكثر حتفظا في احلديث ئلكنها 
قالت: «ال أريد اخلوض فيما حدث بشكل 
ح  تفصيلي، فالشـــاب هددني بصور
ؤ قد حصل عليها مني ئكذلك  التي كا
ؤ قد التقطها  علـــى مقاطع ڤيديـــو كا
ؤ يهددني  لي، ئلم تنشر ألنه فقط كا
بنشرها، ئغلطتي لألسف في البداية 
ء،  إ، ئأعطيته املا أنني رضخت لتهديد
ؤ يختفي  ئلكنه استمر في الطلب، ئكا
ء  شـــهرا أئ أقل ثم يعود ئيطلب املا
مني، ئأعترف بأنني أخطأت بالرضوخ 
لطلباته خوفا مـــن الفضيحة، ئلكن 
ء  احلمد هللا أنني قررت اللجوء لرجا
ئالذين تعاملوا مع قضيتي  املباحث 
حلساسيتها بكل سرية ئمتكنوا من 

القبض على الشاب».
ؤ صورها لم تصل إلى الهواتف    ئلكو
النقالة أئ اإلنترنت رفضت التعليق على 
ء: «لو كانت  الفضيحة مكتفية بالقو
ح قد نشرت أئ موضوع عالقتي  صور
ؤ حتت التراب  به قد انتشرت لكنت اآل

أئ انتحرت ال سمح اهللا».

 ضحايا البلوتوث يتحدثن:  
 تجارب قاتلة.. ومستقبل مدمر.. 

وابتزاز بآالف الدنانير
 ماذا يجـب على الفتاة أن تفعـل إذا تعرضت لتهديد بنشـر صورها علـى اإلنترنت؟
 فتاة التزال صورها تنتشـر على المواقع اإللكترونية: فكرت في االنتحار وقضيت في المستشفى أسبوعًا


