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مع   للمحادثة  رقمیة  بصمة  او  اثر  أي  على  العثور  الصعب  من 

Lil'Freeny    فنان الھیب ھوب السوداني األمریكي الذي اتُھم بالتحرش ،
،    MeTooSudanالجنسي من خالل قصة مجھولة تمت مشاركتھا مع  

تعد متاحة منذ ذلك الحین بعد ان واجھت تھدید وھي صفحة على تویتر لم  
"السكرین .لكن  للقضاء   تجمیع -اللجوء  في  لمساعدتنا  شوت" موجودة 

 أجزاء القصة معًا.
 

على الصمت ، ولكن تم توثیق    MeTooSudanربما تم ارغام  صفحة 
في    مشاركتھا  تمت  التي  التحرش    MeTooSudanالقصص  وتأثیر 

 واالعتداء الجنسي على النساء من خالل ھذه اللقطات.الجنسي 
 

شابة قالت إنھا   شھادة  MeTooSudanفي األول من (یولیو) ، نشرت  
ألنھا سمعت   Lil'Freenyكانت سوف تقدم على الحدیث عن لقائھا مع  

تم المساس بھن وكذب علیھن وتالعب   أخریات"قصص فتیات قاصرات  
 بھن وما إلى ذلك". 

عاًما وكان    16، في وقت لقائھا بھ ، كانت تبلغ من العمر  بحسب القصة   
و فوق)، وحین   ۱۸قد تجاوز ھو السن القانوني في الوالیات المتحدة (

اتھمتھ بالتحرش قام بنشر  شائعات عنھا واخبر  الناس أنھا أرسلت لھ  
 صور عاریة . واعتبرت الفتاة ذلك  بمثابة نیة منھ لتشویھ سمعتھا.

أ نساء  على  أقدمت   الكشف عن   التعلیقخریات  بدون  ذلك  كان  وإن   ،
لكنھن    ، دائرة    اكدنھویاتھن  في  سائد  المدمر  السلوكي  النمط  ھذا  إن 

Lil'Freeny. 
أغنیة   Lil'Freenyعندما صعد   إصدار  بعد  السودان  في  الشھرة  إلى 

واحدة بعنوان (سمحة) (والتي تعني جمیلة في العامیة السودانیة) العام 
التدقیق على الرغم من أن البعض في الماضي. قو الفیدیو بقلیل من  بل 

العارض بعض  أن  إلى  اإلشارة  إلى  سارعوا  وكأنھم    اتدائرتي  بدوا 
ھذه المعلومات لم یتم تأكیدھا   أنثانوي دون السن القانونیة. غیر    الباتط



بوضوح  ، ولكنھا طرحت مرة أخرى عندما بدأت الشھادات حول سلوكھ 
 ات سلوكھ العدواني تجاه الفتیات. في االنتشار إلثب

 Lil'Freenyفي الساعات واألیام التي أعقبت ھذا االضطراب ، استمر 
 في توریط نفسھ. 

یولیو ، نشر اعتذاًرا على حسابھ على (انستغرام). بدأه بالقول إن    2في   
"مزاعم االغتصاب لیست شیئًا یجب االستخفاف بھ أبدًا". وقد أدى ذلك 

تفاقم الوضع لم تكن    إلى  انھ و حتى تلك اللحظة ،  شھادة قد    أي ،حیث 
تضمنت اتھامات باالغتصاب. بدأ ھذا االعتذار الغریب في إثارة الشك  
في أنھ ربما كانت ھناك ثغرات في الشھادات أو أن ھناك قصة أكبر لم  

 یتحدث عنھا أحد. 
در ذكره  أن العدیدین قد الحظوا إلى أن اعتذاره لم یكن سوى جومما ی

سرقة أدبیة. وعند التدقیق وجد أن ، فقرة كاملة من االعتذار مأخوذة كلمة 
بكلمة من رد جو بایدن على تارا رید ، موظفة سابقة في مجلس الشیوخ  

وفقرة أخرى انتحلت تغریدة كتبھا جاستن   عتداء الجنسياتھمت بایدن باال
ور بیبر ، فنان بوب مشھور ، كتبت قبل عشرة أیام فقط. تم حذف منش

االعتذار منذ ذلك الحین وال یزال من غیر الواضح ما إذا كان قد تم إزالتھ  
لتجنب إثبات االتھامات والدعوى القضائیة المحتملة بالسرقة األدبیة أو  
ألنھ بدأ بمعالجة "مزاعم االغتصاب" التي لم یتم تقدیمھا في المقام األول 

 مة دعوى قضائیة. ویمكن أن تدعم النساء إذا اخترن المتابعة في اقا
نطاق   تضییق  تحاول  مجموعتھ  كانت  وحین   ، التغریدات  انتشار  مع 
انتشار "المسربین" والشھادات المحتملة األخرى. قامت امرأة شابة من 

DMV  -    حیث یعیش    -منطقة واشنطن العاصمة وماریالند وفیرجینیا
Lil'Freeny - .بالتغرید بأن أصدقاءه اتصلوا بوالدتھا 

شركاؤه للدفاع عنھ وانتقدوا النساء لتقدیمھن قصص مجھولة حسب جاء 
صفحة   مصداقیة  على  للھجوم  الفریة   ھذه  استخدام  وحاولوا  زعمھم 

MeToo Sudan   والتشكیك في مصداقیة النساء أنفسھن. علّقت قطوفي
: لناشطة سودانیة ومؤسسة مشاركة لمنصة فنیة تدعى لوكال ، قائ  ي، وھ

الوحیدة   إخبار "الطریقة  ھي  أنفسھن  لحمایة  النساء  بھا   تقوم  التي 
تقدم   أن  الكشف عن ھویتھن. یمكن  للرجال    االتھاماتقصصھن دون 

  باتھامم عالنیة و یظلوا صریحین ویلتف حولھم الكثیرین لجھة أن من قام  
المثالي النظام  ھذا  ألنفسھم  أنشأوا  من   .فھم   "مجھول 



عین ، بدأت في تلقي ومشاركة  مع اكتساب صفحة تویتر للمزید من المتاب
نشطاء   عن  القصص  ھذه  بعض  وكشفت   ، یومیًا  القصص  من  العدید 
معروفین كمتحرشین. في الثاني من یولیو ، اتھمت صاحبة قصة مجھولة  
لآلمال  مخیبة  القصة  ھذه  كانت  الجنسي.  بالتحرش  المحامین  من  اثنین 

ق العدالة في لجنة تحقیق لتحقی   المحامینبشكل خاص حیث یشارك كال  
السوداني   العسكري  المجلس  أیدي  على  الجنسي  والعنف  القتل  لضحایا 
ومیلیشیاتھ. حتى اآلن ، لم یصدر أي بیان رسمي من اللجنة أو من قبل 
أعضائھا لمعالجة ھذه االدعاءات ، علما بأن ھذه القضیة تمت ، مشاركتھا  
التحرش  على  تركز  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  مناقشات    في 

الجنسي. كما تم الكشف عن نشطاء وقادة سیاسیین شباب آخرین من خالل  
عام في  متحرش"    فضح"ابالھاشتاق الشھیرحساب تویتر الذي ذّكر الناس  

2019. 
شاركت اونیسة عربي، طالبة في جامعة الخرطوم ، ومعلمة وناشطة في  

تاغ  مجال حقوق المرأة تابعة لحركة نون  النسویة ، قصتھا باستخدام ھاش
"افضح متحرش" العام الماضي لتشجیع النساء على مشاركة قصصھن. 

 مما قد یخجل المتحرشون الذین غالبًا ما یشعرون بالحمایة.

عندما تم اتھام سیاسیًا شابًا على أنھ متحرش وشاركت اونیسة تجربتھا 
الخاصة معھ ، انفجر الجحیم. قامت برفع شكواھا إلى حزبھ السیاسي ، 

سي یساري حدیث التأسیس ، وقیل لھا "إنھم لن یتخذوا  وھو حزب سیا
أي إجراء إال بمجرد أن تتخذ المحكمة إجراًء بشأن قضیتھم" وھذا أمر  

 مؤسف ألن النساء نادًرا ما یحصلن على العدالة في محاكم السودان.

شارك صورة لورقة تظھر عنوانًا رئیسیًا    األثناء قالت اونیسة أنھ وفي  
نیا من  أنھا  شكوى ضدي یؤكد  قدم  أنھ  إلظھار  اإللكترونیة  الجرائم  بة 

لكن  التشھیر ،  یتم استدعائ   تتلقلم    ھابتھمة  من قبل   ھاأمر استدعاء ولم 
 المحكمة. 

بعد بضعة أشھر ، تمت تسویة ضجة وسائل التواصل االجتماعي حول  
إلى    اونیسةقضیة   التحدث  یرید  إنھ  الحین  السیاسي قال في ذلك  لكن   ،
 والدھا. 

عما   إنھ" ویتحدث  والدي  إلى  یأتي  أن  فقط  یمكنھ   ، رجل  ألنھ  یعتقد 
 " ھذا كان رد اونیسة.أنا ال أخاف....…حدث



 
أي  یشوه سمعة  أنھ  في  الرجال  أنشأه  الذي  المثالي"  "النظام  قوة  تكمن 
روایة ترسمھا النساء ویمنح الرجال السیطرة على السرد وتوجیھ نظام 

تحقیق العدالة للضحایا والناجین. كما أنھ   خاللھاالعدالة الذي ینبغي ، من  
المرأة   الخجل من جلب أسرة  الھیكل األبوي من خالل عدم  یستفید من 

 واألقارب الذكور الذین غالبًا ما یقفون في الجانب الخطأ من التاریخ.
 

 ماذا لم تفعل؟ 
، اتھم صحفي سوداني حائز على جوائز صحفیة وعضو في    2016في  

وداني بالتحرش الجنسي من قبل صحفیة معروفة. الحزب الشیوعي الس 
مكتوبة  فیسبوك وقدمت شكوى  كتبت صاحبتھا عنھا على  الحادث  بعد 

 للحزب الشیوعي تطلب منھم التحقیق في شكواھا وإنصافھا. 
لھا  المركزیة برسالة وقالت  اللجنة  بعثت لھا عضوة في  بعد شكواھا ، 

 إنھم ناقشوا الحادث وأن الحزب سیعتذر لھا.
 

 لم یأِت االعتذار بعد:
شاركت    ، سنوات  أربع  على  الذكرى" الصحفیةبعد   "Facebook  

(فیسبوك ) لتذكیر الناس بحادثة التحرش الجنسي والتعلیق علیھا. أطلق  
علیھا    وألقواھذا التذكیر موجة من الغضب علیھا. شكك النقاد في التوقیت  

یة عند وقوع الحادثة باللوم لعدم ذھابھا إلى الشرطة وتقدیم شكوى قانون
 .((فیسبوك Facebookورفع األمر إلى المحكمة بدالً من نقلھ إلى 

وجود جادلت بأن نیتھا الوحیدة كانت إعادة طرحھا مرة أخرى ألنھ لم یتم  
في المقام األول. لم تتلق أبدًا أي اعتذار رسمي من الحزب أو من حل  

من   بدالً  تذبل  القضیة  تركوا  لقد  إلجراء المتحرش.  كفرصة  استغاللھا 
تبني سیاسة حزبیة    حوارات الجنسي والعمل على  التحرش  نقدیة حول 

 فیما یتعلق بقضیة التحرش الجنسي. 
لم تكن ھذه خطوة غیر طبیعیة بالنسبة لھم ، ألن قضیة الصحفي لم تكن 
أول قضیة  تقدح في سمعة الحزب بسبب تعاملھ مع التحرش الجنسي.  

في الحزب بعد قضیة مماثلة قبل بضع سنوات فقط.  استقالة عضوة بارزة  
 كما لم یتم حل قضیتھ بشكل صحیح أیًضا. 



التي   التعلیقات  من  عددا  ھنالك  ان  لالھتمام  المثیر  من  أنھ  وجدت  لقد 
للصحفی توبیًخا  القضیةلعدم    ةوجھت  في   رفع  والغریب  المحكمة.  إلى 

یوص التعلیقات  یناصرون  أو  كتبوا  الذین  األشخاص  بأنھم األمر  فون  
 نشطاء سیاسیون وإنسانیون بل نشطاء في مجال حقوق المرأة. 

النساء في السودان ال یذھبن     أنوھي    أكبرومع ذلك ، فإن ھناك قضیة  
ھن یالضغط عل  نزید إلى الشرطة إذا تعرضن للتحرش الجنسي ویجب أال  

أو مدافعات عن  بأنھن نسویات  أنفسھن  أنھن یعرفن  بذلك لمجرد  للقیام 
بل ھو ھذا عن النظام الذي   الخطیرق المرأة. و ھذا لیس ھو االمر  حقو

لعام   فالمادةیواجھنھ.   العقوبات  قانون  في  الجنسي  بالتحرش  الخاصة 
القانوني    1991 انھ حتى اإلصالح  بل  الجنسي.  التحرش  تجرم ضحایا 

في   اجري  األمر   2015الذي  تترك  الغامضة  المادة  ھذه  ھذا.  یغیر  لم 
یسمى تحرًشا جنسیًا. من الواضح أن ھذا لیس   أنما یمكن    للشرطة لتحدید

في صالح المرأة في نظام ومجتمع مثل مجتمع السودان حیث یُنظر إلى  
النساء على أنھن كائنات للجنس ؛ وإذا تركن دون رقابة فإنھن سیرتكبن  

 أعمال غیر أخالقیة.
التمییز    في الواقع ، تشیر الجماعات الحقوقیة الى أن القانون غامض في

بین الضحایا والجناة ألنھ یشیر إلى "األفعال أو الكالم أو السلوك الذي 
یسبب اإلغراء ".ویقع  الجدل بأن ھذا یعتبر رادع ومانع إضافي للنساء  
النساء  تستطع  لم  إذا   ، الواقع  الجنسیة". في  الجرائم  یبلغن عن  اللواتي 

 ب جرائم فاضحة. إثبات التحرش الجنسي ، فقد یواجھن اتھامات بارتكا
عادة ما یتم انھاء الحدیث عن الحاالت في المرحلة األولى من اإلبالغ 
عن القضیة ، وعادة ما یُنصح بعدم المضي فیھا ألنھا مملة و لیس بھا اي  

.  المجتمعجدوى ، ولن یظھر الشھود وبالطبع ستتأثر سمعتك الھشة في  
من النساء على العدالة  في السنوات القلیلة الماضیة ، حصل عدد قلیل جدًا  

بدالً من نیل العدالة ، یتم   فإنھمعلى أساس التحرش الجنسي. وفي الغالب  
لومھن على الجریمة المرتكبة ضدھن أو على حد تعبیر ھبة التبیدي ،  

اللوم   ضحیة  یق  -"نحن  و  ذلك.  طلب  من    األسئلة بطرح  مون  أنت 
كنتي تتحدثین؟).  التجریمیة (ماذا كنت ترتدي؟) ، (أین كنتي؟) ، (كیف  

والتي ھي مجرد   داخل رجالنا  الطبیعیة  الغریزة  ھذه  فعلت إلثارة  ماذا 
 جزء من ھویتھم؟"



بعد أیام من التداول رد عضو الحزب الشیوعي على الصحفیة البارزة 
بطریقة مؤذیة ومھینة ، في حین لم یعلق الحزب بعد على ادعائھ ؛ واصفا 

 مجرد أكاذیب. ال أساس لھا وأنھا بأنھاادعاءاتھا 
 

 تحت حمایة النظام.  Lil-Freenyیظل ھو و 
 

. ففي  اشیاء تدعو للتفائلغیر انھ وفي بعض األحیان ، تشعر وكأنما ھناك  
، وھي شركة تسجیالت ومؤسسة   Young justusبیان منشور ، طلبت  

إزالة تعاونھا معھ من أغنیتھ الفردیة 'سمحة'   Lil'Freenyإعالمیة ، من  
أنھم یرفضون 'أي أعمال اعتداء جنسي أو إساءة أو تحرش جنسي  وكتبت  

 ضد المرأة وإدانة صریحة ألفعال االعتداء الجنسي على القاصرات." 
وحساب  العامة  القضایا  من  عدد  عن  الكثیف  الجدل  خالل   من  یُظھر 

MeTooSudan    لحظة إلى  یحتاج  ال  السودان  أن  تویتر  على 
 "MeTooملة تبدأ بمعالجة مدى عمق السلوك " ، بل یحتاج إلى ثورة كا

النشطاء  دوائر  و  السیاسیة  دوائر  داخل  والمضایقات  االستغاللي 
فیھا  ھوادة  ال  إجراءات  تتخذ  ثورة   ، اإلبداعیة  الدوائر  و  والحقوقیین 
من  أكبر  منصات  الناجین  وتمنح  والموظفین  القضائي  النظام  إلصالح 

 حسابات تویتر. 
  

، صحفیة مستقلة وكاتبة وباحثة ومتخصصة    ھذه المدونة بقلم ریم عباس
 ReemWritesفي العالقات العامة . وھي تغرد في تویتر باستخدام@
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