
و�لتي  قا�ضم”  “روند  �لع�رسينّية  �ل�ضابّة  

�أربع  من  لأكرث   
ّ
�جلامعي دو�مها  بعد  تعمل 

 ،
ّ
�للوحي جهازها  عرب  متو��ضلٍة  �ضاعاٍت 

�إحدى  ملنتج  “�إن�ضتجر�م”  عرب  للت�ضويق 

ونحت  �لتنحيف  مبو�د  �خلا�ضة  �ل�رسكات 

�ضهريّاً  تتقا�ضى  و�ضفها–  –وفق  �لدهون 

مقابل ما ��ضتطاعت بيعه بنظام �لن�ضبة 

�ملتفق عليه مع �ملندوب ما ل يتجاوز 100$! 

قالت:  �لعمل  طبيعة  عن  �ضوؤ�لها  وعند 

غزة،  يف  �ل�رسكة  مندوب  معي  “�تفق 
“�أونالين”  �لبيت  من  �لعمل  يكون  �أن  على 

 مبا يزيد عن 4 �ضاعات، وكلّما 
ّ
ب�ضكٍل يومٍي

�لأجر  يزيد  �لزبائن  ��ضتقطاب  ��ضتطعت 

�إقناع  مني  طلب  �ملقابل؛  يف  بي،  �خلا�ش 

�ملزيد من �ضديقاتي يف �جلامعة م�ضاركتي 

بّهن؛  �خلا�ّضة  �حل�ضابات  عرب  �لت�ضويق  يف 

وهي  “�ل�ضتوري”  خا�ضّية  م�ضتخدماٍت 

�زد�د  كلما  �لعائد  فيزد�د  تر�كمية،  عملّية 

عدد �مل�ضّوقني للمنتج من خاليل”.

�لتي  كميل”  ــو  �أب “رحاب  �ل�ضابّة  ــا  �أم

�إلكرتونّية  كم�ضّوقة  للعمل  موؤخر�ً  جلاأت 

�آلء �لربعي

التسويق اإللكرتوني..

�لتمييز �سد �ملر�أة ل يحدث فقط من خالل �إق�سائها و�إبعادها عن �مل�سهد �ملجتمعّي، 

�أثبتتها ظاهرة  �أ�سو�أ كثري�ً من جتاهلها، هذه �حلقيقة  فاأحياناً يكون �لرتكيز عليها 

��ستغالل �لن�ساء يف �لت�سويق �لإلكرتوين للعديد من �لعالمات �لتجاريّة �لتي ت�سّخها 

مو�قع  عرب  ملنتجاتها  �لرتويج  �أجــل  من  قيمتها؛  من  وتقّلل  غــزة،  قطاع  يف  �رسكاٌت 

�لتو��سل �لجتماعي وباأجرٍ زهيٍد يتنافى مع كافة �لقو�نني وحقوق �ملر�أة.

“�لغيد�ء” تابعت �مللف عن ُقرب، وح�سلت على �سهاد�ت �لعديد من �لن�ساء �للو�تي 
يعمّلن بالت�سويق �لإلكرتوين ل�سالح �رسكاٍت طبّيٍة �أو مو�د جتميل )بع�سها قد حّذرت 

�ل�رسكات  هذه  وتطمح  معها،  �لتعامل  من  موؤخر�ً  �لفل�سطينّية(  �ل�سحة  وز�رة 

لت�سويق منتجاتها يف �لقطاع ودخول جمال �ملناف�سة يف �ل�سوق �لفل�سطيني.
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دخٍل  لتوفري  جتميٍل  م�ضتح�رس�ت  ل�رسكة 

�إ�ضايفٍّ -كما تقول- ل متلك �أيّة خرب�ت يف 

تعرف  ول  و�أ�ضا�ضياته،  �لإلكرتوين  �لت�ضويق 

كموظفٍة  بحقوقها  تتعلق  معلومات  �أيّة 

�لإنرتنت، تعمل  �لعاملة عرب  �ل�رسكات  لدى 

بني  عقٍد  �أّي  متلك  ول  �ل�ضاعة،  بنظام 

�لطرفني ي�ضمن لها حقوقها.

“�أبو كميل” لديها �ضديقاٌت يعملن يف هذ� 
 �أو من خالل �لتعاقد 

ٍّ
�ملجال ب�ضكٍل �ضخ�ضي

�ضفحاتها  برتويج  �خلارج  يف  �رسكاٍت  مع 

عرب مو�قع �لتو��ضل مقابل دخٍل �ضهرٍيّ ل 

�ملر��ضالت  كمّية  عن  ناهيك   ،150$ يتجاوز 

و�لتي  و�مل�ضايقات؛  للتعارف  �ملقبولة  غري 

و�ضلت -يف كثريٍ من �لأحيان- �إل ��ضتخد�م 

“�لإيحاء�ت �جلن�ضّية” من قبل �لزبائن!
ذ�ت  تكون  �لبد�ية  �أن  كميل”  “�أبو  وتوؤكد 

تكون  �لأ�ضو�ق  وحركة  و��ضٍح،  غريِ  مردودٍ 

مما  غزة،  قطاع  يف  حتديد�ً  �ضعيفًة؛  �أحياناً 

ول  ووقتها،  جهدها  وت�ضتنزف  عليها،  يوؤثر 

حترتم خ�ضو�ضيتها.

هل من بديٍل للمر�أة يف �لت�سويق 

�لإلكرتوين؟

يف  �ملخت�ّش  �ملدرب  يقول  �ل�ضياق؛  هذ�  يف 

�أبو  “حممد   
ّ
�لجتماعي �لتو��ضل  �ضبكات 

�لت�ضويق  مع  �لن�ضاء  “تفاعل  �لقمبز”: 

�لإلكرتوين على �ضبكات �لتو��ضل يف ت�ضارٍع 

�إذ  �لتاأثري،  �لأمر يف م�ضاألة  م�ضتمرٍ، كذلك 

يف  يوؤثّرن  �للو�تي  �لفتيات  معظم  �أّن  نرى 

�ل�رسكات  �لعديد من  �إلّيهن  تلجاأ  �ملجتمع؛ 

 ملنتجها، مقابل مبلٍغ 
ٍّ
لإبر�م عقٍد ت�ضويقي

مايٍلّ، وقد حدث هذ� بالفعل مع �لعديد من 

�لفتيات، بغ�ّش �لنظر عن �أعمارّهن، ومنهّن 

مل تتجاوز �لر�بعة ع�رسة من عمرها”..!

يف  �ملر�أة  “��ضتخد�م  �أّن  �لقمبز”  “�أبو  ويرى 

و�إ�ضاءةٌ  ��ضتغالٌل  �لإلكرتوين  �لت�ضويق 

 
ّ
وت�ضويٌه وجتريٌد لإن�ضانيتها ودورها �حلقيقي

، ومربيٍة، وقائدةٍ، وموؤثّرةٍ،  يف �ملجتمعات كاأمٍّ

ود�عمٍة لالأجيال”.

ويّو�ضح: “��ضتغالل �ملر�أة  و�أنوثتها يف �لتاأثري 

ل  �ل�رس�ء  عمليات  لإمتام  �مل�ضتهلك  على 

ب�ضلة،  و�لرتويج  �لت�ضويق  لعمليات  ميّت 

فا�ضتغاللها -بكّل جر�أةٍ ووقاحٍة �أحياناً- بال 

در��ضاٍت م�ضبقٍة ول �أبحاث �ضوٍق دقيقٍة عن 

حتقيقاً  �إل  لي�ش  �مل�ضتهلك..  و�أمناط  �ضلوك 

للربحّية �ل�رسيعة”.

�لكبري  �لتو�جد  �لقمبز”  “�أبو  ويــرّجــح 

ملجموعٍة  �لتو��ضل  �ضبكات  على  للفتيات 

�لإلكرتونية  �لبيئة  “�إّن  قائالً:  �لأ�ضباب  من 

وعر�ش  للت�ضويق  جد�ً  جيدةً  م�ضاحًة  توّفر 

ن�ضبة  على  و�حل�ضول  �ملختلفة،  �لب�ضائع 

�ضبكات  فــاإّن  كذلك؛  عالّية،  م�ضرتياٍت 

هذه  و�أّن  للت�ضويق،  �رسيٌع  �ضوٌق  �لتو��ضل 

وتكوين  للتعارف  م�ضاحاٌت  �ل�ضبكات 

�ضبكات عالقاٍت حمليٍة ودوليٍة تخدم �لقائم 

على عملّية �لت�ضويق، متجاهالً خ�ضو�ضّية 

 �لربح”.
ّ
�لفتيات متاماً، وغر�ضه �لأ�ضا�ضي

تلك  “�أ�ضلوب  �أّن  �لقمبز”  “�أبو  ــد  و�أك

�ل�رسكات ل ميّت للحرفّية و�ملهنّية �لرتويجية 

و�لت�ضويقية ب�ضلة، بل يعك�ش مدى �ضعف 

�ل�ضورة  على  م�ضتقبالً  يوؤثر  ما  �ل�رسكة، 

.”
ّ
�لذهنية لل�رسكة ب�ضكٍل �ضلبي

�لن�ضاء �أكرث ��ضتخد�ماً..!

�ضبكات  ��ضتخد�م  حول  حديثٍة  در��ضٍة  يف 

بّينت  �لعامل؛  يف   
ّ
�لجتماعي �لتو��ضل 

�ضبكات  م�ضتخدمي  عدد  �أّن  �لإح�ضاء�ت 

2.5مليار  ــاوز  جت �لعامل  حــول  �لتو��ضل 

ي�ضتخدمون  معظمهم  و�أنَّ  م�ضتخدم، 

�لآر�ء  لتبادل  �لجتماعي  �لتو��ضل  �ضبكات 

�ملتعددة  و�لو�ضائط  �لن�ضّية  و�لبيانات 

.Multimedia((

كما �أظهرت �لإح�ضاء�ت �أنَّ موقع �لتو��ضل 

�لأ�ضد؛ حيث  ة  )Facebook( حاز على ح�ضّ

حول  اٍل  فعَّ م�ضتخدٍم  1.15مليار  تخّطى 

�لق�ضرية    �ملدّونات  ة  من�ضّ يليه  �لعامل، 

)Twitter( باأكرث من 500 مليون م�ضتخدم، 
و�لفيديوهات  بال�ضور  �ملخت�ّش  و�ملوقع 

�لق�ضرية )Instgram ( باأكرث من 130 مليون 

م�ضتخدم.

 و�ضّجلت �لإح�ضائيات �أن موقع “�إن�ضتجر�م” 

�نت�ضار�ً  يحّقق  و�لفيديو  بال�ضور  �ملخت�ّش 

خا�ضًة  �لفل�ضطينيني؛  �ضفوف  يف  و��ضعاً 

�لن�ضاء، وحافظ على موقعه؛ �إذ يُعتربُ �ملوقع 

��ضتخد�ماً  �لثاين  �لجتماعي   
ّ
�لت�ضاركي

ب�ضكٍل  �ملوقع  قفز  حيث  “في�ضبوك”  بعد 

ب�ضكٍل  �نت�رس  وقد   ،2017 عام  خالل  لفٍت 

وبلغت  �ل�ضور،  وحمبي  ــاث  �لإن بني  كبريٍ 

ن�ضبة �مل�ضرتكني فيه 43%.

�سبابية قو�نني �لت�سويق �لإلكرتوين

وتطبيقاتها؛  �لتكنولوجيا  تطّور  مع 

�إن�ضاء  �لفل�ضطينيات  �لن�ضاء  ��ضتطاعت 

تُعنى  �لتي  �لإلكرتونية  �ملو�قع  ع�رس�ت 

مو�قع  تعّج  فيما  و�لتجارة،  بالت�ضويق 

�ل�ضفحات  مبئات  �لجتماعي  �لتو��ضل 

�لت�ضويقية.

�لن�ضويّة  �لنا�ضطة  حتدثت  �لإطار؛  هذ�  يف 

بقولها: “�لتمكني  لـ”�لغيد�ء”  “مرمي زقوت” 
�لن�ضاء  ��ضتغالل  من  للحّد  �لقت�ضادي 

�لتي يجب  �ملحاور  �أهّم  �لطريقة من  بهذه 

�لعمل عليها ب�ضورةٍ جديٍّة؛ لإيجاد م�ضاريع 

م�ضتد�مٍة تخدم �لن�ضاء دون �حلاجة لالآخر، 

بالفعل،  قائمًة  �ضغريةً  م�ضاريع  دعم  �أو 

من �جلو�نب �لت�ضويقية �أو �لفنّية على حٍد 

تطوير  من  �ملر�أة  متكني  ي�ضمن  مبا  �ضو�ء، 

ذ�تها �قت�ضادياً”.

و�أو�ضحت “زقوت” باأنه “يجب تدريب �لن�ضاء 

و�إد�ريــاً  مالياً  لتاأهيلهّن  مكّثٍف،  ب�ضكٍل 

�إد�رة  بكيفية  وعياً  �أكرث  فت�ضبح  وقانونّياً، 

�لنمطّية  �ل�ضورة  تغيري  وبالتايل؛  �مل�ضاريع، 

للن�ضاء يف �لت�ضويق”.

�إحــدى  عن  مثالً  “زقوت”  قّدمت  وقــد 

�ل�ضيد�ت �لالتي متّ �لتعامل معهّن عن قرٍب؛ 

تقول: “�ل�ضيدة “نعمة عمر” �ضيدة مطلقٌة 

منذ ع�رس �ضنو�ت، كانت تبحث عن فر�ضة 

لتكت�ضف  �لإنرتنت؛  عرب  للت�ضويق  عمٍل 

يريد  �رسكة  مب�ضمى  معها  تو��ضل  من  �أّن 

�بتز�زها �أخالقياً”.

يف  �لن�ضاء  تو�جهها  �لتي  �لعقبات  وحول 

��ضتطردت  �خلا�ّضة؛  م�ضاريعهّن  تنفيذ 

غزة،  عاٍم يف قطاع  ب�ضكٍل  “�ملر�أة  “زقوت”: 
قادرةٌ على �لو�ضول للمو�رد، ولكنها لي�ضت 

بال�رسورة من يتحّكم بها”.

 مو�ضحًة باأّن “�لرجل من يقوم باإد�رتها، �إذ 

�أن �ملعرفة �لقانونّية �ل�ضعيفة لدى �لن�ضاء 

وبالتايل؛  �لرجل،  �إل  �للجوء  على  جتربهّن 

تعر�ّضهن لال�ضتغالل”.

يف ذ�ت �ل�ضياق؛ توّجهت “�لغيد�ء” للحديث 

مع �ملقّدم “نارميان عدو�ن” يف وز�رة �لد�خلّية 

�لتي وثّقتها �ل�رسطة،  بغزة، ملعرفة �حلالت 

ق�ضايا  يف  �ل�رسطة  دور  “�إن  قالت:  و�لتي 

كان  عمٍل  �أّي  عن  �لناجت  �لإلكرتوين  �لبتز�ز 

يرتكز كجهٍة تنفيذيٍة لقر�ر�ت �لنائب �لعام 

�لو�ضع �لقت�ضادي،  تر�جع  �ملتوقفة ب�ضبب 

مما �أعاق متابعة هذه �لنوعية من �لق�ضايا”.

ما دوّر �لقانون �لفل�سطيني؟

�ل�ضغار  �لفتيات  وخا�ضًة  �لن�ضاء  “تتعر�ش 
فيها  يتّم  �حلــالت  فغالبية  لال�ضتغالل، 

ت�ضغيل �لفتيات مقابل $100 �ضهرياً و�أقل”..

�مل�ضاعد  زيد�ت”  ف�ضل  “�أجمد  بد�أ  هكذ�   

حديثه. �لقانوين يف “وز�رة �ضوؤون �ملر�أة” 

قانون  عند  �لوقوف  ذلك  “ي�ضرتعي  وتابع: 

ل�ضنة   )1( رقم   
ّ
�لفل�ضطيني �ل�ضتثمار 

1998، حيث ياأتي هذ� �لقانون تلبيًة حلاجات 
�ضو�بط  و��ضعاً  �لقت�ضاديّة،  �لتنمية 

�أّن  وحيث  فل�ضطني،  �ل�ضتثمار يف  ومعايري 

�لنظام �لقت�ضادّي �ملعمول به هو �قت�ضاد 

�ل�ضمانة  �مل�ضتثمرين،  جلميع  �حلّر  �ل�ضوق 

على ر�أ�ش �ملال و�لأرباح، و�إل غري ذلك؛ ح�ضبما 

جاء يف �ملادة )10( من نف�ش �لقانون”.

�إل �إنه -لالأ�ضف- مل ير�ِع �أو ينّظم عمل �أو 

دخول �ملر�أة �أو م�ضاركتها يف هذه �لعملية، 

�لعمل  �ضوق  ودخولها  دورها  هّم�ش  حيث 

لال�ضتثمار.

تعاين من  �لفل�ضطينية  �ملر�أة  تز�ل  فيما ل 

ر�ضم  يف  �مل�ضاركة  جمال  يف  و��ضٍح  متييزٍ 

و�لقت�ضادية  �ل�ضتثمارية  �ل�ضيا�ضات 

طاقاٍت  لهدر  �أّدى  �لتمييز  وهذ�  و�لتنموية، 

ب�رسيٍة كاملٍة و�رسوريٍة يف عملية �لبناء على 

خ�ضو�ضاً  و�لعاملي،   
ّ
�ملجتمعي �ل�ضعيدين 

فاعلٍة  �مر�أةٍ  وجود  �إل  بحاجٍة  �ل�ضوق  �أّن 

غري  كامٍل  لدورٍ  حتقيقاً  �ل�ضوق،  جمال  يف 

منقو�ٍش لدور �ملر�أة يف �لتنمية، وذلك لعّدة 

عو�مل �جتماعيٍة وقانونيٍة و�قت�ضاديٍة، لبد 

يف  �ضدها  �لتمييز  �إز�لة  على  �لعمل  من 

هذه �ملجالت.

ف
عن

وال
ء 

سا
الن
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