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مقدمة البحث
يدرك المتجول في دروب الواقع أنو ثمة تحوالت طرأت عمي المجتمع
المصري  ,وأبرزىا بزوغ مشكالت كانت قابعة في عمق المجتمع وظيورىا
عمي السطح  ,ولعل من أبرز ىذه المشكالت مشكمة التحرش الجنسي  .لم
تكن ىذه الظاىرة وليدة الواقع الحالي ولكنيا ظاىرة قديمة وموجودة في
البنية االجتماعية ولكنيا كانت كامنة داخميا  ,ولعل كمونيا استتبعو
بالضرورة كمون الدرسات المرتبطة بيا  ,فالمتأمل لواقع العموم اإلنسانية
وخصوصاَ صفحات عم م النفس واالجتماع يدرك أنيا لم تجد مساحة فييا
كافية ليذه الظاىرة في القديم بشكل ممموس  ,وذلك ألن مسألة الجنس
بشكل عام من القضايا المسكوت عنيا حتي داخل أروقة العمم – عمي
األقل في السياقات العربية – ولكن ثمة تحوالت طرأت عمي المجتمع في
مرحمة المد الثوري  ,أدي إلي صعود ىذه الظاىرة  ,وثمة تغيرات طرأت
عمي مالمحيا أدت إلي تركيز اإلعالم عمييا بشكل كبير في اآلنة األخيرة
 ,أستتبع ذلك بالضرورة تحركات عممية حول دراسة ىذه الظاىرة من
منظورات متعددة  .وتعد ىذه الدراسة محاولة لمتعرف عمي واقع الظاىرة
وطرق مواجيتيا .وثمة أمور تمغرافية تسدل فييا ىذه المقدمة الستار حول
بعض الحقائق عن الظاىرة محل الدراسة.
أوالَ :جدل خطاب الجنس في العموم االجتماعية  :ثمة جدل يثار عمي قضايا أو
مشكالت الجنس في العموم االجتماعية  ,ويكشف ىذا البحث في مشكمتو البحثية
عن حقيقة مؤداىا أن أي موضوع من الموضوعات التي يتبعيا كممة جنسي تعد
من القضايا التي يتضائل الحديث عنيا  ,وتبدو األقالم الغربية ذاتيا أكثر حيطة
عند التحدث عن الجنس في العموم االجتماعية وقضاياه – وىذا بشيادة بعض
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الدراسات الغربية المتضمنة في المشكمة البحثية  -ولعل األقالم العربية تجد
صعوبة أكثر في أن تخط بحوثا عن قضايا الجنس أو مشكالتو والتي من بينيا
التحرش الجنسي ,ولكن الواقع يفرض نفسو بشكل أساسي كون ىذه المشكمة بدت
عمي السطح بشكل أساسي يصعب تجاىميا أو التغاضي عنيا دون تقديم الحمول
العممية الرصينة لمجابية آثارىا السمبية.
وتجدر اإلشارة إلي أن معظم األقالم التي نضب حبرىا من الكتابة عن
موضوع التحرش الجنسي في اآلونة األخيرة تحدثت عن عالقتو بالثورة  ,عمي
اعتبار أن ىذه المشكمة وليدة ليا  ,وحقيقة األمر أن الثورة تكاد تكون من
األسباب التي أدت إلي تمحور في ىذه المشكمة  ,واتخاذىا أبعاد جديدة إال
أن ىذه الظاىرة كانت تحت ستار المجتمع منذ عيد طويل .خاصة وأن
مفيوم التحرش ذاتو في األدبيات يتسع ليشمل أنواع متعددة بداية من التحرش
مرور بممس الجسد وانتياء باإلغتصاب أو ىتك العرض,
ا
المفظي والمعاكسات
ولعل ارتباطيا بالثورة يسوقنا في ىذه المقدمة لمحديث عن العالقة بين الثورة
والجسد وعالقة ذلك بالتحرش الجنسي.
ثانياَ :الجسد  :من الثورة إلي الثورة المضادة :يدرك المتأمل لمعظم ثورات
العالم أنيا أنطمقت من مرجعيات طبقية باألساس أو شخصية تحت زعامة
تحركيا  ,إال أن المتأمل لواقع الثورة المصرية يدرك أنيا أنطمقت من فكرة الحشد
الجسدي  ,وأعتمد المجتمع آليات في اإلطاحة بالنظم السياسية الظالمة ,ونجح
فييا مرتتين وذلك اعتمادا عمي الحشد الجسدي والمميونيات التي حققت معظم
أىدافيا في إزاحة نظامين .
ويشير الواقع في مراحل متعددة من المد الثوري في مصر إلي أن ىناك بزوغ
لما يمكن تسميتو بالثورة المضادة  ,تمك الثورة التي حاولت أن تجيض ىذه
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المميونيات التي تؤرق األنظمة الحاكمة  ,ولعل الثورة المضادة قد أدركت
مدي أىمية الحشد الجسدي وخطورتو وقدرتو عمي تحقيق أىدافو  ,فحاولت
انتياك ىذا الجسد والقضاء عميو أو التأثير عمي معنوياتو بإبتكار التحرش
الجنسي الجماعي والممنيج  ,ولعل ىذا النمط من التحرش الجنسي والذي
بدا بوضوح في مميونية ال لإلعالن الدستوري  ,والمميونية األولي لذكري
االحتفال بالثورة  ,وظير من منطمق قناعات الثورة المضادة بضرورة التقميل
من ىذا الحشد بانتياكات الجسد وخصوصا لممرأة  ,وذلك من منطمقين األول
يرتبط بإحراج النظام وتشويو صورة الثورة أمام العالم ووسائل اإلعالم ,
والثاني مرتبط ب التقميل من أعداد الحشد الذي يعد اآللية األساسية لتحقيق
األىداف والمآرب السياسية خاصة وأن المرأة لعبت دورىا البارز في الحشد
الثوري  .ولعل ىذا الذي حدث ىو أبرز التحوالت التي أرتبطت بتمحور
الظاىرة وتحوليا إلي نمط جيد وىو التحرش الجنسي الجماعي.وىذا ما
ستحاول الدالئل الميدانية التفتيش داخل أروقتو.
ثالثاَ :المتغيرات االجتماعية والنفسية المرتبطة بالتحرش الجنسي  :ليست
الثورة ىي العامل الوحيد المسئول عن التحرش الجنسي  ,فكما تم اإلشارة إلي
أن ىذه الظاىرة ليست ظاىرة حديثة  ,وليا مجموعة من المتغيرات
االجتماعية والنفسية المرتبطة بيا ويمكن بمورتيا في أربع متغيرات أساسية
يتمثل المتغير األول في الحرمان الجنسي  :إن الحرمان الجنسي يمثل أحد
المتغيرات النفسية المرتبطة بالتحرش الجنسي  ,فمع ارتفاع سن الزواج ,
وانتشار تعاطي الشباب لممخدرات شكل ذلك أحد المتغيرات النفسية الفاعمة
في التحرش الجنسي  ,مع األخذ في االعتبار أن ليس كل شاب تأخر في
الزواج فيو متحرش  ,ولكن األمر مرتبط أيضا بالتربية والمنظومة القيمية
التي يتبناىا الشخص  ,ويتمثل المتغير الثاني في وسائل اإلعالم  :فعند
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الحديث عن وسائل اإلعالم وقضايا التحرش الجنسي ندرك أنيا لعبت دورين
أحدىما سمبي واألخر إيجابي  ,أما الدور السمبي يتمثل في تقديم المرأة عمي
أنيا سمعة في األفالم واإلعالنات  ,ناىيك عن تعدد األقمار واألطباق
الفضائية التي تعرض قنوات إباحية عديدة  ,وفي نفس الوقت ال يمكن إغفال
دور الميديا الجديدة المتمثمة في اإلنترنت ذلك الذي فتح فضاءه الرحب أمام
مواقع إباحية وفيديوىات إباحية سيمة المنال  ,كميا كونت رواسب سيئة في
نفوس الناس بشكل عام والشباب بشكل خاص  ,مما يثير الغرائز والشيوات
دون وجود متنفس ليا لدي البعض  ,األمر الذي قد يقود إلي الجرائم الجنسية
بشكل عام والتحرش بشكل خاص  ,ويرتبط المتغير الثالث بحالة الفوضي
واإلنفالت األمني  :ال شك أن تراجع دور األمن في مرحمة الثورة أدي إلي
بزوغ ظواىر سمبية عمي السطح  ,فالقانون يمثل مصدر أساسي من مصادر
الردع االجتماعي وال شك أن غياب األمن لعب دوره البارز في بزوغ ىذه
المشكمة ومشكالت أخري كثيرة مرتبطة بيا  ,ويتمثل المتغير الرابع في ثقافة
الزحام  :مما ال شك فيو أن الزحام من شأنو أن يؤثر بشكل كبير عمي بزوغ
ىذه الظاىرة  ,ويمكن القول ىنا أن ىذه الظاىرة تبرز بشكل كبير في
المناطق المزدحمة  -والمناطق الخالية أيضا  -ويشيد عمي ذلك مدي
تنامييا خصوصا في المناسبات المختمفة واألعياد واالحتفاالت الجماعية
والتظاىرات  ,بما يمكن معو القول أن ثقافة الزحام لعبت دورىا البارز في
بزوغ مشكمة التحرش الجنسي  ,وستحاول ىذه الدراسة اختبار ىذه المتغيرات
من واقع الحاالت الميدانية.
رابعاَ :أشكال التحرش الجنسي  :تتعدد أشكال التحرش الجنسي ما بين اإليماءات
والنظرة الجنسية والمعاكسات  ,والنكات الجنسية ولمس الجسد  ...إلخ وتشير
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األدبيات ويشير الواقع قبميا عمي أنو ثمة أرتباطات بين ىذه الظاىرة وبين الزمان
والمكان  ,فيما يتعمق بالمكان يمكن أن ندرك أن ىذه المشكمة ليا مكانة في
العديد من المؤسسات فيناك تحرش جنسي يحدث داخل مؤسسات العمل وىناك
تحرش في المؤسسات التعميمية  ,وىناك تحرش جنسي يحدث في الشارع ,
وىناك تحرش جنسي يحدث في وسائل المواصالت  ,وىناك تحرش بالمحارم
يحدث داخل األسرة  .وتبعا لمزمان يرتبط التحرش الجنسي أحيانا كثيرة
بالمناسبات واألعياد واإلحتفاالت الجمعية  .وستحاول الدراسة الميدانية كشف
النقاب عن ارتبط التحرش الجنسي بفرضيات الزمان والمكان.
خامساَ :ما الذي تقدمو الدراسة الراىنة :تحاول ىذه الدراسة أن تبدأ من حيث
أنتيي اآلخرون  ,خصوصا وأن ظيور ىذه المشكمة عمي سطح المجتمع استتبعو
دراسات عممية سواء عمي المستوي الغربي أو العربي أو المصري  .وبمراجعة
األدبيات الغربية نجد أنيا ركزت في موضوعاتيا عمي تفصيالت دقيقة مرتبطة
المدرس والجامعات والتحرش في
ا
بالتحرش الجنسي مثل التحرش الجنسي في
مجال العمل  ,والتحرش في الشارع  ,والتحرش في األسرة  ,والتحرش في وسائل
المواصالت  ...وغيرىا  ,وحول االجراءات المنيجية المرتبطة باألدبيات الغربية
نمحظ أنيا جمعت بين األسموب الكمي والكيفي  ,وأجريت عمي عينات نوعية
مرتبطة بمجال التحرش  .أما عمي المستوي العربي فنمحظ أن الدراسات التي
أجريت عمي التحرش الجنسي في الغالب قام بيا مؤسسات وليس أفراد
باستثناءات ليست كثيرة  ,كما أن معظم الدراسات العربية قامت بدراسات عن
التحرش بشكل عام وليس تفصيالت جزئية مرتبطة بالمؤسسات كالعمل أو األسرة
أو المدرسة عمي سبيل المثال .
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أما عمي المستوي المصري فنجد أن ثمة دراسات أجريت عمي التحرش
الجنسي في الفترة األخيرة – مرحمة ما بعد الثورة – أكثر من الفترات السابقة
 ,ليس معني ذلك أنو لم تكن ىناك دراسات قبل الثورة  .وعند تأمل ىذه
الدراسات نجد أن معظميا قامت بيا مؤسسات داعمة لممرأة مثل المجمس
القومي لممرأة والمجمس المصري لحقوق اإلنسان وغيرىا  ,إال أن معظم ىذه
الدراسات اعتمدت عمي التحيالت الكمية وأجري معظميا عمي عينات ال
تسمح بالتعميم  ,وعند تقييم ىذه الدرسات نجد أنيا افتقدت إلي األطر
التفسيرية واعتمدت عمي االحصاءات واألرقام باستثناءات قميمة منيا – عمي
سبيل المثال -دراسة مديحة عبادة وخالد كاظم .ٕٓٓٚ
وىنا تتأتي أىمية الدراسة الحالية في تقديم تحميالت نظرية ومنيجية وميدانية
لظاىرة التحرش الجنسي في مصر  ,أما التحميالت النظرية فقد استندت
الدراسة عمي إطار نظري يحاول أن يفسر حدوث الظاىرة مرتك اَز عمي مداخل
نظرية نفسية واجتماعية  ,ومن المداخل االجتماعية مدخل الييمنة الذكورية
ومدخل البناء االجتماعي لمجسد  ,ومن المقاربات النفسية تم االعتماد عمي
نظرية األنشط ة الروتينية والسموك المخطط  ,أما عمي المستوي المنيجي :
فقد اعتمدت الدراسة الحالية عمي مدخل دراسة المقابالت المقننة لمتعرف عمي
واقع الظاىرة وفي ىذا السياق تم إعداد دليممين لممقابمة األول لمفتيات
المتحرش بين  ,والثاني لمنخب المقصودة من الدراسة  ,وىذا ما يدعونا
لمحديث عن المستوي الميداني :حيث طبقت الدراسة عمي مجموعة من
حاالت المتحرش بين من الفتيات بواقع عشر حاالت ميدانية  ,وسبعة
وعشرون حالة من النخب الفاعمة في التعامل مع المشكمة منيم تسعة من
رجال الشرطة  ,ثمانية من رجال القضاء  ,وعشرة من أساتذة الجامعات ,
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وىنا تتكامل الرؤية في التعرف عمي واقع المشكمة من قبل الفتيات  ,والتعرف
عمي وجية نظر رجال الشرطة المنوط بيم جمع االستدالالت وتمقي البالغات
 ,ورجال القضاء المنوط بيم الحكم عمي ىذه القضايا  ,ولعل أفضل ما قدمتو
ىذه الدراسة ىي الجمع بين الرؤي الشرطية والقانونية والثقافية .
وتستند مرجعية التحميل في ىذه الدراسة الراىنة عمي أربع مرجعيات تتمثل
المرجعية األولي في االعتماد عمي التحيالت الميدانية  ,بينما تعتمد
المرجعية الثانية التحميالت الثانوية لبعض نتائج الدراسات المصرية عمي
وجو الخصوص وعمل مقارنات مع الدرسات األجنبية لمتعرف عمي أوجو
التقاطعات واالختالفات في واقع الظاىرة والتعامل معيا  ,وتعتمد المرجعية
الثالثة عمي عمي اإلطار النظري التفسيري الذي تبنتو الدراسة  ,ثم تيبط
التحميالت إلي المرجعية الرابعة وىي مرجعية واقعية باألساس حيث تحاول
أن تق أر النتائج في ضوء الظرف االجتماعي الراىن ومتغيراتو .

سادساَ :تبويب فصول الدراسة  :جاءت الدراسة الحالية في ثالثة فصول
عنون الفصل األول بمنيجية الدراسة واطارىا النظري  ,عرض ىذا الفصل
لست محاور تناول المحور األول لقضية البحث ومشكمتو األساسية  ,وتناول
المحور الثاني ألىداف البحث  ,وتناول المحور الثالث ألىمية البحث من
الناحية النظرية والميدانية  ,وعرض المحور الرابع لمفاىيم البحث بالتركيز
عمي مفيومي مفيوم التحرش الجنسي  Sexual Harassmentومفيوم
النخبةُ  ,elite :وعرض المحور الخامس لالجراءات المنيجية لمدراسة,
بينما عرض المحور السادس لإلطار النظري المقترح والمفسر لمدراسة.
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وعنون الفصل الثاني بالتحرش الجنسي في مصر بعد الثورة " :رؤي
المتحرش بين"  :عرض ىذا الفصل لثالث محاور أساسية تناول المحور
األول لمتحرش الجنسي المعنوي من واقع الحاالت الميدانية  ,بينما تناول
المحور الثاني لمتحرش الجنسي المادي من واقع الحاالت الميدانية وعرض
المحور الثالث لسبل المواجية لمتحرش الجنسي :قراءة من الحاالت
الميدانية.
وعنون الفصل الثالث ب رؤي النخب في ظاىرة التحرش الجنسي في المجتمع
المصري  :الشرطة – القضاء  -أساتذة الجامعات ,عرض ىذا المحور
ألربع عناصر أساسية تمثل العنصر األول في رؤية رجال الشرطة حول
ظاىرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري  ,بينما عرض المحور الثاني
لرؤية رجال القضاء في ظاىرة التحرش الجنسي  ,وعرض المحور الثالث
لرؤية أساتذة الجامعات في التحرش الجنسي  ,وطرح المحور الرابع
ألست ارتجية لمواجية التحرش الجنسي في مصر استناداَ عمي أراء النخب
الشرطية والقضائية والجامعية.
يبقي في النياية أن أتقدم بخالص الشكر لرابطة المرأة العربية وأخص
بالشكراألستاذة الدكتورة ىدي بدران والدكتورة نيفين وىيب واألستاذة فاطمة
بدران عمي أن أتاحوا لنا ىذه الفرصة لممشاركة في فاعميات الرابطة
وكفاحيا المتميز لمواجية المشكالت التي تعاني منيا المرأة بشكل خاص
وتؤرق المجتمع بشكل عام  ,كما أتقدم بخالص الشكر لمدكتور وليد رشاد
زكي مدرس عمم االجتماع بالمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية
عمي ما بذلو من جيد واضح في البحث  ,كما أتقدم بخالص شكري إلي
األستاذة مريم سرور عمي ما بذلتو من جيد في اإلشراف عمي العمل
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الميداني  .وال يفوتني في ىذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر لرجال الشرطة
البواسل عمي ما قدموه من جيد الستعادة األمن – وما زالوا -وأخص
بالشكر منيم الذين ساعدونا في الدراسة الميدانية بأرائيم النبيمة  ,كما أتقدم
بالشكر إلي قضاء مصر الشامح رمز العدالة ورجالو أدوات العدل في
مصرنا  ,وأخص بالشكر منيم الذين ساعدونا في الدراسة الميدانية بأرائيم
الذكية  ,كما أتقدم بالشكر لألئمة الثقافة في مصر أساتذة الجامعات ,
وأخص بالشكر الذين أضائوا بفكرىم دروب البحث الحالي ورؤيتيم الثاقبة
التي ستستنفر التأمل بشكل أكثر عمقا حول دراسة ظاىرة التحرش الجنسي
في مصر.
وفقنا اهلل لما في الخير
أ.د  /سوسن فايد
المشرف عمي البحث
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الفصل األول
منيجية الد ارسة واطارىا النظري
العناصر األساسية لمفصل
تمييد:
أوال :قضية البحث ومشكمتو.
ثانيا :أىداف البحث .
ثالثا :أىمية البحث .
رابعا  :مفاىيم البحث.
-3مفيوم التحرش الجنسي . Sexual Harassment
-4مفيوم النخبة elite :
خامسا :االجراءات المنيجية لمدراسة.
سادسا :نحو إطار نظري مفسر لمتحرش الجنسي في مصر.
خالصة.
مراجع الفصل.
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" ليس حكيماَ من لم يرغب في القبيح والشر والذي لم يختبرىما  ,حينئذ يكون ليس
ىناك شئ انتصر عميو يمكنو من التأكد بأنو فاضل"
أنتيفون السفوسطائي

تمييد:
يشيد المجتمع المصري مجموعة من التحوالت عمي مستويات متعددة
أبرزىا التحوالت عمي الساحة السياسية وأيضا يشيد تحوالت اجتماعية ,
وفي ظل ىذه التحوالت بزغت ظواىر انحرافية وانتشرت بشكل ليس لو مثيل
من قبل  ,ومن ىذه الظواىر االنحرافية مشكمة التحرش الجنسي التي باتت
تحتل مكانتيا في التفكير عمي سطح وسائل اإلعالم ومعظم مؤسسات
الدولة المعنية بيذه المشكمة  .ليس معني ذلك أن ىذه الظاىرة حديثة
ولكنيا قديمة  ,ولكن حداثتيا اتسمت بعدة سمات منيا عمي مستوي الكم
وما ىو عمي مستوي الكيف  ,أما الكم فقد تزايدت وارتفعت معدالت
التحرش بشكل ممحوظ في اآلونة األخيرة  ,وأما الكيف فيناك تحول من
ال تحرش المعنوي إلي التحرش الجسدي المادي  ,وىناك تحول من التحرش
الفردي إلي التحرش الجماعي  ,ولعل ىذه المالحظات تحتاج إلي تفسيرات
أعمق سوف يتناوليا البحث التالي .
يعرض ىذا الفصل لست عناصر أساسية يتناول العنصر األول لممشكمة
البحثية  ,ويحاول ىذا المحور أن يعرض لممتغيرات األساسية لممشكمة
البحثية وبعض االحصاءات التي تدلل عمييا  ,كما يعرض لبعض
المقارنات بين الدول في ىذه المشكمة من منطمق أنيا مشكمة ذات طابع
عالمي مع التركيز عمي خصوصية ىذه المشكمة في السياق المصري.
07

ويعرض المحور الثاني ألىداف البحث والتي تم تقسيميا إلي ىدف عام
وأىداف فرعية  ,ويعرض المحور الثالث ألىمية البحث من منطمقين يتمثل
األول في األىمية النظرية والثاني في األىمية التطبيقية ,ويطرح المحور
الرابع لمفاىيم البحث بالتركيز عمي مفيومين يتمثل األول في مفيوم
التحرش الجنسي ويرتكز العرض عمي مجموعة من المداخل المفاىيمية لو
خروجا بمفيوم نظري وأخر اجرائي كما يعرض ىذا المحور لمفيوم النخبة
عمي اعتبار أنو متغير فاعل في البحث الراىن ,ويعرض المحور الخامس
لالجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية  ,ويطرح العنصر السادس رؤية
تنظيرية تفسيرية مقترحة لتفسير ظاىرة التحرش الجنسي بالتركيز عمي ىذه
حداثتيا من جية  ,وظيور نمط جيد ليا من جية أخري والمتمثل في
التحرش الجنسي الجماعي.
أوال :قضية البحث ومشكمتو:
ال يغفل المتأمل لمواقع أن ثمة مشكالت برزت عمي سطح المجتمع
المصري في اآلونة األخيرة بشكل ممحوظ ومنيا ظاىرة التحرش الجنسي .
حيث يالحظ في اآلونة األخيرة انتشار معدالت التحرش الجنسي ,األمر
الذي بات فيو التدخل الصارم أمر حيوي وضروري  ,ومما ال شك فيو أن
الوجية العممية ضرورية في ىذا الشأن وذلك لمساندة صانع القرار .
ويشير الواقع البحثي الراىن إلي اىتمام ممحوظ بيذه المشكمة التي باتت
تتحول إلي ظاىرة  ,فيناك مجموعة من األبحاث بدأت بخطوات – وان
كانت بطيئة – إال أنيا بدأت تتممس الظاىرة من جوانبيا النفسية
واالجتماعية والقانونية .وعند استعراض ىذه الظاىرة في األدبيات نجد ليا
بروز عمي الساحة العممية الغربية منذ فترة طويمة وبدت تزحف نحو الدراسة
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العممية في مصر في اآلونة األخيرة  ,ولعل الدراسة العممية ىنا ترتبط
بطبيعة المجتمعات التي تتم الدراسة عمي ساحتيا  ,ومدي انتشار الظاىرة
فييا من جية ومدي تنبو الباحثين لدراستيا من جية أخري .فنمحظ أن
ىناك اجتيادات من خالل المؤتمرات أو األوراق العممية التي يقدميا
الباحثين  ,أو المؤسسات الدولية أو المجمس القومي لممرأة .
وفي خضم الطرح العممي لممشكمة البحثية تجدر اإلشارة إلي ضرورة
التعرف عمي واقع الظاىرة ذاتيا من خالل دراسة حالة لبعض المتحرش
بيم لموقوف عمي واقع الفعل وتداعياتو عمي المتحرش بين  ,وكذلك
التعرف عمي آراء النخب في ىذه الظاىرة وطرق مواجياتيا بالتركيز عمي
الفئات التي تتعامل مع ىذه القضايا بشكل فاعل  ,وتتمثل ىذه النخب في
رجال الشرطة والقضاء عمي اعتبار أنيم ابرز المتعاممين مع ىذه القضايا ,
وكذلك أساتذة الجامعة لمتعرف عمي رأييم في مدي انتشار الظاىرة وطرق
مواجيتيا  ,وىنا تتمثل أىمية البحث الحالي الذي يركز عمي ىذه الفئات
باألساس.
إن المشكمة البحثية ذات خيوط عديدة وليا متغيرات مختمفة أبرز ىذه
المتغيرات ارتباط ىذه الظاىرة بقضايا العنف ضد المرأة من ناحية  ,ومن
ناحية أخري ارتباطيا بأشكال مختمفة من التحرش المادي والمعنوي ,
وك ذلك ارتباطيا بالثقافة المجتمعية ,كما أنيا ترتبط ببعض المتغيرات
النفسية المترتبة عمي ىذا الفعل بالنسبة لممرأة ,وسوف تعتمد المشكمة
البحثية عمي بعض االحصاءات لمتدليل عمي خطورة الظاىرة ثم يتجمع
نسيج كل ىذه المتغيرات في صياغة المشكمة البحثية في النياية.
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إن التحرش الجنسي يتمثل باألساس في كل فعل غير مرغوب فيو يتم
حيال األخر جنسيا سواء الزكور أو اإلناث إال أنو ارتبط بنسبة كبيرة بفئة
اإلناث  ,ويتخذ التحرش الجنسي أشكاال مختمفة يمكن بمورتيا في ثالث
أشكال :
 تحرش جنسي لفظي :يتمثل في المالحظات  ,والتعميقات الجنسية المشينة
 ,وطرح أسئمة جنسية  ,والنكات الجنسية  ,واإللحاح في طمب المقاء.
 تحرش جنسي غير شفوي  :ويتمثل في النظرات الموحية  ,وااليماءات
والتمميحات الجسدية.
 التحرش الجنسي بسموك مادي  :والذي يتمثل في محاولة الممس أو التقبيل
(ٔ).
ويجدر في األفق سؤال ىل ظاىرة التحرش ظاىرة حديثة عمي السياق
المصري؟ اإلجابة ال .فيي ليست ظاىرة حديثة ال عمي السياقات المصرية
وال عمي السياقات العالمية  ,ولكن بدأت تتزايد معدالتيا وتظير في األفق
وعمي الساحة اإلعالمية بشكل بات أكثر وضوحا  .ولعل المفارقة في ىذا
الصدد بحثية باألساس إذ أن البحوث التي تتعمق بيذه الظاىرة ىي التي
بدأت متأخ ار وليس الظاىرة ذاتيا  ,ويرتبط ذلك باألساس ببعد ثقافي يرتبط
بعدم استساغة مثل ىذه الموضوعات عمي أقالم عمماء االجتماع أو النفس
أو العموم اإلنسانية بشكل عام .ولقد عترف بذلك برين ىيافي Brian
 )ٕٓٓٚ( Heaphyعندما أشار إلي أن الحديث عن الجنس وقضاياه
بشكل عام في عمم االجتماع محدود لمغاية  ,ولعل المبرر الذي ساقو برين
في ىذه اإلطار يرتبط بما أسماه العوائق الثقافية  ,حيث تمعب المعوقات
المرتبطة بالثقافة دورىا في تحويل قضايا الجنس إلي قضايا مسكوت عنيا
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في عمم االجتماع (ٕ)  ,ويجادل في ىذا اإلطار أيضا داون مون
 )ٕٜٓٓ ( Dawne Moonبإشاراتو إلي ضرورة االىتمام بالموضوعات
والقضايا المرتبطة بالجنس ومشكالتو في إطار مدخل التفاعالت
االجتماعية عمي اعتبار أنو مرتبط بسياقات المجتمعات بالدرجة األولي
(ٖ).
يعتبر التحرش الجنسي شكل من أشكال العنف  ,والعنف في حد ذاتو
يتمثل في أي فعل يبالغ في السموك العدواني أو يترتب عميو إرسال مؤثرات
متعمقة أو مدمرة تحدث أذي نفسي أو فيزيقي أو مادي (ٗ) ,وقد تصدرت
قضايا العنف ضد المرأة اىتمام المنظمات الدولية والتي منيا األمم المتحدة
التي أفردت مجمدا عن العنف ضد المرأة  ,ويمكن اإلشارة إلي أن إعالن
األمم المتحدة لمقضاء عمي العنف ضد المرأة يري أن ىذا العنف مظير
لعالقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلي ىيمنة
الرجل عمي المرأة وممارسة التمييز ضدىا  ,ويبرز التقرير المواضع
المختمفة لمعنف ضد المرأة والتي منيا العنف في األسرة  ,والعنف في
المجتمع  ,والعنف الذي تتغاضي عنو الدولة (٘).
وقد جاء في التوصية العامة لألمم المتحدة عمي تحديد مفيوم لمعنف ضد
المرأة عمي أنو "عنف قائم عمي أساس الجنس وموجو ضد المرأة بسبب
كونيا إمرأة أو العنف الذي يمس المرأة بشكل جائر  ,ويشمل األعمال التي
تمحق ضر ار أو ألماَ جسدياَ أو عقميا أو جنسياً بيا  ,والتيديد بيذه األعمال
واإلكراه  ,وسائر أشكال الحرمان من الحرية"  .كما جاء في المادة األولي
إلعالن القضاء عمي جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلي أن "العنف ضد
المرأة ىو فعل عنيف تدفع إليو عصبية الجنس ويترتب عميو أو يرجح أن
20

يترتب عميو أذي أو معاناة لممرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو
النفسية بما في ذلك التيديد بأفعال من ىذا القبيل أو القسر أو الحرمان
التعسفي من الحرية سواء أحدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة "( .)ٙو
يتضح من خالل تقرير األمم المتحدة أن االنتياكات الجنسية أو الجسمية
تمثل خطر عمي المرأة ومما ال شك فيو أن التحرش الجنسي يمثل أحد
االنتياكات التي تتعرض ليا المرأة عمي المستوي المادي الجسدي أو
المستوي المعنوي.
ولمتدليل عمي المشكمة البحثية يمكننا أن نقدم لبعض االحصاءات عمي
المستوي العالمي وعمي المستوي المحمي التي تتعمق بمسألة التحرش
الجنسي فقد أشار تقرير الشفافية الدولي والذي تناول مسألة التحرش
الجنسي في العمل  ,إلي أن ىناك دراسات أجريت في أسيا والمحيط
اليندي حول التحرش الجنسي في أماكن العمل وقد أشارت إلي أن نسبة
ٖٓ %من النساء العامالت أبمغن عن تعرضين لمتحرش الجنسي كالميا
وبدنيا  .كما أشارت دراسة أيضا قام بيا اإلتحاد األوربي إلي وجود معدالت
عالية من التحرش الجنسي في أماكن العمل فقد تبين أن ىناك نسبة تقع
ٓٗ %إلي ٓ٘ %من النساء العامالت في دول اإلتحاد األوربي تعرضوا
لشكل من أشكال التحرش في أماكن عممين  .وفي الصين تعرض %ٔٛ
من النساء العامالت لمتحرش حسب دراسة أجريت عام . )ٚ( ٕٓٓٚ
وقد أجريت بعض الدول العربية بعض المسوح عن التحرش الجنسي في
أماكن العمل فقد بمغت النسبة في األردن عام  ٕٓٓٛنسبة  %ٔٛوفي
اليمن بمغت  %ٛٚوفي فمسطين بمغت نسبة ٗ %ٚٚ.وذلك وفقا لدراسات
عام .)ٛ( ٕٓٓٛ
22

وعن السياق المصري يمكن االستناد إلي نتائج بعض الدراسات التي
أجريت عن التحرش الجنسي والتي منيا دراسة المرأة الجديدة التي قدمت
لمؤتمر بكين حيث أشارت ىذه الدراسة إلي أن ىناك نسبة  %ٙٙمن عينة
الدراسة تعرضت لإلىانة في أماكن العمل وأن ٓ %ٚمنين تمثمت ىذه
اإلىانة في إىانة ذات طابع جنسي .وفي الدراسة التي أجرتيا عزة كريم
أوضحت أن ٔ % ٜٔ1تعرضت لجريمة خدش حياء أو تحرش جنسي .
( )ٜوفي الدرسة التي قام بيا المركز المصري لحقوق اإلنسان حول
التحرش الجنسي في مصر عمي عينة قواميا ٕٕٓٓ مفردة من الذكور
واإلناث و ٔٓٚمن النساء األجانب المقيمين في مصر  ,توصمت ىذه
الدراسة إلي أن ٖ %ٙ٘.يرون أن السبب في حدوث التحرش لممرأة ىو
شكميا الخارجي حيث أن التبرج الزائد من الممكن أن يسيم في إحداث
عممية التحرش بالمرأة  ,وقد رأي  %ٙٔ.ٙمن العينة أن المرأة في مصر
تتعرض لمتحرش سواء كانت متزوجة أو آنسة  ,كما تبين من خالل الدراسة
أن ٕ %ٖٗ.من المارين – من أفراد العينة  -أثناء وقائع تحرش حدثت
بالفعل لم يقوموا بتقديم الدعم والمساعدة لممتحرش بيا  .ومن أبرز ما آلت
إليو ىذه الدراسة أيضا أن  %ٙٚ.ٜمن أفراد العينة يتعرضوا لممعاكسات ,
في حين أن نسبة  %ٗٙ.ٙيتعرضون لنظرات سيئة أثناء سيرىم في
الطريق  ,وٓٗ %يتعرضون لممس غير الئق  ,و %ٕٕ.ٛيتعرضون
لمتتبع في الطريق  ,و %ٔٓ.ٜيتعرضون لمعاكسات تميفونية (ٓٔ).
يتضح من خالل االحصاءات أن ىذه المشكمة تتحرك عمي بعد عالمي
فعمي الرغم من اختالفات السياقات االجتماعية وتبايناتيا من خالل الدول
التي طرحت ليا االحصاءات إال أن لمظاىرة حضور في معظم دول العالم
23

وىناك العديد من الدراسات التي تؤكد عمي ذلك  .من ىنا نستنتج أن ىذه
المشكمة من المشكالت التي يتأزم ليا الضمير العالمي والتي تحتاج إلي
تدخالت ناجعة من الدول والمؤسسات .
وتجدر اإلشارة إلي تتعدد المنظورات لظاىرة التحرش تبعا لتعدد المنظورات
والمداخل العممية  ,وفي خضم ىذا الطرح نطرح لممنظور االجتماعي
والنفسي لمشكمة التحرش الجنسي والتأكيد عمي ذلك من خالل الدراسات
حسب المنظورات .ففي الواقع ينظر عمماء االجتماعي إلي التحرش من
زاوية المشكالت االجتماعية عمي اعتبار أنيا مشكمة اجتماعية تحتاج إلي
تدخالت لوضع حمول ليا  ,وأن أسبابيا أيضا ترتبط باألساس باألبنية
االجتماعية والسياقات التي تحدث فييا وأنيا ترتبط أيضا عمي حد تعبير
برين ىيافي ل )ٕٓٓٚ ( Brian Heaphبالتغير االجتماعي التي تشيده
المجتمعات (ٔٔ) وقد نظرت إلييا مارتين جينيفير )ٕٓٓٛ( Jennifer
عمي أنيا مظير من مظاىر العنف ضد المرأة حيث درست مشكمة التحرش
الجنسي من مدخل المشكالت االجتماعية وذلك عند حديثيا عن التحرش
الجنسي في المدارس األمريكية .حيث أشارت أنو طبقا لدراسة أمريكية
أجريت عام ٖ ٜٜٔوعام ٕٔٓٓ أن نسبة التحرش الجنسي في المدارس
األمريكية بمغ نسبة ٓ , %ٛوترتب عمي ذلك تأثيرات سموكية سمبية عمي
المستوي االجتماعي حيث زادت نسبة التغيب عن المدرسة في المدارس
األكثر تحرشاَ  ,كما أدي ذلك إلي خسارة عالقة اجتماعية ىامة وىي
عالقة الصداقة  ,لذلك حرصت عمي سبيل المثال والية آيوا عمي عمل
لجنة عام ٕٕٓٓ تسمي لجنة عمل التحرش الجنسي  ,وحرصت ىذه
المجنة عمي تعميم اإلناث استراتجيات التعامل مع مواقف التحرش الجنسي ,
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نستنتج من ىنا أن التحرش الجنسي يترتب عميو مشكالت عمي المستوي
االجتماعي ومن ضمنيا التأثير عمي طبيعة العالقات والتفاعالت
االجتماعية السوية ( ٕٔ) .
وعمي المستوي النفسي نجد في الدراسة التي قدم ليا إسياس وأخرون Isis
( ٕٔٔٓ) طرحت ألبرز التأثيرات النفسية المترتبة عمي التحرش الجنسي ,
ففي بداية ىذه الدراسة أشار المشاركين فييا إلي أن التحرش الجنسي ليس
خاصية مرتبطة بالنساء فقط ولكنو مرتبط أيضا بالرجال واستدلوا عمي ذلك
بالدراسة األمريكية التي تناولت التحرش لدي الرجال عام ٖٕٓٓ حيث
توصمت إلي أن ٘ٔ %من الرجال األمريكيين يتعرضون لمتحرش الجنسي
في مجال عمميم  .وقد أشار إيساس إلي أن التحرش الجنسي قد أرتبط
ببعض المتغيرات النفسية حيث يشير تقييم التأثيرات النفسية لمتحرش
الجنسي إلي ارتباطو بنتائج سمبية منيا القمق واالكتئاب  ,كما أشارت ىذه
الدراسة إلي أن التحرش الجنسي لو تأثيرات سمبية ليس فقط عمي الصحة
النفسية ولكن عمي الصحة الجسمية والصحة العقمية لمفرد وقد استندت ىذه
الدراسة عمي مدخل عمم النفس االجتماعي في دراسة التحرش ,وتوصمت
إلي أن ىناك خمس تأثيرات نفسية عمي المرأة من جراء التحرش الجنسي
تتمثل األولي في إضعاف المعنويات  ,والثانية في الخوف  ,والثالثة في
توجيو الموم الذاتي  ,والرابعة في االحباط  ,والخامسة في التأثير عمي
عاطفة المرأة بشكل عام (ٖٔ) من ىنا نستطيع القول أن لمتحرش تأثيرات
اجتماعية ونفسية عمي المرأة .
ولعل ىذه التأثيرات السمبية المترتبة عمي فعل التحرش الجنسي وانتشاره
يؤشر إلي نقطة ىامة وىو ضرورة التصدي لو خاصة وأن الواقع المعاش
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يشير إلي أرتفاع معدالت التحرش الجنسي في مصر خاصة في مرحمة ما
بعد الثورة  ,ونستدل عمي ذلك بالدراسة التي أعدتيا لجنة الشكاوي بالمجمس
القومي لممرأة والتي أشارت إلي نتيجة مؤداىا أن نسبة ٖ %ٙ٘.من النساء
في مصر تعرضن لمتحرش الجنسي بأشكالو المختمفة بداية من التحرش
المفظي حتي الجسدي (ٗٔ) .ولعل المتأمل لمواقع في مصر في مرحمة
الثورة نفسيا يجد أن التحرش الجنسي أتخذ أشكاال جديدة وليس أدل عمي
ذلك من ظيور التحرش الجنسي الجماعي التي ترددت عمي مرئي بصرنا
في اإلعالم أكثر من مرة  ,ويشيد عمي ذلك بعض ميادين الثورة في مصر
والتي من أبرزىا ميدان التحرير.
ولعل ىذه المشاىد قد دفعت فريق البحث إلي ضرورة رصد ىذه السموكيات
المنحرفة من منطمق ثالث مداخل عممية يتمثل المدخل األول  :في المدخل
االجتماعي عمي اعتبار أن فعل التحرش يرتبط ببنية اجتماعية  ,كمما
أصاب ىذه البنية الوىن كمما أفرزت مشكالت اجتماعية والتي منيا
التحرش الجنسي  ,والمدخل الثاني  :يعتمد عمي المدخل النفسي عمي
اعتبار أن ىناك تركيبة نفسية لممتحرش من ناحية  ,وىناك مردود سمبي
عمي المتحرش بيا من ناحية أخري ,لذلك وجب الوقوف عمي ىذين
المتغيرين النفسيين خالل الطرح النظري لمبحث  ,بينما يتمثل المدخل
الثالث في المدخل القانوني عمي اعتبار أنو الرادع لمثل ىذه األفعال
المشينة التي تتنافي مع اآلداب واألخالقيات العامة .
من ىنا حرصنا عمي التعرف عمي رأي بعض النخب في ىذه القضية
متعددة األبعاد بالتركيز عمي رأي ضباط الشرطة من منطمق أنيم أكثر
المتعاممين مع ضبط ىذه الجريمة وجمع االستدالالت عنيا  ,ورجال
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القضاء الذين يفصمون في ىذه القضايا المرتبطة بالتحرش  ,كما ييدف
البحث لمتعرف عمي رأي بعض األساتذة المتخصصة في العموم اإلنسانية
بحيث يتم الخروج برؤية متكاممة يمكن أن تسيم في تقديم رؤية لصانع
استرتيجية واضحة لمتغمب عمي ىذه
ا
القرار يمكن من خالليا صياغة
المشكمة .
وفي ىذا اإلطار تتجمع خيوط المشكمة البحثية في سؤال مؤداه ما واقع
مشكمة التحرش الجنسي في مصر وما رأي رجال الشرطة والقضاء وأساتذة
الجامعات في فييا والتحديات التي تواجو المجتمع من جراء ىذه المشكمة
لمتغمب عمييا  ,وما االستراتجيات المناسبة لممواجية الفاعمة من وجية
نظرىم ؟
ثانيا :أىداف البحث :
من خالل عرض المشكمة البحثية تنقسم أىداف الدراسة إلي شقين األول
ىو اليدف الرئيسي والذي يحاول التعرف عمي واقع مشكمة التحرش
الجنسي في مصر من خالل آراء بعض حاالت المتحرش بين  ,وآراء
النخبة والمتمثمة في رجال الشرطة والقضاء وبعض أساتذة الجامعات .ومن
خالل ىذا اليدف الرئيسي تنبثق مجموعة من األىداف الفرعية والتي تتمثل
في :
ٔ -محاولة الوصول إلي إطار نظري مالئم يفسر ظاىرة التحرش الجنسي من
ناحية  ,ومن ناحية أخري يفسر التحوالت التي طرأت عمي ىذه الظاىرة
خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
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ٕ -التعرف عمي واقع مشكمة التحرش من خالل اراء بعض الفتيات الالتي
تعرضن ليذه المشكمة .
ٖ -التعرف عمي ردود الفعل المجتمعية تجاه ىذه المشكمة  ,من واقع الحاالت
الميدانية.
ٗ -التعرف عمي رأي النخبة في األسباب المجتمعية التي أدت إلي تزايد
معدالت التحرش الجنسي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
٘ -التعرف عمي رأي النخبة في ظاىرة التحرش الجماعي في التظاىرات
واالحتفاالت والمناسبات العامة من حيث الدوافع والتأثيرات.
 -ٙالتعرف عمي رأي أفراد العينة من المتحرش بيم والنخبة في طرق مواجية
التحرش الجنسي بشكل فاعل .
 -ٚالخروج باستراتجية مقترحة لمواجية ظاىرة التحرش الجنسي في مصر.
ثالثا :أىمية البحث :
وفقا لكالسيكيات البحث االجتماعي تنقسم أىمية الدراسة إلي جزءين األول
يتمثل في األىمية النظرية والثاني يتمثل في األىمية العممية  ,ويمكن
طرحيما في السياق التالي:
ٔ -األىمية النظرية  :تتمثل األىمية النظرية لمبحث في محاول الوصول إلي
إطار نظري مالئم يمكن من خاللو تفسير واقع التحرش الجنسي في مصر
 ,بالتأكيد عمي التحوالت التي طرأت عمي الظاىرة والتي من أبرزىا بزوغ
فكرة التحرش الجماعي  .حيث تحاول ىذه الدراسة أن تقدم لمجموعة من
ا لتفسيرات النفسية واالجتماعية لمتحرش الجنسي  ,أستنادا إلي مرجعيات
نظرية ترتبط بالعنف ضد المرأة والسيطرة الزكورية  ,واستنادا إلي التحوالت
التي طرأت عمي ىذه الظاىرة والتي يتمثل أبرزىا من التحرش الفردي إلي
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التحرش الجماعي  ,ومن الواقعي إلي االفتراضي  .كما تستند التفسيرات
النظرية عمي التعرف عمي سيكولوجيا المتحرش  ,كما ترتكز التحميالت
النظرية جميعيا عمي مدخل المشكالت االجتماعية والتي من بينيا العنف
ضد المرأة و المتمثل في التحرش الجنسي وارتبط ذلك بعممية التغير
االجتماعي .
ٕ -األىمية العممية  :تنطمق األىمية العممية لمدراسة الراىنة من كونيا تسعي
إلي تطبيق عممي وميداني ومنيجي عمي التعرف عمي آراء كال من
المتحرش بين من السيدات ,و النخبة التي تتمثل في ثالث فئات رجال
الشرطة ورجال القضاء وبعض أساتذة الجامعات في ظاىرة التحرش
الجنسي في مصر والتحوالت التي طرأت عمييا بعد ثورة الخامس والعشرين
من يناير  .ويمكن اإلشارة في ىذا السياق إلي أن دراسة التحرش الجنسي
حاضرة بشكل أساسي في األدبيات الغربية  ,ويتسم بالندرة في األدبيات
العربية بشكل ال يتناسب مع حجم الظاىرة  ,إال أن الممفت لالنتباه أن
ىناك تحول في الدراسات التي تناولت ىذه الموضوعات في مصر في
مرحمة ما بعد الثورة .
وفي حدود اإلمكانيات المتاحة تأتي أىمية ىذه الدراسة من الناحية الميدانية
في التعرف عمي آراء الخبراء في ظاىرة التحرش الجنسي وكيفية مواجيتيا
أستنادا إلي مرجعيتين نظرية وميدانية  .ولعل الغرض األساسي من ىذه
الدراسة الميدانية محاولة الخروج باسترتيجية لمواجية التحرش الجنسي في
مصر تستند ىذه اإلستراتجية عمي وجية نظر العاممين في المجال الشرطي
والذين لدييم خبرة من وقائع التحقيقات ورجال القضاء الذين لدييم خبرة في
قضايا التحرش  ,وتكتمل الرؤية بأراء الخبراء والمتخصصين في العموم
اإلنسانية من أساتذة الجامعات.
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رابعا  :مفاىيم البحث:
إن تحديد المفاىيم أم ار ال غني عنو لتحقيق الرصانة العممية  ,ويعد المفيوم
تجريد لما يحدث في الواقع  ,ووفقا لمنيجية البحث وأىدافو تستعرض
الدراسة الحالية لمفيومين أساسيين األول مفيوم التحرش والثاني مفيوم
النخبة .
-0مفيوم التحرش الجنسي : Sexual Harassment
ال شك أن ىذا المفيوم ىو المفيوم الرئيسي لمبحث  ,وستحاول الوجية
التالية أن تعرض ليذا المفيوم من عدة زوايا انطالقا من المشكمة البحثية
ومنيجية الدراسة  ,حيث تستعرض خريطة الطرح لممفيوم من أربع زوايا
تقدم األولي لممعني االصطالحي والمغوي لممفيوم  ,بينما تقدم الزاوية الثانية
لممفيوم من الناحية االجتماعية  ,والثالثة لممفيوم من الناحية النفسية
والرابعة لممفيوم من الناحية القانونية  ,ثم تقدم ىذه الرؤية ألوجو التقاطعات
واالختالفات بين ىذه المنظورات ثم الخروج بمفيوم نظري تجريدي وآخر
اجرائي .
أ :التحرش من المنظور المغوي  :يعرض ىذا الجزء لمفيوم التحرش في
المغة العربية استنادا إلي بعض المعاجم األصيمة ومنيا معجم تاج العروس
الض َّ
ش َّ
ب َي ْح ِر ُشو من َح ِّد
الذي تحدث عن التحرش عمي أنو من أصل َح َر َ
كاحتََر َشو فيُ َو ِ
ش َّ
اب .
ض َرب َح ْرشاً وتَ ْحراشاً بفتحيما :
َ
حار ُ
صاده ْ
الضَب َ
َ

احتَر َشو وتَح َّر َشو وتَح َّر َ ِ
الض َّ
ش َّ
َي قَفَا ُج ْح َره فقَ ْعقَ َع
وِقي َل َ :ح َر َ
َ
َ
ش بِو أ ْ
ب وْ َ
ط َرفَ َيا في ُج ْح ِره .وفي معجم لسان العرب يذىب بن
صاه َعمَ ْيو وأ َْتمَ َج َ
بِ َع َ
اؤك ِ
نسان واألَسد ليقع
منظور بقولو أن معنى َ
اإل َ
الح ْرش والتَ ْح ِريش إِغر ُ
ِ
بعضيم َببعض قال الجوىري التحريش
َغرى
وح َّرش بينيم أَ ْفسد وأ ْ
َ
بق ْرنِو َ
ِ
التحريش
اإلغراء بين القوم وكذلك بين الكالب وفي الحديث أَنو نيى عن ْ
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بين البيائم ىو ِ
اإلغراء وتيييج بعضيا عمى بعض كما ُي ْفعل بين الجمال

و ِ
الكباش و ُّ
الد ُيوك وغيرىا(٘ٔ).

ب :التحرش من الزاوية االجتماعية  :اجريت مجموعة من الدراسات
االجتماعية عن التحرش الجنسي وتبنت كل دراسة من ىذه الدراسات

مفيوماَ لمتحرش الجنسي ومنيا المفيوم الذي تبنتو دراسة كال من ليو ار
ريسي

 )ٕٓٓ٘( Lindenbergحيث ربطا

 ,Reeseوكارين لندنبرج

بين مفيوم الجندر والتحرش الجنسي وعرفا التحرش الجنسي عمي أنو
"نشاط غير مرغوب فيو  ,يتضمن مالحظات لمجسد ومضايقات جنسية ,
وطمبات جنسية مصحوبة بتيديدات"( . )ٔٙكما عرفتو مديحة عبادة وخالد
كاظم ( )ٕٓٓٚعمي أنو " فعل أو سموك يصدر عن زكر أو أنثي  ,سواء
بالنظر أو المفظ أو االحتكاك الجسدي  ,ينتج عنو تأثيرات مرتبطة بالجنس
لدي األنثي والتي ال تقبل ىذا الفعل أو السموك  ,وقد يترك ىذا الفعل أو
السموك أذي نفسي أو مادي أو اجتماعي لدي األنثي التي تتعرض لو
( . )ٔٚوقد جاء تعريف لمتحرش في تقرير منظمة الشفافية الدولية في
تقريرىا حول التحرش الجنسي كشكل من أشكال الفساد (ٕٓٔٓ) والتي
ركزت عمي دراسة التحرش في أماكن العمل حيث عرفتو عمي أنو " سموك
غير مرغوب فيو أو غير مقبول ذات طابع جنسي يتصف بالعدائية
واليجوم واإلحراج  ,ويؤثر عمي آداء الموظف في العمل والصحة والمينة
وكسب الرزق"(.)ٔٛ
وفي إطار المفيوم االجتماعي لمتحرش قدمت دراسة المركز المصري
لحقوق اإلنسان مفيوم لمتحرش عمي أنو " سموك جنسي متعمد من قبل
المتحرش وغير مرغوب بو من قبل ضحية المتحرش  ,يسبب إيذاء نفسي
أو جنسي أو بدني أو أخالقي  ,من الممكن أن يحدث في العمل أو
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الشارع أو المواصالت أو المؤسسات التعميمية أو في األماكن الخاصة مثل
المنزل أو داخل محيط األسرة  ,ومن الممكن أن يكون المتحرش فرد أو
مجموعة  ,وقد يكون المتحرش بيم أفراد أو مجموعات"(.)ٜٔ
ج :التحرش الجنسي من الزاوية النفسية :تعددت المنظورات النفسية
لمتحرش الجنسي ويبدو ذلك بوضوح من خالل الدراسات التي تبنت ىذه
المنظورات والتي منيا دراسة مارسميا ىيرتا

( Mariselela Huerta

 )ٕٓٓٙوالتي ربطت بين مفيوم التحرش الجنسي والصدمة النفسية حيث
أشارت إلي المفيوم عمي أنو " فعل جنسي يؤدي إلي االكتئاب والقمق
وصعوبة التركيز وانعدام الثقة بالنفس وانعدام احت ارم الذات  ,وقد يؤدي إلي
إجياض الصحة الجسمية" (ٕٓ) .وفي الدراسة التي قام بيا فان ويجيك
وآخرون

Van Wijek

( )ٕٜٓٓربطت ىذه الدراسة بين التحرش

الجنسي وبين المنظور االجتماعي تارة  -حينما أشاروا إلي أن ىذا المفيوم
يختمف من مجتمع ألخر من حيث أشكالو-

وتارة أخري نحت منحي

نفسي حينما عرفوا التحرش الجنسي عمي أنو " تركيبة سموكية يتكون من
ثالث أبعاد مفاىيمية األول يتعمق باإلجبار الجنسي  ,والثاني يتعمق
بالمضايقة الجنسية  ,والثالث يتمثل في النظرة الجنسية غير المرغوب
فييا"(ٕٔ)  .وقد ربطت دراسة إيزيس  )ٕٓٔٔ ( Isisبين التحرش الجنسي
وبين تأثيراتو عمي الصحة النفسية والعقمية والجسمية  ,حيث أشارت إلي أن
التحرش الجنسي قد ارتبط ببعض المتغيرات النفسية السمبية والتي منيا
القمق واالكتئاب واضعاف المعنويات واثارة الخوف والموم الذاتي وقد تبنت
ىذه الدراسة مفيوم نفسي لمتحرش الجنسي وخصوصا في أماكن العمل
مؤداه " فعل أو سموك غير مرغوب فيو  ,ويتضمن التحرش المعنوي
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المتمثل في األلفاظ أو النظرات  ,وقد يكون مادي باإلجبار أو التيديد عمي
إقامة عالقات جنسية من أجل تحقيق منافع مرتبطة بالعمل " ( ٕٕ).
وارتباطا بيذا المنظور يمكن اإلشارة إلي ما ذىبت إليو دراسة المركز
المصري لحقوق اإلنسان في تصنيف أنماط شخصية المتحرشين وتقسيميا
إلي ثالث أنماط(ٖٕ):
 المتحرش السمطوي :ىو المتحرش الذي يمتمك السمطة ويستغميا
في الضغط عمي من تحت أوامره  ,ويظير ىذا النمط من التحرش في
العالقة بين الرئيس والمرؤس .
 المتحرش الزكوري  :وىو المتحرش الذي ينطمق في فعمو استنادا عمي
بعض القيم الزكورية التي يتبناىا والتي تدعميا قيم وثقافة بعض الجماعات
من حيث السيادة الزكورية  ,ويحاول أن يتجو المتحرش إلي ذلك من
منطمق الييمنة الزكورية .
 المتحرش ألغراض جنسية :وىو المتحرش الذي يسعي إلي تحقيق أىداف
واشباعات لشيواتو الجنسية دون تمييز بين ضحاياه  ,وىذا النمط من
المتحرشين ال يفرقون بين أنثي وأخري  ,ويركز ىذا النمط في الغالب عمي
متحرشين غرباء في الشوارع والمواصالت واألماكن العامة.
 ويمكن أن يضيف البحث الحالي إلي ذلك المتحرش السياسي  :ذلك النمط
من التحرش الذي قد يحدث بشكل فردي أو شكل جماعي  ,وييدف إلي
إجياض التظاىرات أو نشر الفوضي أو اظيار ضعف السيطرة األمنية ,
وىذا ما ستحاول الدراسة الميدانية أن تبحث في دروبو .
ج :التحرش الجنسي من الزاوية القانونية  :يستعرض ىذا الجزء لمتحرش
الجنسي من المنظور القانوني  ,اتساقا مع أىداف وقضية البحث األساسية
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والتي تسعي إلي التعرف عمي رأي النخبة والتي من بينيا رجال القضاء
ورجال الشرطة  .وفي البداية تجدر اإلشارة إلي أن القانون المصري أفرد
لمتحرش الجنسي المادة  316مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري
والتي جاء نصيا " يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشير وبغرامة ال
تقل عن ثالثة آالف جنيو وال تزيد عمى خمسة آالف جنيو أو بإحدى ىاتين
العقوبتين كل من تعرض لمغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان
أمور أو إيحاءات أو تمميحات جنسية أو إباحية سواء باإلشارة أو بالقول أو
بالفعل بأية وسيمة بما في ذلك وسائل االتصاالت السمكية أو الالسمكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة
آالف جنيو وال تزيد عمى عشرة آالف جنييا و بإحدى ىاتين العقوبتين إذا
تكرر الفعل من الجاني من خالل المالحقة والتتبع لممجني عميو .وفي حالة
العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حدييما األدنى واألقصى.
والمادة  316مكرر (ب) :يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة
المنصوص عمييا في المادة  ٖٓٙمكرر (أ) من ىذا القانون بقصد حصول
الجاني من المجني عميو عمى منفعة ذات طبيعة جنسية ,ويعاقب الجاني
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيو وال تزيد
عمى عشرين ألف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين(ٕٗ).
وفي البحث المقدم من تشايافيج ووميري موريش

Chaiyaavej and

 )ٕٓٓٚ( Moashوالذين قدموا رؤية شرطية لممفيوم وذلك عند دراسة
التحرش بالشرطيات قدموا تعريفيم لمتحرش الجنسي عمي أنو " فعل جنسي
غير مرغوب فيو شفوي أو جسدي  ,يتضمن النكات الجنسية والتعميقات
الجنسية  ,والرشوة الجنسية  ,واالعتداءات الجنسية" (ٕ٘) .وفي رسالة
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الماجستير التي أعدىا ميند بن حمد ( )ٕٜٓٓبأكاديمية نايف لمعموم
األمنية عن التحرش الجنسي تبني مفيوم لمتحرش الجنسي مؤداه " أقوال أو
أفعال أو إيحاءات تحمل دالالت جنسية تصدر من أشخاص راشدين عمي
وجو اإلغواء أو اإلغراء أو التيديد  ,ويقصد بو استمالة اآلخرين لمممارسة
الزنا معيم أو مقدماتو" ( . )ٕٙوفي الدراسة القانونية التي قدميا محمد
إعراب حول التحرش الجنسي بالجزائر ( )ٕٜٓٓتبني تعريف لمتحرش
الجنسي مؤداه " عمل مقصود يقوم بو إنسان ميووس لديو نزعة جنسية ,
ويقوم ببعض األساليب والتصرفات لمفت نظر الطرف اآلخر واثارتو ,
وحين يشعر الميووس بالممل وعدم اإلستجابة  ,يقوم بإتباع أساليب أخري
لتقرب لو المسافة كالمالمسات والتقارب الجسدي إلثارة الطرف اآلخر
إشباعا لرغبتو ونزوتو" كما استندت ىذه الدراسة أيضا إلي تعريف القانون
الجزائري لمتحرش عمي أنو " استغالل السمطة أو الوظيفة أو المينة بإصدار
أوامر لمغير أو بالتيديد أو باإلكراه وممارسة ضغوط عميو قصد إجباره عمي
اإلستجابة لرغباتو الجنسية" (.)ٕٚ
من خالل طرح ىذه المقاربات المفاىيمية من التخصصات المختمفة يمكن
الخروج بمجموعة من التقاطعات بين ىذه المنظورات المختمفة :
 أكدت التعريفات من السابقة عمي كون التحرش الجنسي فعل اجتماعي
غير مرغوب فيو  ,يمتد ليشمل أفعال معنوية مرتبطة بالنظرات والمعاكسات
واإليحاءات والتمميحات الجنسية والرشاوي الجنسية  ,كما يرتكز عمي أفعال
مادية مرتبطة بالجسد وانتياكو عن طريق الممس أو االغتصاب .
 ربطت التعريفات بين ىذا الفعل وبين التأثيرات السمبية عمي نفسية
المتحرش بيا من ناحية القمق والتوتر وعدم احترام الذات وغيرىا  ,كما
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ربطت التعريفات بين التحرش والتأثيرات المادية عمي الجسم من جراء
االعتداءات الجنسية .
وحول أبرز التأكيدات التي أختمفت فييا المنظورات المختمفة لممفيوم يمكن
اإلشارة إلي اآلتي :


ركزت المفاىيم االجتماعية عمي عممية الفعل وقصديتو عمي وجو

الخصوص  ,حيث اإلشارة عمي أنو فعل اجتماعي متعمد وقصدي يمارس
في أماكن مختمفة في أماكن العمل والشارع والمواصالت العامة والمؤسسات
التعميمية وحتي داخل األماكن المغمقة كالمنزل أو العمل.
 وقد ركزت المفاىيم النفسية عمي مردود الفعل وتأثيراتو النفسية والعقمية
والجسدية .


أما المفاىيم القانونية فقد نظرت إلي المفيوم كونو فعل يخالف القوانين
ويستوجب العقاب  ,وقد وسعت الزاوية القانونية من المفيوم ليشمل عمي
التحرش الذي يتم من خالل وسائل اإلتصاالت السمكية أو الالسمكية .
ومن خالل ىذا الطرح يمكن الخروج بمفيوم نظري لمتحرش الجنسي مؤداه
" فعل أو سموك غير مرغوب فيو يقوم بو أفراد أو جماعات ضد أنثي أو
عدة إناث  ,قد يكون ىذا الفعل معنوي مثل النظرات الجنسية واأللفاظ
الموحية والتمميحات الجنسية وغيرىا  ,وقد يكون مادي مثل لمس الجسد"
كما يمكن الخروج في ىذا اإلطار بمفيوم إجرائي لمتحرش الجنسي مؤداه"
فعل جنسي سمبي مادي أو معنوي غير قانوني ويتنافي مع األخالقيات
العامة في المجتمع  ,ويترك تأثير نفسي وجسدي سمبي لدي المتحرش بيا
 ,يستوجب التعرف عمي رأي الخبراء من المثقفين والقضاة ورجال الشرطة
لمواجيتو"

-5مفيوم النخبة elite :
36

يعد مفيوم النخبة من المفاىيم األساسية في البحث الراىن  ,وفي ىذا
السياق سوف نستعرض ليذا المفيوم من وجيتين األولي الوجية المغوية
والثانية الوجية العممية :
بالض ِّم و ُّ
َّ
الن َخَبةُ كيُ َم َزٍة األ َّو ُل قو ُل
النخبة في المغة  :النخبة في تاج العروس
ُّ
وغيره والثّاني قو ُل األ ِ
ِ
الم ْختَ ُار
أَبِي منصور
َص َمع ّي وىي الم َغة َ
ْ
الجيِّدة ُ :

وجمع األ ِ
ب
َخير ُ :ن َخ ٌ
ِ
وجاء
يارىم
ُ
َ
ون َخَبتُيُ ْم خ ُ

ون ْخَبةُ القَ ْوِم
كر ْ
ور َ
طب  .و ْانتَ َخَبوُ ْ :
اختَ َارهُ ُ .
طَبة ُ
ُ
في ُن َخ ِب أَصحابِ ِو  :أَي في ِخَي ِارِىم و ُّ
الن ْخَبةُ :

ِ
حديث عمي وِقي َل ُع َم َر رضي
الرجال فتُْن َزعُ منيم في
تار من ِّ
الجماعةُ تُ ْخ ُ
الم ْنتَ َخ ُبون من َّ
وخ َر ْجنا في ُّ
تق ْو َن .
الم ْن َ
اهللُ عنيما َ " :
الناس ُ
الن ْخَبة "  .وىم ُ

ِ
ب من القَ ْوِم ِم َائةَ َر ُج ٍل " ومعنى نخب في
وفي حديث ْابن األَ ْك َوِع ْ " :انتَ َخ َ
اختاره و ُّ
ون ْخبةُ القَوم
الشيء
ب
الن ْخَبةُ ما اختاره منو ُ
لسان العرب ْانتَ َخ َ
َ
َ

ِ
ِ
الخاء
يارىم قال األَصمعي يقال ىم ُن َخبة القوم بضم النون وفتح
ُ
ون َخَبتُيم خ ُ
ِ
الخاء والمغة الجيدة ما اختاره
قال أَبو منصور وغيره يقال ُن ْخبة بِإسكان
ون َخ ْبتُو أ َْن ُخبو إِذا
جاء في ُن َخ ِب أَصحابو أَي في خيارىم َ
األَصمعي ويقال َ
الن ْزعُ و ْ ِ
ب َّ
َن َز ْعتَو و َّ
االنتقاء ومعنى
االختيار و
االنتخاب
ب االنتِزاع و
ُ
االنتخا ُ
الن ْخ ُ
ُ
ُ
نخب في مختار الصحاح ن خ ب ِ ْ :
خاب االختيار و ُّ
الن َخَبةُ مثل
االنت ُ

ُّ
ورطب يقال جاء في ُنخب أصحابو أي في
الن َجَبة والجمع ُن َخ ٌ
كرطبة ُ
ب ُ
ِخيارىم (.)ٕٛ
النخبة في عمم االجتماع :ارتبط مفيوم النخبة في عمم االجتماع بالنظرية
االجتماعية  ,وىو مفيوم لو داللتو وذاع صيتو في حقبة الثالثينيات من
القرن العشرين  ,ومن أبرز رواده باريتو وموسكا ورايت ميمز وماكس فيبر
وغيرىم  ,وبعيدا عن تشابكات النظرية االجتماعية نطرح بعض المفاىيم
المبسطة عن النخبة والتي تخدم البحث الحالي بالتركيز عمي النخب
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االجتماعية  ,حيث تتعدد تصنيفات النخب ما بين نخب سياسية واجتماعية
ودينية وثقافية  .وبصورة عامة يستخدم مفيوم النخبة  eliteلمداللة عمى
ما ىو متميز بجودتو ونوعيتو ,غير أنو في العموم االجتماعية يتسع ليدل
عمى الجماعات االجتماعية المتميزة بخصائصيا ومواقعيا اإلدارية
والتنظيمية ,وخاصة ذوي النفوذ االجتماعي والسياسي واالقتصادي (. )ٕٜ
ويمكن ىنا الوقوف عمي تعريف النخبة في كالسيكيات عمم االجتماع فقد
نظر إلييا باريتو وموسكا عمي أنيا " األقمية المنظمة نسبيا والتي تحكم
األكثرية غير المنظمة  ,وىي التي تسيطر بفضل قدراتيا المتفوقة ورصيدىا
الثقافي  ,وىي جماعة تتمتع بالقوة اإلقتصادية والسياسية واالمتياز والمكانة
 ,وىي جماعة وظيفية ومينية وتحظي بمكانة مينية عالية في المجتمع,
وقد ميز باريتو بين النخبة الحاكمة التي تحكم بالفعل وبين النخبة غير
الحاكمة التي ليا مواىب خاصة ولكن ليسوا في مراكز القوة (ٖٓ)  ,وقد
عرفيا رايت ميمز عمي أنيا كل جماعة مؤثرة في توجيو السياسة وتمجأ إلي
سمطتيا لتفادي اإلضطرابات الناجمة عن تضارب مصالح الشرائح
االجتماعية (ٖٔ) .
ومن كالسكيات عمم االجتماع إلي المعاصرة حيث عرفيا عمي ليمة
(ٕٕٔٓ) عمي أنيا الجماعة التي تقود المجتمع وتعكس طبيعتيا عميو وىي
عقل المجتمع تتولي تشكيمو وفق مشروعيا االجتماعي (ٕٖ) .
يتضح من خالل الطرح السباق أن النخبة ىي باألساس جماعة مؤثرة في
المجتمع  ,وتشارك إما من خالل سمطتيا في صنع القرار أو من خالليا
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مشروعيتيا لدي الجماىير في تحريكيا نحو صناعة القرار  ,وتحقيقاَ
ألغراض البحث الحالي والذي تبمور أحد أىم أىدافو في التعرف عمي رأي
النخب في كيفية مواجية ظاىرة التحرش الجنسي  ,وتمثمت ىذه النخب في
النخب العاممة في مواجية الظاىرة وىم القضاة ورجال الشرطة وكذلك رأي
أساتذة الجامعات من المتخصصين في العموم اإلنسانية  .من ىذا المنطمق
يمكن صياغة مفيوم اجرائي لمنخب في اآلتي " جماعة مؤثرة ,تتعامل
بشكل فاعل مع ظاىرة التحرش الجنسي إما من خالل جمع االستدالالت
وتمقي البالغات أو بتنفيذ األحكام عمي المتحرشين وفقا لمقانون أو
بالمساعدة برؤيتيا العممية لمواجية التحرش الجنسي "

خامسا :االجراءات المنيجية لمبحث :
تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمي واقع ظاىرة التحرش الجنسي في مصر
و أراء النخبة من أساتذة الجامعات ورجال الشرطة والقضاة في مواجية ىذه
الظاىرة  .ومن ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة وصفية تحميمة تسعي
لتحقيق ىذا الغرض .
ٔ -أدوات الدراسة  :اعتمدت الدراسة عمي دليمين لممقابمة المتعمقة لجمع
المعمومات عن الظاىرة يطبق الدليل األول عمي بعض النساء الالتي
تعرضن لمتحرش الجنسي  ,والثاني يعد لمنخب المستيدفو من البحث ,
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أ -دليل مقابمة الفتيات المتحرش بين  :تناول ىذه الدليل
مجموعة من المحاور التي تتناسب مع موضوع البحث وأىدافو
حيث انقسم إلي ثالثة محاور أساسية :
المحور األول :التحرش المعنوي .
المحور الثاني :التحرش المادي.
المحور الثالث :سبل مواجية ظاىرة التحرش.
ب -دليل مقابمة النخب  :صيغ ىذ الدليل ليوجو إلي النخب
المستيدفة من البحث والمتمثمة في النخب الشرطية والقضائية
وأساتذة الجامعات  .تكون ىذا الدليل من مجموعة من المحاور
الفرعية والتي تمثمت في اآلتي:
المحور األول :رؤي رجال الشرطة والقضاء وأساتذة الجامعات في
لمفيوم التحرش ومتغيراتو االجتماعية.
المحور الثاني  :رؤي رجال الشرطة والقضاة وأساتذة الجامعات في
ظاىرة التحرش الجنسي الجماعي في مصر.
المحور الثالث :رؤي النخب في عالقة التحرش الجنسي بالثورة
المصرية.
المحور الرابع :رؤية النخب في مواجية التحرش الجنسي في مصر.
ٕ -مجاالت الدراسة  :وفقا لمنيجيات البحث يتم تقسيم مجاالت الدراسة
إلي ثالث مجاالت المجال البشري والمجال المكاني والمجال الزمني .
أ :حاالت الدراسة  :تم تطبيق البحث عمي مجموعة من الحاالت
العمدية من المتحرش بين والنخب .
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الحاالت األولي  :تم تطبيق دليل المقابمة المقنن الخاص بالمتحرش
بين عمي مجموعة من الحاالت تم جمعيم بشكل عمدي من طالبات
جامعة القاىرة قواميا عشر حاالت  ,عمي أن يكن تعرضن لمتحرش
بأشكالو المختمفة المادي أو المعنوي أو كالىما .
الحاالت الثانية  :المرتبطة بالنخب :تم اختيار مجموعة من الحاالت
العمدية من النخب المستيدفة من البحث وىم أساتذة الجامعات ورجال
الشرطة ورجال القضاء .وتم تطبيق دليل المقابمة المقنن عمي عدد ٕٚ
حالة تم توزيعيم عمي النحو التالي :
 تسعة حاالت من رجال الشرطة.
 ثمان حاالت من رجال القضاء.
 عشرة من أساتذة الجامعات.
وثمة محددات تم اإلتفاق عمييا الختيار حاالت النخب:
 عينة رجال الشرطة  :تم اإلتفاق عمي اختيار عشرة من ضباط
الشرطة الذين قاموا بالتحقيق في جرائم تحرش ولدييم معرفة
بيذه القضايا .
 عينة القضاة  :تم تطبيق الدليل مع ثمانية من القضاة الذين
لدييم رؤية حول موضوع التحرش الجنسي وعمموا في قضايا
مرتبطة بيذا اإلطار.
 عينة أساتذة الجامعات  :تم تطبيق الدليل عمي عشرة من أساتذة
الجامعات تم اختيارىم من تخصصات إنسانية مختمفة تضم عمم
النفس  ,وعمم االجتماع  ,والقانون.
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ب :المجال الجغرافي  :تم تطبيق الدليل عمي الضباط من القاىرة
والجيزة وكذلك القضاة  ,وأما أساتذة الجامعات فقد تم تطبيق دليل
المقابمة مع أساتذة من المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية
وجامعة القاىرة وعين شمس.
ج :المجال الزمني  :استغرق التطبيق فترة شير أكتوبر ونوفمير من
عام ٕٗٔٓ.
سادسا :نحو إطار نظري مفسر لمتحرش الجنسي في مصر:
يتبادر إلي الذىن العديد من التفسيرات حول ظاىرة التحرش الجنسي في
مصر  ,وقد تتفاقم ىذ التساؤالت عند محاولة تفسير ىذه الظاىرة في مرحمة
ما بعد الثورة  ,إذ أن ىذه الظاىرة باتت تشيد تحوالت منيا عمي سبيل
المثال التحول من التحرش الفردي إلي التحرش الجماعي  ,والتحول من
التحرش في الخفاء إلي التحرش في العمن  ,والتحول من التحرش الواقعي
إلي التحرش االفتراضي  ,وىنا تحاول ىذه الوجية التفتيش في دروب
التفسيرات النظرية لتقديم تصور نظري مقترح ومقتضب  ,يمكن من خاللو
تفسير دالئل الحاالت الميدانية  ,و التي من الممكن أن تؤكد عمي ىذه
التفسيرات أو تدحضيا  .وسوف يسير الحديث عمي ىيئة مقوالت ومقاربات
نظرية استمدت من منظور عمم االجتماع وعمم النفس .
المقاربة األولي  :مقاربة العنف وتحوالت البنية االجتماعية  :يعد التحرش
شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة  ,وتشير المقاربات النظرية إلي
فرضية أساسية مؤداىا أن العنف يتزايد في مراحل التحول االجتماعي  ,وال
شك أن مرحمة المد الثوري التي عاشاتيا مصر والتغير االجتماعي أرتبط
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بمجموعة من الظواىر السمبية والتي من بينيا التحرش الجنسي  ,ليس معني
ذلك أن التحرش الجنسي لم يكن موجود في مرحمة ما قبل الثورة  ,ولكنو
أتخذ شكل أكثر اتساعاَ وأتخذ بعداَ سياسياَ  ,ولعل ىذا ما دعا بيير بورديو
إلي تفسيره لمتحرش الجنسي من منظور االجتماع السياسي ونظر إليو عمي
أنو نوع من أنواع الييمنة واإلستيالء (ٖٗ) .
وتمك الفرضية جعمتنا ننظر إلي التحرش الجنسي من منظور سياسي ونربطو
باألحداث والتظاىرات ,ولعل ذلك ما دعا المركز القومي لمبحوث االجتماعية
والجنائية في ورشة العمل المرتبطة بالتحرش الجنسي ( ٖٕٔٓ) أن يصنفو
ضمن جرائم العنف السياسي  ,حيث أرتبط بالتظاىرات وتم بشكل منيجي
ومنظم عبر تظاىرات الجمعة الثالث والعشرون من نوفمبر مميونية ال
لإلعالن الدستوري  ,والجمعة ٕ٘ يناير ٕٕٔٓ مميونية ذكري الثورة (ٖٗ).
ال ينفصل ىذا الشكل من أشكال العنف عن البنية االجتماعية الذي يتم
داخل سياقاتيا  ,وىذا ما يدعونا إلي تبني وجية سميحة نصر ( ٖٕٓٓ)
حيث نظرت إلي العنف عمي أنو ليس عالما مستقال عن البناء االجتماعي ,
ومن ثم فإن أشكال العنف التي تظير فيو ال ترتبط بميول فطرية لدي األفراد
 ,وانما ىي وليدة ظروف بنائية  ,واستندت إلي فرضية مؤداىا كمما زادت
الضغوط البنائية ازدادت معيا التوترات في مواقف التفاعل االجتماعي التي
قد تصاحبيا صور عنف (ٖ٘) .من ىنا يتضح أن أي مشكالت في البنية
االجتماعية يصاحبيا صور لمعنف  ,ومما ال شك فيو أن البنية االجتماعية
كانت محممة بكل عوامل اإلنسداد لدرجة أن مصر من الدول التي تعاني من
انسداد بنيوي

ٔ

وال شك أن ىذا اإلنسداد حمل معو كل عوامل العنف عندما

0

ذلك المصطلح استخدمه األستاذ الدكتور خضر أبو قورة  ,أستاذ علم االجتماع بمعهد
التخطيط القومي في ندوة الشخصية المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
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انفجرت ىذه البنية بفعل المد الثوري  .وفي ىذا السياق أيضا يذىب بورديو
إلي أن ىناك نوع من أنواع العنف يسمي بالعنف الرمزي حيث تجد الييمنة
الذكورية كل السبل لمممارسة سمطاتيا  ,وينظر إلي ىذه السمطة عمي أنيا
متضمنة تاريخيا  ,وتمك الييمنة ىي التي تخضع المرأة لمعنف الرمزي(.)ٖٙ
وقد ربط أيضا عمي ليمة بين السموك المنحرف وبين البنية االجتماعية حيث
ذىب إلي أن زيوع الظواىر االنحرافية في مجتمع من المجتمعات ال يرتبط
باألفراد بقدر ارتبا طو بالبناء االجتماعي  ,وتبني وجية نظر دور كايم التي
تري أن االنحراف يرتبط بضعف في العقل الجمعي وال يرتبط باألفراد  ,حيث
ذىب إلي وجية مخالفة عما قدمتو المدرسة التقميدية في الجريمة والتي
ربطت بين الجريمة وبين األفراد ( . )ٖٚوىذا ما يقودنا إلي النظر إلي
ظاىرة التحرش الجنسي من منطمق األنوميا االجتماعية  ,والتي تعني انعدام
المعيارية  ,فمما ال شك فيو أنو بإنييار المنظومة األمنية إبان ثورة الخامس
والعشرين من يناير بدت عمي السطح بعض الظواىر السمبية نتيجة غياب
المعايير والتي من بينيا ظاىرة التحرش الجنسي .
من ىنا نستطيع التدليل بما ذىب إليو ستيفن أوير

Stefan Auer

( )ٕٜٓٓعند دراستو لمعالقة بين العنف والثورة منذ حدوث الثورة الفرنسية
بالتأكيد عمي أن العنف ىو مركز السياسة الثورية  ,وال شك أن التحرش
مظير من مظاىر العنف الذي يمارس ضد المرأة والذي بدا أكثر اتساع وبدأ
يتحول كما سبق اإلشارة إلي تحقيق أغراض سياسية (. )ٖٛ
المقاربة الثانية  :الييمنة الذكورية  :البناء االجتماعي لمجسد  :تنطمق
ىذه المقاربة من أفكار بيير بورديو بالنظر إلي التحرش الجنسي من منطمق
أنو نمط من أنماط الييمنة الذكورية  ,وفي ىذا السياق نظر بورديو إلي
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الجسد نظرة بنيوية عمي أعتبار أنو مرتبط بالبناء االجتماعي فتراه يطرح في
كتابو الييمنة الذكورية عنوان يحمل البناء االجتماعي لألجساد  ,ويذىب إلي
أن التقسيم بين الجنسين ىو نظام األشياء في كل ما يحيط بنا حتي عمي
مستوي األشياء المادية في المنزل وحتي في العالم االجتماعي بأسره  ,كما
يذىب إلي أن قوة النظام الذكوري تتأتي من اعتبار أن النظام االجتماعي
يدعم من النظام الذكوري فعمي حد تعبيره " كان مكان الرجل أمام الموقد
والمرأة في المطبخ " .ويمكن في ىذه اإلطار تبني النظرة إلي الجسد عمي أنو
تخضع لمبناء االجتماعي الذي يدعم بدوره الييمنة الذكورية(. )ٖٜ
ترتبط ىذه الييمنة الذكورية بالفرضية القمعية التي طرح ليا ميشيل فوكو في
الجزء األول من كتابو الجنسانية  ,حيث يري أن ىناك تحول في خطاب
الجنس نفسو من المسكوت عنو إلي المصرح بو  ,ويري فوكو أن
المجتمعات الحديثة حاولت أن تحصر الجنسانية في نظام الزواج إال أن
ىناك ما أطمق عميو أسم الجنسانيات الجزئية  ,ىي نمط من األنشطة
الجنسية غير المسموح بيا والتي من بينيا بالضرورة التحرش الجنسي(ٓٗ) .
وىنا يمكن القول أن التحرش الجنسي يمثل شكل من أشكال الييمنة الذكورية
 ,وسوف تحاول الوجية الميدانية التأكيد من ىذه الفرضية أو رفضيا.
المقاربة الثالثة  :األنشطة الروتينية والسموك المخطط  :تحاول أن تقدم
ىذه المقاربة لوجيتين األولي تنظر إلي التحرش من منظور األنشطة
الروتينية  ,والثانية تنظر إلي التحرش من منطمق السموك المخطط ويمكن
طرح كال الوجيتين في السياق التالي :
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ٔ -األنشطة الروتينية والتحرش الجنسي

Sexual harassment and

 : routine activitiesقام بفحص ىذه النظرية تاميسا كمودفميت
 )ٕٓٔٓ ( Clodelterحاولت ىذه الباحثة أن تفسر في دراستيا موضوع
التحرش الجنسي لدي فئة المراىقين والشباب تحديدا حيث ذىبت إلي أن
ارتكاب المخالفات الجنسية أثناء مرحمة المراىقة من شأنو أن يزيد اتجاه
ىؤالء المرتكبين لمجريمة إلي االستمرار فييا في المستقبل واإلتجاه نحو
التحرش  ,فقد ذىبت ىذه النظرية إلي مقولة التعود عمي الفعل المنحرف
حيث تري أن نشأة المراىقين عمي االنحرافات الجنسية تجعميا جزء من
روتين الحياة لدييم في مرحمة الشباب بالشكل الذي قد يدفعيم نحو ممارسة
االنحرافات السموكية  ,وقدر ربطت ىذه الدراسة بين فكرة االختالط واألنشطة
الجنسية الروتينية  ,حيث رأت أن ما يحدث داخل الجامعات من اختالط في
األنشطة والرحالت والسفر من الممكن أن يمعب دوره في تسييل فعل
التحرش خاصة لألفراد الذين لدييم استعداد ليذا الفعل من خالل روتينية
الفعل وتعودىم عميو  ,وقد ربطت أيضا تامسيا كمودفمينت بين التحرش
الجنسي وبين فكرة ضبط النفس  ,حيث ذىبت إلي أن الوقاية من ىذا الفعل
تعتمد عمي قدرة المتحرش عمي ممارسة ضبط النفس(ٔٗ) .
ٕ -نظرية السموك المخطط  : Theory of planned behavior :تبني ىذه
النظرية مان يا لي  Man yu liوزمالئو (ٕٓٔٓ) فقد حاولوا تنبني ىذه
النظرية لتفسير واقع التحرش الجنسي حيث تفترض ىذه النظرية أن ىناك
نية لدي الشخص في آداء سموك معين  ,ورأي أصحاب ىذه الدراسة أن ىذه
النظرية تم تطبيقيا بنجاح عمي العديد من الموضوعات والدراسات التي
تناولت التدخين وتخفيف الوزن  ,وقد حاولوا تطبيق ىذه النظرية عمي
التحرش الجنسي وتم ربطيا بمفيوم أطمقوا عميو أسم مفيوم المعايير
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التحذيرية الشخصية  ,تمك التي تنطوي عمي فكرة

أساسية مؤداىا أن

الشخص المقدم عمي الفعل يفكر فيو قبل أن يتجو إليو أو يقدم عميو  ,ويركز
عمي المردود الذي يعود عميو من الفعل وتأثيره عمي الناحية الوجدانية
لمشخص  ,حيث تبنت ىذه النظرية فرضية أساسية مؤداىا أن التحرش
الجنسي قد يتسبب في مشكالت عاطفية مستقبمية لدي الذي يقوم بو (ٕٗ) .
المقاربة الثالثة :اإلعالم والحرمان الجنسي  :يرتبط التحرش الجنسي
باإلعالم واإلعالم الجديد المتمثل في اإلنترنت  ,فال يمكن إغفال الدور الذي
يقومان بو سواء في الترويج لمتحرش الجنسي أو في عممية المواجية  ,وفي
ىذا اإلطار يمكن اإلستشياد بما ذىبت إليو دراسة سيمفيا جالدي ( Galdi
ٕٗٔٓ) فقد ربطت في البداية بين التحرش الجنسي وبين غياب المعايير في
المجتمع بشكل عام والمدرسة واألسرة ووسائل اإلعالم بشكل خاص  ,فقد
ذىبت إلي أن التميفزيون يمعب دو ار غير ممحوظ ولكنو مؤثر في اإلتجاه نحو
التحرش الجنسي  ,فقد أشارت إلي أن ىناك العديد من البرامج التميفزيونة
التي تروج لمجنس  ,وىناك العديد من اإلعالنات التجارية تستخدم النساء
عمي أنيا سمعة وتؤكد ىذه اإلعالنات عمي الجسد عمي اعتبار أنو وسيمة
لترويج السمع  ,أضف إلي ذلك ما تقوم بو العارضات من تقديم استف اززات
جنسية  ,كل ىذه األمور تدفع إلي تحريك الغريزة لدي المشاىد مما يدفعيم
إلي أرتكاب جرائم جنسية ( ٖٗ) .
أضف إلي ذلك ما يفعل اإلنترنت ومواقعو اإلباحية والمحادثات الجنسية التي
تتم في إطاره والتعميقات الجنسية والنكات الجنسية وغيرىا من صور التحرش
التي القت ليا رواج عبر اإلنترنت (ٗٗ)  ,ومما يؤكد ىذه الوجية ما ذىب
إليو دراسة كيمبيرلي يونج  )ٕٓٓٛ ( Youngحيث أشار إلي أن ىناك
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ماليين من الصور الجنسية التي يتعرض ليا األطفال والكبار في المنازل
والمكاتب والمدارس وغرف العمل  ,ويكفي االستشياد بأن حجم عائدات
المواقع الجنسية المنشرة حول العالم سبعة وخمسين بميون دوالر  ,وأن ىناك
أربعة ونصف مميون موقع جنسي تقريبا  ,مما يدفع إلي ظاىرة إدمان الجنس
عبر اإلنترنت (٘ٗ) ,وعند متابعة حركة التطور منذ عام  ٕٓٓٛوحتي
نيابيية عام ٕٗٔٓ نجد أن ىناك أثني عشر مميون وسبعمائة ألف فيديو
إباحي  ,وخمسمائة وسبعة عشر مميون موقع جنسي  .ال شك أن مثل ىذه
المواقع قد تدفع بشكل أساسي إلي زيوع الثقافة الجنسية السيئة  ,وتكمن
الخطورة في مجتمعنا مع ارتفاع سن الزواج وانتشار معدالت البطالة
والعنوسة  ,فنجد أن الحرمان الجنسي يدفع بعض األفراد إلي االنخراط في
تفاعالت جنسية أو ارتياد المواقع اإلباحية يخمق ذلك ثقافة جنسية غير سوية
من الممكن أن تدفع نحو تحرش جنسي في الواقع وىذا ما سوف نحاول
التأكيد عميو من خالل الدراسة الميدانية.
خالصة:
طرح الفصل لمشكمة البحث ومتغيراتيا األساسية كما قدم رؤية حول
التحرش الجنسي استنادا إلي مرجعية مفاىيمية سوف تسيم في
تمييد الطريق أما القارئ لمجزء الميداني من البحث  ,كما طرح
الفصل لالجراءات المنيجية لمبحث التي سوف يتم االستناد عمييا
في الدراسة الميدانية  ,كما طرح الفصل لممقوالت النظرية التي
سوف يتم االعتماد عمييا في تفسير نتائج الدراسة الميدانية .
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الفصل الثاني
التحرش الجنسي في مصر بعد الثورة
" رؤي المتحرش بين"

العناصر األساسية لمفصل
تمييد
أوال :التحرش الجنسي المعنوي من واقع الحاالت الميدانية.
ثانيا  :التحرش الجنسي الجسدي من واقع الحاالت الميدانية.
ثالثا :سبل المواجية لمتحرش الجنسي :قراءة من الحاالت الميدانية.
خالصة
مراجع الفصل

54

" ليس صحيحاَ أن اإلنسان الموىوب أكثر يكون بالشجاعة  ,فمن نكون معتدلين إال إذا واصمنا
الصراع ضد المتع والرغبات ودون أن نكون قد حققنا النصر بفضل التعقل والتمرين"
ألبقيادوس كمينياس

تمييد
يشير الواقع إلي زخم كبير في الحديث عن ظاىرة التحرش الجنسي في
األماكن العامة والخاصة  ,فظاىرة التحرش الجنسي ارتبطت إلي حد كبير
بدخول المرأة إلي المجال العام  ,وخاصة في مرحمة ما بعد الثورة  ,وىذا ال
ينفي وجود الظاىرة قبل الثورة ولكنيا أتخذت أشكاالً وأبعاداَ جديدة في
مرحمة الثورة  .وعند الحديث عن ظاىرة التحرش الجنسي نجد أن معظم
التحميالت تربط بينيا وبين المرأة والرداء الذي ترتديو ,وعمي الرغم من أن
لباس المرأة في الستينيات من القرن العشرين كان أكثر سفو ار إال أن ذلك لم
يدفعيا إلي المعاناة من مسألة التحرش الجنسي بالشكل الموجود اآلن (ٔ).
ويحاول ىذا التمييد أن يؤسس لواقع التغيرات التي طرأت عمي التحرش
الجنسي في مصر قبل استعراض حاالت الدراسة الميدانية.
ٔ -التحرش الجنسي وتحوالت الفعل الثوري  :إن المتأمل لواقع ظاىرة التحرش
الجنسي في مصر منذ بزوغ الحالة الثورية من الخامس والعشرين من يناير
وحتي اآلن يجد أن الحالة الثورية المثالية – نقصد بيا فترة مجتمع التحرير
خالل فترة إسقاط النظام – تالشت فييا ظاىرة التحرش الجنسي وتراجعت
معدالت وأشكال العنف بين المتظاىرين عمي الرغم من الحشد الجسدي
الكبير  ,إال أن المشيد قد اختمف بعد الحالة الثورية المثالية وظير عمي
السطح مجموعة من المشكالت االجتماعية والتي من أبرزىا التحرش
الجنسي  ,والذي ارتدي ثوباَ مختمفاَ في مرحمة ما بعد الثورة واتسم ىذا
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الفعل بمجموعة من الخصائص  ,يمكن بمورتيا في أربع خصائص أساسية
األولي تتمثل في التحول من الفردية إلي الجماعية  ,والثاني يتمثل في
التحول من الخفاء إلي العالنية  ,والثالث يتمثل في التحول من الفعل
الجنسي إلي الفعل السياسي  ,ويتمثل الرابع في التحول من الواقعي إلي
االفتراضي  ,ويمكن في ىذا السياق طرح أبرز ىذه التحوالت :
أ :تحول من الفردية إلي الجماعية  :وعند الوقوف إلي ىذه التحوالت نجد
أن التحرش الجنسي أرتبط باألساس بغياب األمن وتفكك المنظومة األمنية
بشكل أساسي  ,ولعل المتأمل لواقع ومشاىد العنف بشكل عام والتحرش
الجنسي بشكل خاص نجد أنيا تمت في أشكال جماعية  ,وىنا نجادل
بالبحث عن تفسير لماذا التحرش الجماعي ؟ ولماذا العنف ؟ يمكن أن
نربط بين العنف والتحرش الجنسي بتحوالت ما بعد الثورة إذ أن التغير
االجتماعي يفرز باألساس مجموعة من التحوالت المرتبطة بالعنف ,
ويمكن ىنا التأكيد بما ذىبت إليو إلينا أمبروسيتي وزمالئيا Ambrosetti
( ٖٕٔٓ) في النظر إلي مصر عمي أنيا شيدت في العقود األخيرة
موجات تدريجية من اإلصالح في مسألة المساواة بين الجنسين  ,كما
شيدت مجموعة من حمالت التوعية حول قضايا النوع االجتماعي ,وعمي
الرغم من ىذه التحوالت فإن مصر تشيد معدالت عنف متزايد ضد المرأة
وخصوصا ظاىرة التحرش الجنسي لذلك تولي المنظمات غير الحكومية
اىتمام كبير بيذه المسألة وتحاول أن تدير نقاش مجتمعي حول ىذه
الظاىرة ( ٕ) .
وعمي الرغم من أن دعوات وصيحات المجتمع المدني تدوي من أجل
مواجية ظاىرة التحرش الجنسي إال أننا نستطيع القول أن سوسيولوجيا
الثورات تشير إلي أن الثورة تعد تغيير اجتماعي جذري يصحبو حالة من
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عدم اإلتزان المجتمعي ولعل حالة عدم اإلتزان ىذه قد تؤدي إلي حاالت
من العنف  ,وىذا ما دعا ستيفن أوير  )ٕٜٓٓ (Auerلمتأكيد عمي أن
العنف ىو مركز السياسات الثورية  ,إذ أن األنظمة القمعية تحاول أن
تستخدم العنف  ,ويحاول المضغوط عمييم استخدام العنف أيضاَ (ٖ).
ويتفق ذلك مع الرأي الذي ذىب بأن مسألة التحرش الجماعي يعد فعل من
أفعال الثورة المضادة (ٗ) .من ىنا يمكن تفسير التحول من التحرش
الفردي إلي التحرش الجماعي بثالثة أمور أوليا أن ذلك مظير من مظاىر
العنف الذي يصاحب التغير االجتماعي في أوقات الثورات  ,والثاني مرتبط
بغياب المنظومة األمنية  ,والثالث بفعل الثورة المضادة .
ب :من الخفاء إلي العالنية :يدرك المتأمل لواقع ظاىرة التحرش الجنسي
أنيا تتم بشكل كبير أثناء التظاىرات أو في الشوارع واألماكن العامة  ,ولعل
ىذا التحول يبدو بوضوح من خالل وسائل اإلعالم سواء التميفزيون أو
الميديا الجديدة المتمثمة في اإلنترنت  ,حيث تذيع عمي أسماعنا وأبصارنا
مشاىد لمتحرش الجنسي في األماكن العامة وليس في الخفاء  .األمر الذي
يحيمنا إلي التعرف من خالل الحاالت الميدانية إلي ردود فعل المجتمع أو
المارة في الطريق حول ىذا التحول .
ج  :تحول من الفعل الجنسي البحت إلي الفعل السياسي :ال شك أن
ىناك ارتباط بين التحرش الجنسي وبين ثقافة الزحام  ,ويمكن في ىذا
اإلطار االستشياد بما ذىبت إليو الدراسة التي أجراىا المركز القومي لممرأة
ومعيد التخطيط والمركز الديموجرافي واألمم المتحدة  ,حول طرق وأساليب
مواجية التحرش حيث أشارت إلي أن أكثر األماكن التي ظير فيو التحرش
الجنسي كانت األماكن المزدحمة  ,وذلك بنسبة  , )٘( %ٜٖ.ٚوبالنظر
إلي أبرز التحوالت المرتبطة بثقافة الزحام نجد التظاىرات فبخالف مرحمة
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المثالية الثورية نجد أن الثورة المضادة استخدمت العنف ومن مظاىره
التحرش الجنسي أثناء التظاىرات لنشر ثقافة الخوف  ,والقضاء عمي
المثالية الثورية وذلك محاولة لكف مشاركة المرأة في المجال العام وخاصة
الثورات والتظاىرات .
د :من الواقعي إلي االفتراضي :إن المتأمل لواقع استخدام التكنولوجيا
الحديثة والتي من أبرز منجزاتيا اإلنترنت  ,يدرك أن ىناك اىتمام متزايد
بيذه الوسائل التكنولوجية في مصر  ,ونمحظ أن ىناك اقبال كبير عمي
اإلنترنت في مصر وخصوصا مواقع التواصل االجتماعي  ,فقد أشارت
االحصاءات إلي بموغ عدد مستخدمي اإلنترنت في عمم ٖٕٔٓ إلي ما يزيد
عن ٖ٘ مميون مستخدم  ,كما بمغت نسبة مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي من نفس العام إلي ما يزيد عن  ٔٙمميون مستخدم  .وجدير
بالذكر أن اإلنترنت قد وفر بيئة اجتماعية موازية لعالم الواقع يحدث بداخمو
ما يحدث في الواقع  ,حتي المشكالت التي توجد في الواقع تجد ليا أثر
عمي اإلنترنت  ,وىذا ما دعا أزي باراك Azy Barak

( ٕ٘ٓٓ)

بالقول إن اإلنترنت يمثل بيئة باثولوجية إلنتشار التحرش الجنسي  ,كما أنو
بيئة يمكن من خالليا مواجية عممية التحرش الجنسي  ,وقد أشار إلي أن
ىناك أشكال لمتحرش الجنسي عبر المجتمع االفتراضي أبرزىا التعميقات
الجنسية والنكات البذيئة وانحرافات البريد اإللكتروني ومده بالصور الجنسية
وغيرىا  ,وقد أشار إلي أن التحرش الجنسي عبر اإلنترنت ىو سموك شفوي
عدواني يرتبط يتميز بخصمتين األولي ىي الفردية والثانية ارلباطو بغياب
اليوية التي تعد من أبرز المحفزات عمي انتشار ىذا النوع من أنواع
التحرش الجنسي (.)ٙ
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يطرح ىذا الجزء لمدراسة الميدانية التي أجريت عمي المتحرش بين من
خالل مجموعة من المحاول يتناول المحور األول لمتحرش المعنوي
والمتمثل في المعاكسات والنظرات والتميمحات الجنسية  ,في حين يعرض
العنصر الثاني لمتحرش الجنسي المادي المرتبط بممس الجسم  ,وتحاول
ىذه الدراسة الميدانية الوقوف عمي دالالت ىذا الفعل وتأثيراتو النفسية عمي
الضحية وردود فعل المجتمع والمارة حيال ىذه األفعال ,كما يتحدد المحور
الثالث في محاولة التعرف عمي طرق مواجية مشكمة التحرش الجنسي من
واقع رؤية الحاالت الميدانية.
أوال :التحرش الجنسي المعنوي من واقع الحاالت الميدانية
أشار الجزء المنيجي لمدراسة إلي تقسيم التحرش إلي قسمين األول التحرش
المعنوي والثاني التحرش المادي  ,وفيما يتعمق بالتحرش المعنوي ينطوي
الحديث عن دالئمو الميدانية عبر مجموعة من المحاور يمكن بمورتيا في
السياق التالي :
أ :أماكن التحرش المعنوي :نقصد بالتحرش المعنوي اإليماءات
والمعاكسات المفظية وىنا تعدد أماكن التحرش الجنسي المعنوي كما أشارت
الحاالت الم يدانية .وحول أبرز األماكن التي يحدث فييا التحرش المعنوي
أشارت إحدي الحاالت قائمة " التحرش ماليوش مكان معين بيحصل في
المدارس والمناطق المذدحمة " واذا ربطت ىذه الحالة بين مكان التحرش
وبين الزحام عمي اعتبار أن ثقافة الزحام تمعب دورىا البارز في ىذا السياق
 ,فإن ىناك حالة أخري أشارت إلي أن فعل التحرش يقع خارج دائرة الزحام
فقد ذىبت بقوليا " التحرش الجنسي بصفة عامة مميوش مكان معين وال
وقت معين  ,يحدث في أي مكان زحمة قوي أو فاضي أوي األتنين
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مناسبين لمتحرش "  .نستطيع من خالل ىذه الحالة أن ندرك أن الزحام
الشديد أو الفراغ الشديد يمثالن مناط الخطر في التعرض لمتحرش الجنسي.
وتجدر اإلشارة ىنا إلي أن ىذا المحور يرتكز كما زكرنا عمي التحرش
المعنوي المرتبط بالمعاكسات وفي ىذا السياق يمكن التأكيد بما ذىبت إليو
دراسة المجمس القومي لممرأة واألمم المتحدة  ,حيث ذىبت إلي أن أعمي
معدالت لمتحرش الجنسي كانت في التحرش المعنوي المرتبط بالمعاكسات
حيث أشار إلي ذلك نسبة  %ٛٚ.ٚمن عينة الدراسة  ,كما ربطت ىذه
الدراسة بين فعل التحرش وبين أماكن التحرش حيث تبين من خالل النتائج
أن فعل التحرش يقع في الشارع بنسبة  %ٜٖ.ٚفي حين يقع في
المواصالت بنسبة ٘ %ٙواألسواق بنسبة ٘ , %ٗٔ.واألماكن الخالية
بنسبة  , %ٔٔ.ٙويتفق ذلك مع ما ذىبت إليو الحالة السابقة والتي أشارت
إلي أن أبرز أماكن التحرش كانت األماكن المكتظة واألماكن الخالية (.)ٚ
وقد أكدت عمي ذلك المنحي حالة أخري من حاالت الدراسة حيث أشارت
قائمة " التحرش منتشر في المترو واألماكن المزدحمة " وقد ذىبت إحدي
الحاالت إلي تأكيدىا بأن التحرش الجنسي وخصوصا عمي مستواه المعنوي
المعاكسات أمتد إلي الحرم الجامعي وفي ىذا السياق ذىبت ىذه الحالة
قائمة " ساعات بنسمع معاكسات وأحنا خارجين من الكمية ولكنيا
بسيطة"" .
أرتبطت بعض األماكن بثقافة التحرش بمعني من خالل استقراء الحاالت
الميدانية تبين أن ىناك مجموعة من األماكن ارتبطت باألساس بفتيات
يتسمن سموكين بعد األخالقية  ,ولعل ىذه األماكن تعد أماكن بالمفيوم
السوسيولوجي أماكن الوصمة االجتماعية  ,حيث ارتبطت ىذه األماكن لدي
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بعض الشباب بصورة ذىنية سيئة لمن يرتادىا أو ينتظر فييا من الفتيات ,
وفي ىذا السياق ذىبت إحدي الحاالت الميدانية قائمة " في مناطق ىادية
عمي الكورنيش معروفة بأنيا أماكن لمتحرش  ,فأي بنت بتكون واقفة في
المكان ده الشباب المي ىناك بيبقي فاىم إنيا مش كويسو فمفيش مشكمة
أنو يتحرش بييا".
من خالل السياق التالي ستحاول الوجية التالية من التحميالت الميدانية
تتجو إلي التعرف عمي أماكن التحرش المعنوي الذي يتم عن طريق
المعاكسات .


الشارع  :أشارت الحاالت إلي تعدد نمط المعاكسات والتحرش المفظي في
الشارع وفي ىذا السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة " اتعاكست كتير في
الشارع وبخاف أتكمم مع المي بيعاكس لتحصل مشكمة" تعكس ىذه الحالة
خوف من الحديث مع المتحرش حتي ال يتفاقم األمر  ,وفي ىذا السياق
أيضا ذىبت حالة أخري قائمة " مفيش يوم بيمر غير لما حد يعاكس أو
يقول كممة كده واال كده " وتؤكد ىذه الحالة عمي المبالغة في فعل
التحرش المفظي في الشارع  .وقد أشارت حالة أخري إلي التحرش المفظي
في الشارع بقوليا " بتعرض لمعاكسات بالكالم وألفاظ جريئة ولكن في
العادة بحاول أتالشي الموضوع ده " تؤكد ىذه الحالة عمي أن تكرار فعل
التحرش المفظي جعمو أمر معتاد يمكن التجاوز عنو  .وقد أشارت أيضا
أحدي الحاالت في ىذا الصدد قائمة " بتعرض لكالم بيجرح لدرجة إني
بخاف من كتر الكالم البذئ" .
تكررت فكرة الخوف عند التعرض لمتحرش من الحاالت الميدانية عمي
مستوي التحرش المفظي ويمكن التأكيد ىنا بما ذىبت إليو دراسة المركز
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المصري لحقوق المرأة التي أشارت إلي أن معظم الفتيات الالتي يتعرضن
لمتحرش الجنسي يتجيون إلي التعتيم عمي الخبر وعدم أخذ ردود أفعال
وذلك من منطمق أن ذلك من شأنو أن يؤثر عمي سمعتين أو يجمب لين
المشكالت( ,)ٛلذلك فإن مسألة التحرش الجنسي من المشكالت
المسكوت عنيا من الضحية  ,ولعل ىذا يسوقنا إلي القول بأن ذلك من
شأنو أن يعد سبب من أسباب أنتشارىا لقناعة بعض المتحرشين من أن
ىذه األفعال مسكوت عنيا .
وعند استعراض حاالت التحرش المعنوي تتجو كل الحاالت إلي التأكيد
عمي أنين تعرضن لمتحرش المفظي في الشارع وتروي بعض الحاالت واقع
ىذا النمط من التحرش من خالل المواقف التي تعرضن ليا  ,وفي ىذا
السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة " مرة كنت ماشيو وواحد أعد يرخم
عميا ويقول كالم مش كويس وكنت قمقانو ليمد أيده " وقد ذىبت في ىذا
السياق حالة أخري قائمة " مرة كنت ماشيو في الشارع جو واحد مش
محترم مشي ورايا  ,وقعد يكممني كالم مش حمو عمي جسمي ولبسي " .
وتجدر اإلشارة إلي أن التحرش المفظي قد يقوم بو األطفال أيضا وىذا ما
ذىبت إليو إحدي الحاالت قائمة " كان في ولد تقريبا في إعدادي وكان
ماسك عصفورة صغيرة وكان عمال يخنقيا قمت لو حرام عميك سيب
العصفورة  ,رد وقال عوزاني أسيبيا تعالي  ......كممة بصراحة مش
ىقدر أقوليا  ,وبعده قعد يشتم فيا شتائم كتيرة"  .وفي ىذا السياق ذىبت
أيضا إحدي الحاالت تروي أحدي قصص التحرش في الشارع قائمة " كان
في واحد شكمو محترم واقف مستني ادامي ومرة واحدة لقيتو فتح سوستو
البنطمون حاولت اتجاىمو وأعمل نفسي مش شايفاه  ,ولكن في واحده
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جنبي شافت المشيد ده معايا وصوتت في الشارع وىرب"  .وفي سياق
التحرش الجنسي في الشارع أيضا ذىبت إحدي الحاالت قائمة " مرة ماشيو
في الشارع لقيت واحد ماتشي بعربية فتح ازاز العربية وفضل يعاكس
ويمشي ورايا  ,حودت في شارع تاني حود ورايا  ,وفضمت ماشيو أحاول
استنجد بأي حد مش القيو خصوصا إن ده كان يوم جمعو والشوارع كان
فاضيو " .
وعند تأمل واقع التحرش الجنسي في الشارع ندرك أن معظم الدراسات
أكدت عمي زيوع ىذا النمط من التحرش في الشارع منيا دراسة األمم
المتحدة التي أكدت أن نسبة التحرش في الشارع بمغت نسبة ٖ)ٜ ( %ٜٛ.
 ,كما أشارت إلي ذلك أيضا دراسة المركز المصري لحقوق اإلنسان حيث
أشار إلي أن ىناك نسبة ٘ %ٜٔ.من عينة المصريات تعرضن لمتحرش
في الشارع في حين تعرض إلي ذلك نسبة ٖ %ٜٙ.من األجانب (ٓٔ) .
 التحرش المعنوي في المؤسسات التعميمية  :أشارت نتائج العديد
من الدراسات المحمية واإلقميمة والدولية عمي أن ىناك أشكال من
أشكال التحرش الجنسي يتم في المؤسسات التعميمة سواء المدارس
والجامعات  ,كما أشارت نتائج الدراسات أيضا إلي أن أعمي
معدالت لممتحرش بين ىن الطالبات الالوتي في سن الدراسة
الجامعية (ٔٔ) .
وجدير بالذكر إن الحاالت الميدانية طبقت عمي طالبات الجامعة
ومن ىذا المنطمق تسعي ىذه الوجية الميدانية إلي التعرف عمي
واقع فعل التحرش الجنسي في المؤسسات التعميمية من واقع
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الحاالت الميدانية  ,وفي ىذا السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة "
الشباب عموما في الجامعة مش بيعاكسوا أي حد بيعاكسوا البنت
المي لبسيا مش تمام أو مزود في الكياج  ,ولكن لو في بنت
مؤدبة مش بيعاكسوىا " وىنا يتضح من خالل ىذه الحالة أنيا
تمقي بالموم في فعل التحرش داخل الجامعة إلي البنت ذاتيا .
وعن سؤال الحاالت الميداينة عن واقع التحرش في المدارس ذكرت
إحدي الحاالت أن معظم المضايقات الالتي كن يتعرضن ليا تحدث
في الطريق لممدرسة  ,حيث أشارت إحدي الحاالت قائمة " في والد
في المدرسة المي جنبنا لما كانوا يشوفوا بنات مدرستنا يضايقوىم
بالطوب ويعاكسوىم  ,ولكن إدارة المدرسة كانت تحاول كتير منع
حاالت التحرش التي تحدث أمام المدرسة "  .وحول حاالت
التحرش في التعميم أشارت إحدي الحاالت قائمة " حاول األستاذ أن
يتحرش بي بكممات مغرية  ,ومن ساعاتيا مرحتش لو لوحدي
كنت بأخد معايا حد من زميمي " .نستطيع القول من خالل
استعراض ىذه الحالة أن ىناك مستويين من التحرش يتحققا في
المؤسسات التعميمية  ,النوع األول يرتبط بالتحرش الجنسي بين
الطالب بعضيم البعض  ,والنمط الثاني يرتبط بالتحرش الجنسي
الذي يحدث بين الطالب واألساتذة ولعل ىذا النمط من التحرش
أكدت عميو أكثر من دراسة منيا دراسة المجمس القومي لممرأة والتي
أكدت عمي انتشار ىذا النمط من التحرش داخل المؤسسات
التعميمية وذلك بنسبة ٕ.)ٕٔ(%ٙ.
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 التحرش الجنسي عبر الوسائط  :ال يمكننا عند الحديث عن
التحرش المفظي أو المعنوي والمتمثل في المعاكسات أن نغفل الدور
الذي من الممكن أن يمعبو التميفون في ىذا السياق أو الدور الذي
يمعبو اإلنترنت في ىذا السياق  ,ولقد أكدت عدد من الحاالت
الميدانية عمي ىذا النمط من التحرش الجنسي ويمكن في ىذا
اإلطار تقسيم ىذا النمط من التحرش إلي جزئين يتعمق األول
بالتحرش الجنسي عن طريق التميفون والثاني عن طريق اإلنترنت .
فيما يتعمق بالتحرش الجنسي عن طريق التميفون أشارت أحدي
الحاالت قائمة " في رقم غريب بيرن عميا كتير ولما أرد أسمع
تنييدات جامدة وألفاظ وحشة " وقد أكدت أيضا ىذه الحالة عمي
أن ىناك رسائل عن طريق التميفون تتضمن كممات جنسية حيث
ذىبت قائمة " لما بيتصل بيا ومبردش كان بيبعت رسايل"  ,وأشارت
بعض الحاالت الميدانية إلي تكرار المعاكسات عبر التميفون في
أوقات متأخرة  ,ويمكن في ىذا السياق االستشياد بما ذىبت إليو
أحد الحاالت قائمة " في واحد كل يوم يتصل بيا الساعة أربعة أو
خمسة الفجر ويقعد يقول كالم مش كويس  ,ولما كنت بحاول
أقفل التميفون كان بيبعت رسايل "  .وقد أكدت حالة أخري عمي
المعاكسات التميفونية حيث أشارت قائمة " الخطوط تعتبر ببالش في
ناس بتشتري خطوط لممعاكسات والمضايقات الجنسية "
وحول تصرف الحاالت الميدانية في ىذا النمط من التحرش أشارت
معظم الحاالت إلي ثالث أساليب األول يتمثل في إعطاء التميفون
ألحد الزكور في األسرة ليتولي الرد  ,وفي ىذا السياق ذىبت إحدي
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الحاالت قائمة "لما بتزيد المعاكسات بدي التميفون ألخويا أو بابا
عمشان يرد " في حين يتمثل األسموب الثاني في وضع الرقم في
القائمة السوداء  ,إال أن أحد الحاالت أكدت " أن المتحرش بيا
يغير رقمو باستمرار " ويؤكد ذلك عمي أن ىناك مجموعة من
التحايالت تتم من المتحرش لالستمرار في المعاكسات  .في حين
يتمثل األسموب الثالث في تجاىل المتحرش وفي ىذا اإلطار ذىبت
إحدي الحاالت قائمة " لما بيتصل بيا حد بيعاكس بفتح عميو
عمشان أضيع رصيده " .
ومن المفارقات التي أشارت إلييا إحدي الحاالت الميدانية أن ىناك
أحد الحاالت أشارت إلي أنيا كانت تتمقي مكالمات ومعاكسات من
إمرأة حيث ذىبت في ىذا السياق ىذه الحالة قائمة " جت لي مكاممة
من واحدة بنت سممت عميا وقالت لي ممكن نتعرف  ....وبعدين
قالت لي إن جوزىا مسافر ومحتاجة لي وقعدت تكممني في
موضوعات جنسية" .
ويمكن في ىذا اإلطار التأكيد عمي ىذا النوع من التحرش من خالل
الدراسات التي أجريت حيث أشارت دراسة المجمس القومي لممرأة
إلي أن ٕ %ٖٜ.من العينة تعرضوا لتحرش جنسي ومعاكسات من
خالل التميفون(ٖٔ)  ,كما أشارت إلي ذلك أيضا دراسة مديحة
أحمد عبادة حيث أكدت عمي أن التميفون قد فتح الفرص أمام
تحرش جنسي عمي المستوي المغوي(ٗٔ) .

66

وفيما يتعمق بالنمط الثاني من التحرش الجنسي عبر الوسائط وىو
التحرش الذي يتم عبر اإلنترنت  ,أشارت إحدي الحاالت قائمة "
ساعات بالقي حد يطمب مني طمب صداقة وأقبمو واألقي بعت لي
لينك موقع إباحي أو صور جنسية ورسائل جنسية " وعند سؤال
ىذه الحالة عن طبيعة التصرف حيال ىذه المواقف نجد أنيا ذىبت
قائمة " بضطر أعمل حظر ليذا األسم  ,ولكن دلوقتي مش صعب
إن الواحد يعمل صفحة وأتنين وتالتة " .
وفي ىذا السياق يمكن التدليل عمي المشكمة البحثية بما ذىبت إليو
دراسة اإلتحاد الدولي لالتصاالت التي صدرت في الربع األول من
عام ٖٕٔٓ حيث أشارت إلي أن طفل من بين كل عشرة أطفال تقع
أعمارىم بين (ٓٔ )ٔٚ:عام تعرضوا لمتحرش الجنسي عبر
اإلنترنت  ,ويعاني طفل من بين كل ثالثة أطفال في الفئة العمرية
من (ٕٔ )ٔٚ:من التحرش الجنسي  ,وترتفع النسبة في الفتيات عن
الذكور حيث بمغت النسبة في الفتيات  %ٖٛبينما في الذكور
 . %ٕٙكما أشارت دراسة أخري إلي أن ٖ %ٚدخموا إلي مواقع
جنسية بدون قصد من خالل رسائل البريد اإللكتروني  ,كما يمكن
التفسير بما ذىبت إليو دراسة التحرش عبر اإلنترنت والتي أكدت
أنو وسيط قد يتم من خاللو إنحرافات جنسية ومنيا التحرش الجنسي
بأشكالو الرمزية أو المفظية )ٔ٘ ( .
ب:موقف المارة من التحرش المعنوي :يحاول ىذا الجزء باإلستناد
ردود فعل المجتمع حيال التحرش المعنوي وذلك من واقع الحاالت
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الميدانية  .بطبيعة الحال قد أشارت بعض الحاالت الميدانية إلي أن
بعض حاالت التحرش المعنوي كانت تتم في شوارع وأماكن نائية ال
يوجد فييا أحد من المارة إال أن بعض حاالت الدراسة قد أشارت
إلي أربع آليات لمحماية قدميا المجتمع تمثمت اآللية األولي في كبار
السن وفي ىذا اإلطار ذىبت إحدي الحاالت قائمة " مرة اتعرضت
لمعاكسة في الشارع واستنجدت برجل كبير في السن رحت ماشيو
جنبو وطمبت منو المساعدة لحد موصمني لمكان أمان " أما اآللية
الثانية التي ظيرت وىي اإلستقواء بالمرأة  ,حيث تبين من خالل
أحد الحاالت الميدانية أن طمب المساعدة األفضل أن يكون من
خالل دعم المرأة لبعضيا البعض  ,وفي ىذ السياق ذىبت إحدي
الحاالت قائمة " لما بتعرض لمعاكسات بدور عمي أي واحدة ماشيو
جنبي وأطمب المساعدة منيا " في حين تمثمت اآللية الثالثة في
اإلستقواء باألقارب وفي ىذ السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة "
أخويا شافني مرة وواحد بيعاكسني واستنجدت بو والمي كان
بيعاكسني جري " وتمثمت اآللية الرابعة في المؤسسية حيث أشارت
إحدي الحاالت أن معظم المعاكسات كانت تحدث أمام المدرسة
"وادارة المدرسة تدخمت لمنع التحرش ووفرت األمن أمام المدرسة".
ج :التأثيرات النفسية لمتحرش المعنوي :مما ال شك فيو أن
التحرش الجنسي بشكميو المادي والمعنوي يترك تأثيرات نفسية
عميقة عمي نفس المتحرش بيا  ,ويمكن في ىذا السياق االستشياد
بما ذىبت إليو دراس لونسواي  Lonswayوزمالئو (ٖٕٔٓ) حيث
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أكدت أن لممضايقة الجنسية تأثير نفسي عميق حيث أنيا تقود إلي
صدمة عامة  ,كما أشارت ىذه الدراسة إلي أن ٕ٘ %من المتحرش
بين لدييم شكاوي رسمية تقدموا بيا بعد مواجية أزمة التحرش
الجنسي( .)ٔٙ
وعند استعراض الحاالت الميدانية تمثمت أبرز المردودات النفسية
عمي المتحرش بين لفظياَ في أربع مالمح نفسية :
 تمثل الممح األول في الشك في الذات  :حيث أشارت إلي ذلك
أحدي الحاالت بقوليا " بفضل أشك في نفسي إن يكون لبسي مثال
ممفت لمنظر" .مع األخذ في االعتبار أن بعض الحاالت الميدانية
أشارت بأن لبس البنت عامل منيم ودافع لمتحرش بيا أحيانا.
 تمثل المممح الثاني في الخوف  :ويعد ىذا المممح النفسي ىو
األبرز من خالل الدراسة الحالية حيث ذىبت في ذلك إحدي
الحاالت قائمة " ببقي مضايقة جدا ومرعوبة أن حد يممسني أو يمد
أيده عميا " كما ذىب إلي ىذا السياق حالة أخري بقوليا " بحس
إني خايفة ومرعوبة لما حد يعكاسني " وقد أشارت إلي نفس
المنحي حالة أخري بقوليا " بضايق كتير ألني بسمع كالم ألول
مرة أسمعو "
 تمثل المممح الثالث في الخجل  :وفي ىذا السياق ذىبت إحدي
الحاالت قائمة "بحس إني خجالنة ومكسوفة بس الموضوع بعد كده
بيتنسي"
 تمثل المممح الرابع في الموم  :حيث أشارت إحدي الحاالت أنيا
كثي ار ما توجو إلي نفسيا الموم ألنيا لم تأخذ حقيا من المتحرش بيا
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 ,وفي ىذا السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة " ساعات بموم نفسي
ألني مردتشي عمي المي كان بيعاكسني"
ويمكن في ىذا السياق التأكيد بما ذىبت إليو دراسة المجمس
المصري لحقوق اإلنسان الذي أشار إلي أن ىناك تداعيات نفسية
سمبية من جراء التحرش تمثمت في الشعور بالغضب والموم واإلحراج
واإلرتباك وعدم القدرة عمي التصرف واإلكتئاب وصعوبة النوم(.)ٔٚ
د :المعاكسات بين القبول والرفض :عمي الرغم من التأثيرات
النفسية التي تحيط بالمرأة من جراء المعاكسات إال أن ىناك بعض
اإلناث تري في ىذه المعاكسات مردود إيجابي عمي أنوثتيا  ,ومن
خالل استقراء واقع الحاالت الميدانية يمكن الخروج بثالث اتجاىات
حول المعاكسات :
 اإلتجاه األ ول يري في المعاكسات أنيا مصدر لإلزعاج  :وفي ىذا
السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة " ازاي أي بنت تفرح بانتياك
حرمتيا وخصوصيتيا  ,لو في بنت محترمة عمرىا ما تبقي
مبسوطة من المعاكسات " كما ذىبت في نفس السياق حالة أخري
تري أن المعاكسات تمثل انتياك لحرية البنت  ,وفي ىذا السياق
ذىبت قائمة " المعاكسات انتياك لحرية البنت وكرامتيا"  .وقد
أكدت حالة أخري أن المعاكسات تؤدي إلي اإلحساس بالخجل
وأشارت ىذه الحالة في ىذا السياق قائمة " البنت المي متربية بتبقي
مضايقة لما بتتعاكس وبتتكسف وبتحس بالخجل " وقد ربطت
إحدي الحاالت بين فرحة البنت بالمعاكسات وبين حالتيا النفسية
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المريضة حيث ذىبت إحدي الحاالت قائمة " البنت المي بتفرح
بالمعاكسات دي بنت عندىا نقص أو مرض نفسي " وقد ربطت
حالة أخري بين الفرح بالمعاكسات وانعدام الثقة بالنفس حيث ذىبت
قائمة " البنت المي بتفرح بالمعاكسات دي بنت مش متربية ومش
واثقة في نفسيا" .
 اإلتجاه الثاني يري في المعاكسات أنيا مصدر لمسعادة :تبين من
خالل واقع الحاالت الميدانية أن البعض يري في المعاكسات
مصدر لمفخر والسعادة وزيادة الثقة في النفس إذ أن ىذه المعاكسات
قد ترضي حاجات نفسية داخل المرأة كونيا قد تدعم احساسيا
بجماليا  ,وىذا ما أكدتو بعض الحاالت الميدانية ففي ىذا اإلطار
ذىبت إحدي الحاالت قائمة " البنات في سن المراىقة ساعات
بتفرح لما ببتعاكس عمشان بتحس بأنوثتيا  ,وبتحس أنيا بقت
بنت مش طفمة  ...مفيش مانع إن البنت تفرح أنيا بتتعاكس
ولكن الموضوع لو زاد عن حده مينفعش"  ,وفي نفس السياق
أشارت حالة أنيا كانت تعاني من السمنة ونجحت في برنامج رجيم
أفقدىا جزء كبير من وزنيا وذىبت قائمة " أول ما خسيت بقيت
جميمة ورشيقة بدأ الشباب يعاكسوني بكالم حمو  ,بصراحة ده كان
بيسعدني" وقد ربطت إحدي الحالة بين المعاكسات وافتقاد المرأة
لمثقة بنفسيا حيث ذىبت قائمة " في بنات معندىاش ثقة في نفسيا
بتفرح لما حد يقوليا كممة حموة"
 اإلتجاه الثالث يري في المحادثات أنيا محايدة  :رأت أحد الحاالت
أن األمر يتوقف عمي نوع المعاكسة نفسيا بمعني إذا كان فييا نوع
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من المبالغة فتكون مرفوضة أما إذا كانت في حدود المعقول فال
مانع منيا كونيا تزيد المرأة ثقة بنفسيا وىذا ما ذىبت إليو إحدي
الحاالت قائمة " المعاكسات دي بتكون حسب المي بيعاكس يعني
لو بيقول كالم حمو ميذب ذي أنتي جميمة أنتي حموة البنات بتفرح
" ,وىكذا يتضح أن ىناك تأثيرات نفسية من جراء المعاكسات عمي
البنت  ,كما يتضح من خالل الحاالت واستعراض الدرسات السابقة
مدي انتشار ىذا النمط من التحرش بشكل كبير.
ثانيا  :التحرش الجنسي الجسدي من واقع الحاالت الميدانية:
طرح اإلطار النظري والمنيجي لمدراسة تقسيمة لمتحرش الجنسي
تنطوي عمي نمطين األول يتمثل في التحرش المعنوي أو التحرش
المفظي والذي طرح لو الجزء المنصرف  ,بينما يتمثل النمط الثاني
في التحرش الجنسي المادي والمرتبط بممس الجسد  ,ومما ال شك
فيو أن ىذا النمط ىو األخطر وقعا عمي المرأة وعمي المجتمع
بشكل عام  ,في ىذا السياق يحاول ىذا الجزء أن يطرح ألبعاد
التحرش الجنسي المادي وتداعياتو النفسية عمي المرأة وردود الفعل
المجتمعية حول ىذا النمط من التحرش  ,خصوصا وأنو كما طرح
في بداية الفصل أن ىناك تحول ط أر عمي ىذا النمط من التحرش
وأبرز ىذا التحول تمثل في التحول من الفردية إلي الجماعية في
الفعل  ,ليس معني ذلك اختفاء التحرش الجنسي الفردي ولكن
الممفت لمنظر ىو زيوع النمط الثاني  ,وتركيز وسائل اإلعالم
والميديا الجديدة عميو بشكل مكثف .من ىذا المنطمق يطرح ىذا
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الجزء لمرؤية الميدانية من خالل حاالت الدراسة لموقوف عمي أبعاد
ىذا النمط من خالل المحاور التالية:
أ :التحرش الجنسي الجسدي من واقع الحاالت الميدانية
تشير الدالئل الميدانية إلي أن معظميا تعرض لحاالت تحرش
جسدي عن طريق الممس وحدث ذلك عبر ثالث أماكن األول في
وسائل المواصالت والثاني في الشارع والثالث في الشاطئ  ,ويمكن
في ىذا السياق طرح رؤي الحاالت الميدانية حول أماكن التحرش
الجنسي في مستواه المادي.
 التحرش الجسدي في وسائل المواصالت  :تعتبر وسائل
المواصالت من أكثر األماكن التي ارتبط أسميا بالتحرش الجسدي
 ,ويمكن تبرير ذلك بما ذىب إليو اإلطار النظري لمدراسة حيث
ارتباطيا بفكرة ثقافة الزحام  ,فالزحام يعطي الفرصة ألرباب النفوس
الضعيفة من فتح مجال ليم لمتحرش الجسدي وفي ىذا اإلطار
تروي إحدي الحاالت قائمة " في المواصالت كنت قاعدة بين اتنين
واحد فييم قعد يخبط في رجمي " وعند سؤال ىذه الحالة عن طرق
التصرف في ىذا الموقف أشارت إلي ترك المكان  .وفي نفس
السياق أشارت حالة أخري إلي تعرضيا لمتحرش الجنسي الجسدي
في وسائل المواصالت حيث ذىبت قائمة " كنت راكبو الميكروباص
وقاعدة في الكنبو الي و ار وسندت عمي الشباك فنمت  ,فجأة
حسيت إني المي جنبي مسك صدري  ,فقمت بسرعة وعمل نفسو
وال في أي حاجة " وفي نفس السياق أشارت حالة أخري قائمة "
كنت في أتوبيس زحمة جدا وواحد واقف ورايا وكان مقرب مني
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جدا " وعند سؤال ىذه الحالة عن مدي التصرف أشارت بقوليا "
رددت في األتوبيس أنادي عمي بابا عمشان يعرف إن في حد
معايا فبعد عني" وفي نفس السياق روت حالة أخري نفس ما حدث
وعند سؤاليا عن التصرف أشارت " سكت إلن األتوبيس زحمة جدا
وأنا لو أتكممت ىبقي غمطانة ألن األتوبيس كان زحمة جدا " .
تتفق ىذه اآلراء مع ما ذىبت إليو دراسة مديحة عبادة وخالد كاظم
في تحميالتيم الكيفية حيث أشارت ىذه الدراسة إلي زيوع التحرش
الجنسي في وسائل المواصالت ويمكن اإلستشياد ببعض الحاالت
التي بدت من خالل ىذه الدراسة لمتأكيد  ,حيث ذىبت إحدي
الحاالت في ىذه الدراسة قائمة " مرة وأنا ريحة الكمية واحد قعد
جنبي وكان مش محترم وحط أيده عمي رجمي فشتمتو" كما ذىبت
حالة أخري من نفس الدراسة قائمة " رجل في السيارة وضع يده
بجوار الشباك ولمس جسدي"(. )ٔٛ
 التحرش الجسدي في الشارع  :أشارت بعض الحاالت الميدانية إلي
أن حاالت التحرش الجسدي بيم تمت عبر الشارع  ,وفي ىذا
السياق ذىبت إحدي الحاالت قائمة " مرة كنت ماشية في شارع
ىادي وجو توتكوك مشي جنبي والمي فيو مسكني من ورايا
ومعرفتش أقول أو أعمل حاجة ألنو جري بسرعة " كما أشارت
حالة أخري قائمة " مرة كنت ماشيو في شارع ىادي ولقيت ولد في
وشي وراح ضربني عمي صدري وجري" .
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ويؤكد عمي ىذه النتيجة ما ذىبت إليو دراسة مديحة عبادي وخالد كاظم
حيث سردت ىذه الدراسة بعض مواقف التحرش الجنسي التي تحدث في
الشارع والتي منيا " في أحد الشوارع المقطوعة تعرض لي شاب وحاول
يمسكني ولكن صرخت فيرب" كما أشارت من نفس الدراسة حالة أخري
قائمة "كنت ماشيو في الشارع وواحد شاب حاول يمسك أيدي " ( . )ٜٔ
ويمكن ربط ىذه النتيجة بما توصمت إليو الحمقة النقاشية لممركز القومي
لمبحوث االجتماعية والجنائية حول التحرش الجنسي بين القانون والمواجية
االجتماعية حيث تم اإلشارة إلي أن جريمة التحرش في الشارع ترتبط بعدة
محددات يضعيا المتحرش في اعتباره أبرزىا توافر عنصر المكان المناسب
واستمرار ىذا العنصر حتي ارتكاب الجريمة  ,توافر الزمان المناسب
ويعتبر الميل واليدوء النسبي لممكان من الظروف المواتية لمجناة  ,وغياب
ما يحول دون ارتكاب فعل التحرش مثل التواجد األمني واحجام الجميور
عن مساعدة الضحية (ٕٓ) .
 التحرش في المؤسسات التعميمية  :باستعراض واقع الحاالت
الميدانية تبين أن ىناك حالتين تعرضا لمتحرش في أماكن التعميم ,
وفي ىذا السياق روت إحدي الحاالت الميدانية قائمة " كان مدرس
الرياضية طمعني أحل سؤال معرفتش وقفني عمي السبورة وقعد
يشوح بأيده ويخبط في جسمي " كما روت أحدي الحاالت قائمة "
وأنا في درس العربي ولد قاعد ورايا مسك شعري ورفعو لفوق
وعامل نفسو معممش حاجة " .
ويمكن مناقشة ىذه النتيجة بما ذىبت إليو دراسة المجمس القومي
لحقوق اإلنسان حيث ذىبت ىذه الدراسة إلي أن التحرش في
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األماكن التعميمية وصل إلي  %ٕٜمن حاالت الدراسة (ٕٔ) ,
وأختمفت ىذه النتيجة مع ما ذىبت إليو دراسة المجمس القومي لممرأة
والتي أشارت إلي أن نسبة التحرش في المؤسسات التعميمية بمغت
نسبة ضيئمة ٕ.)ٕٕ( %ٙ.
 التحرش الجنسي في الشواطي :في الدراسة التي أجراىا المجمس
القومي لممرأة جاءن نسبة التحرش في الشواطئ أكثر من التحرش
في المؤسسات التعميمة حيث أشارت إلي أنيا بمغت نسبة %ٕٔ.ٚ
 )ٕٖ( .وفي ىذا السياق ذىبت إحدي حاالت الدراسة قائمة " واحد
خالني بعوم وكنت نايمو عمي وشي مسكني من رجمي " .
ب :التحرش الجنسي الجماعي  :من أبرز التحوالت التي طرأت
عمي مسألة التحرش الجنسي في مجتمعنا في مرحمة الثورة وما بعده
ىو زيوع فكرة التحرش الجنسي الجماعي  ,إذ يدرك المتأمل لواقع
الظاىرة أن ثمة تحول فييا نحو الجمعية في الفعل  ,وىذا ما أكدتو
الدراسة في جانبيا النظري  ,ولكن ىذه الوجية تبحث عن الدالئل
الميدانية لمدراسة  ,إذ ذىبت خمس حاالت أنيا تعرضت لحوادث
تحرش جنسي جماعي منيا أربع حاالت تعرضن لحاالت تحرش
جماعي جسدي ومنيا حالة تعرضت لتحرش جماعي معنوي .
ويمكن اإلستشياد في ىذا السياق بما ذىبت إليو ىذه الحاالت إذ
ذىبت الحالة األولي قائمة "كنت ماشية في الشارع أنا وخطيبي ,
لقيت شوية شباب بيقولوا أيوه يا عم أيو الموزة المي ماشي معاىا
 ,قام واحد فييم شدني من البموزة " وذىبت الحالة الثانية قائمة "
كنت رايحة الدرس أنا وصحبتي والقينا تمت شباب واقفين عمي
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أول الشارع والشارع كان فاضي ...كان معاىم سكينة وشدوا
صحبتي من ىدوميا " بينما أشارت الحالة الثالثة قائمة " وأنا في
النادي لقيت مجموعة شباب بيعاكسوا بكالم سخيف  ,وواحد منيم
عمل نفسو بيتخانق مع صاحبو وراح حفو عمينا وخبط فينا " وقد
روت الحالة الرابعة قائمة "مرة كنت مروحة ولقيت توتوك فيو تالت
شباب قعدوا يعاكسوني وواحد منيم خبطني برجميو من و ار " وأما
الحالة التي تعرضت لمعاكسات جماعية فقد روت " مرة مجموعة
شباب مع بعضيم قعدوا يعاكسوا يا جميل يا مألوظ وقعدوا حواليا
يغنوا ىاتي بوسو يابت خفت بس بعد كده لقوا بنت تانة فمشيوا
وراىا" .من ىنا يتضح أن ىنا يتضح أن بعض حاالت الدراسة قد
تعرضن لتحرش جماعي معنوي ومادي.
ب :التداعيات النفسية لمتحرش الجسدي :تنطمق ىذه الوجية من
النظر إلي التحرش الجنسي عمي أنو نوع من أنواع العنف الذي
يمارس ضد المرأة  ,وتستند الوجية الحالية عمي ما طرح في اإلطار
النظري من النظر إلي العنف عمي أنو نوع من أنواع الييمنة
الذكورية  ,ومما ال شك فيو أن ىذا العنف وخصوصا العنف
الجسدي يتولد عنو تأثيرات نفسية عميقة عمي نفسية المرأة  ,ويذىب
في ىذا السياق بورديو أن تقسيمة العنف الذي يمارس ضد المرأة
إلي عنف جسدي متمثل في اإلغتصاب والتحرش  ,والعنف الرمزي
ورئو آثار واقعية ىي تقسيمة
بالمعني الروحي الذي ال يخمف ا
ساذجة  ,فكل العنف بما فيو التحرش يتخمف عنو تأثيرات نفسية
سيئة عمي نفسية المرأة من ىذا المنطمق يحاول الجزء التالي أن
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يعرض التداعيات النفسية لمعنف الذي يمارس ضد جسد المرأة من
خالل التحرش من خالل واقع الحاالت الميدانية (ٖٕ).
 الخوف  :تبين من خالل الحاالت الميدانية أن التأثير األعمق
لمتحرش الجنسي الجسدي عمي نفس المرأة تمثل في الخوف وىذا ما
أكدتو ثالثة من حاالت الدراسة الميدانية إذ ذىبت الحالة األولي
قائمة " لما اتحرش بيا واحد في األتوبيس كنت خايفو حتي إني
أتكمم عمشان ميتألش عميا أني مش محترمة " وتكشف ىذه الحالة
عن مشكمة اجتماعية مرتبطة بفكرة الصورة الذىنية لممتحرش بيا في
نظر األخرين إذ ربما يؤدي الخوف من ىذه النظرة إلي عدم
اإلفصاح عن التحرش الذي وقع عمي المرأة  .كما أكدت الحالة
الثانية عمي أن أبرز المردودات النفسية تمثمت في الخوف حيث
ذىبت في ىذا اإلطار قائمة " كنت متضايقة وبقيت خايفة إني
أمشي جنب أي توك توك " وعبرت أيضا حالة ثالثة بقوليا " كنت
ىموت من الخوف من المي حصل "  .من ىنا نستنج أن أبرز
التداعيات النفسية عمي المرأة التي تعرضت لمتحرش تمثل في
الخوف .
 تأنيب النفس  :من المفارقات التي تبينت من خالل بعض الحاالت
الميدانية أن ىذا النمط من التحرش الجسدي التي تعرضت لو أدي
إلي تأثيرات نفسية مرتبطة بجمد الذات ومحاسبة النفس  ,إذ أن
بعض الحاالت قد ألقت بالموم عمي نفسيا بعد تعرضيا ليذا الموقف
 ,ويمكن التأكيد عمي ذلك بما ذىبت إليو حالتين من واقع الميدان
إذ أشارت الحالة األولي قائمة " أنا السبب ألني نمت في
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الميكروباص  ,مكنش المفروض أعمل كده  ,أنا المي أديتو
الفرصة " كما أكدت عمي منحي تأنيب النفس حالة أخري بقوليا "
حسيت إني كرىت جسمي ألنو سبب ليا التحرش "  .من ىنا
نستنج أن ىناك أثر نفسي عميق تجمي من خالل ىاتين الحالتين
مرتبط بعممية تأنيب الذات .
 من األلم النفسي إلي األلم الجسدي  :ليس كل التأثيرات التي
تتعرض ليا المرأة جراء عممية التحرش الجسدي ىي تداعيات نفسية
 ,إذ أن الح الة النفسية من الممكن أن يترتب عمييا تأثيرات جسمية
أيضا  ,وىذا ما أكدتو أحد الحاالت قائمة " من كتر حالتي النفسية
المي كنت متضايقة فييا  ,لقيت جسمي تعبان ودراعي بيوجعني "
 .وتجدر اإلشارة إلي أنو في محض الحديث عن التأثيرات النفسية
لمتحرش الجنسي الجسدي أشارت أحدي الحاالت إلي أن حالة
الضيق والتوتر ىذه لم تستمر طويال حيث ذىبت قائمة " الواحد
بيضايق شويو وخالص".
ج :الدعم االجتماعي حيال موقف التحرش الجسدي :يعرض ىذا
الجزء لموقف المارة ومدي تدخميم لمواجية ىذه الظاىرة  ,من
منطمق أن ىذا التدخل يمثل مصدر من مصادر الضبط االجتماعي
غير الرسمي  ,وتجدر اإلشارة بشكل نظري إلي أن انتشار ىذا
النمط من الضبط من شأنو أن يقمل من حاالت التحرش  ,ولكن من
المفارقات التي قد نراىا من خالل مالحظاتنا أو من خالل ما تبثو
وسائل اإلعالم نجد مشيد فيو مبالغة عندما تحرش أحد األفراد بفتاة
في القرية تجمع أىل القرية وربطوه بحبال وتم سحمو من خالل جره
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بعربة وكاد ذلك أن يؤدي بحياتو  ,عمي كل حال سوف نتعرف في
ىذا السياق عمي موقف المارة من التحرش بالمرأة من خالل واقع
الحاالت الميدانية  .ويمكن تقسيم ىذا التدخل إلي نمطين عمي النحو
التالي :
 التدخالت التمقائية :أشارت معظم الحاالت التي تعرضت لتحرش
جنسي في وجود مارة أو ناس بشكل عام  ,أن ىؤالء الناس قاموا
بالتدخل التمقائي لحماية الفتاة  ,وفي ىذا السياق تروي إحدي
الحاالت قائمة "الناس اتجمعت عميو ونزل من الميكروباص ,
والسواق قال الموضوع ده كتر أوي " ولعل ىذا اإلقتباس من الحالة
يكشف عن انتشار التحرش الجسدي في وسائل المواصالت  ,كما
ذىبت في ىذا السياق حالة أخري قائمة " الناس اتجمعت وضربتو
في األتوبيس" ويمكن في ىذا السياق التأكيد بما ذىبت إليو دراسة
المركز المصري لحقوق اإلنسان والتي أكدت عينتيا أن ٕ %ٖٗ.لم
يحاول المارة التدخل لمساعدتيم أثناء عممية التحرش  ,وتجادل
الدراسة الراىنة إلي أن دراسة المركز المصري لحقوق اإلنسان
ركزت عمي التحرش بشكل عام سواء الجسدي أم المفظي  ,ولعل
األمر يختمف عندما نتحدث عن التحرش الجسدي في وجود المارة ,
فإن مصادر الضبط االجتماعي يغر الرسمي تدخل أحيانا كثيرة
لتحسم ىذه األمور  ,وال نجزم بأنيا موجودة في كل األحوال إال أننا
أيضا ال نستطيع أن نغفل دورىا ( ٕٗ).
وفي السياق نفسو كشفت إحدي الحاالت الميدانية أنيا طمبت النجدة
من المحيطين بيا وقد ذىبت ىذه الحالة قائمة " طمبت النجدة من
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بعض الشباب  ,وقمت ليم ممكن توصموني ألن الشباب دول
بيتحرشوا بيا  ,فوصموني لسمم المترو"  ,ومن ضمن ىذا السياق
أيضا أشارت حالتين أن المكان لم يكن فيو أحد أطمب منو النجدة
أو المساعدة  ,حيث ذىبت الحالة األولي قائمة " مكنشي في حد
ماشي أستنجد بيو " كما ذىبت الحالة الثانية قائمة " لو كان في حد
ماشي مكنش عمموا كده ".
 عدم اإلكتراث :أشارت حالة واحدة أن الذين شيدوا موقف التحرش
لم يكترثوا باألمر كثي ار حيث ذىبت ىذه الحالة قائمة " أنا
مستنجدش بحد  ,بس كان في رجالة واخده باليا وماأدخموش في
الموضوع واتفرجوا " .من ىنا يتبين تفاوت موقف الممشاىدين لواقع
التحرش الجنسي بين من ييبون لممساعدة وىذا النمط ىو الغالب
عمي األقل من خالل الحاالت الميدانية في البحث الراىن وال
نستطيع أن نجزم في ىذا السياق بالتعميم  ,وما بين حاالت عدم
اإلكتراث التي قمت لتصل إلي حالة واحدة من بين حاالت الدراسة
الميدانية.
د :اإلبالغ عن التحرش  :بين األسرة والشرطة :يمثل التحرش
الجنسي من الوجية القانونية جريمة يعاقب عمييا القانون إال أن
نسبة ىناك نسبة تتعرض ليذه الجريمة وال تحاول اإلبالغ وربما
يرجع ذلك إلي عدة عوامل أبرزىا الخوف عمي السمعة  ,إال أن ىذه
الوجية ستحاول أن تعرض لمدالئل الميدانية ليذا اإلطار من وجيين
وبسؤالين  ,ىل بمغتي أو حكيتي الموقف ألحد أفراد أسرتك  ,وتمثل
السؤال الثاني في مدي إبالغ الشرطة بالواقعة  ,ويمكن تقسيم
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الحديث القادم إلي وجيين يتمثل األول في عرض الموضوع عمي
األسرة والثاني عمي الشرطة :
 إبالغ األسرة  :باستعراض الحاالت الثمانية التي تعرضت بالفعل
لتحرش جسدي  ,ذىب ثمان حاالت منيم لمجوء إلي األسرة
وبالغيم بما حدث  ,في حين أن ىناك ثالث حاالت لم يحكوا
ألسرتيم ما حدث  ,ونبدأ ىنا باستعراض الحاالت التي قامت بإبالغ
األسرة حيث ذىبت الحالة األولي قائمة " لما روحنا أنا وزميمي كل
واحد حكي ألىمو الموضوع " كما ذىبت حالة أخري قائمة "حكيت
ألىمي المي حصل وقالوا لي المفروض كنتي نزلتي من األتوبيس "
وذىبت حالة ثالةث قائمة " أيوه حكيت لبابا وأخويا ومراتو  ,وقالوا
لي كنتي ضربتيو باأللم عمي وشو" كما ذىبت حالة أخري قائمة "
حكيت ألخويا الكبير وقال لي المفروض متمشيش في مكان ضممة
لوحدك" كما ذىبت حالة أخري قائمة " أول ما روحت حكيت لبابا
وطمب من أخويا إني يجيبني من الدروس المي باجي فييا متأخر".
وفي ذات السياق ىناك ثالث حاالت لم تروي ألسرىا ما حدث فقد
ذىبت إحدي الحاالت قائمة " محدش في البيت عرف بالموضوع  ,لو كان
حد عرف كان بابا رفض يخرجني " كما ذىبت في نفس اإلطار حالة ثانية
قائمة " ما قمتش ألىمي ألنيم ممكن يمنعوني من الخروج  ,واألىل كمان
دايما بيجيبوا الموم عمي البنت" وقد ذىبت الحالة الثالثة قائمة " محكتشي
لحد خالص" وعند تحميل ىذه الحاالت نجد أن معظم التخوفات من رواية
ما حدث ينطوي عمي الخوف من أن يحد أحد من أىميا من حريتيا في
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الخروج  ,وىذا بطبيعة الحال يتماشي مع طبيعة المرحمة العمرية لمحاالت
الميدانية التي ما زالت في مرحمة الدراسة.
 إبالغ الشرطة :عند سؤال حاالت الدراسة عن إبالغ الشرطة ذىبت
كل الحاالت إلي عدم إبالغ الشرطة باستثاء حالة واحدة أشارت
قائمة " أتصمت بالشرطة ومحدش جو" وتجدر اإلشارة في ىذا
السياق إلي أن ىذا السؤال تم عرضو عمي جميع حاالت الدراسة بما
فييم الحالتين التي تعرضت لمعاكسات لفظية  ,وعند التعرف عمي
واقع الحاالت ومبررات عدم اإلبالغ أشارت إحدي الحاالت قائمة "
طبعا مبمغتش  ...ىروح القسم أقول أيو ؟ في شاب أتعرض ليا
في حتو مقطوعة  ,ىيقموا أنتي السبب مين قال لك تمشي في
مكان مقطوع بالميل " وذىبت إلي نفس المبرر حالة ثانية قائمة "
ىروح أقول أيو أحنا غمطانين لما وقفنا في مكان مقطوع بالميل "
نستنج من ىذا أن حاالت عدم اإلبالغ قد ترجع إلي أحساس
الضحية بالمسئولية عما حدث بيا نتيجة أنيا تحممت السير في
مكان مظمم  .كما ذىبت إحدي الحالة أيضا قائمة " مبمغتش
الشرطة  ...ىروح القسم ىقول أيو واحد اتعرض لي في
األنتوبيس طب أسمو أيو أقوليم أيو" وتشير ىذه الحالة إلي مدي
قناعتيا بأن تدخل الشرطة البد أن يكون قائم عمي سند .وذىبت
حالة أخري قائمة " مش سيمة إن البنت تدخل قسم " كما ذىبت
حالة أخري قائمة " لو رحت القسم ىجيب شبية لنفسي" وأكدت
عمي ذلك حالة أخري بقوليا تسئ البنت لنفسيا لو دخمت قسم "
كما أرتبط تبميغ الشرطة بحوادث التحرش في ذىن الفتاة بالمشكالت
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فقد ذىبت إحدي الحاالت قائمة " مبمغتش عمشان مجبشي لنفسي
مشاكل " وىنا نجد أن مبررر عدم اإلبالغ ىو الخوف من الصورة
الذىنية لمبنت من دخول قسم الشرطة ألن ذلك مرتبط في ذىنيا
وذىن المحيطين بيا بأن ذلك من شأنو أن يقمل من سمعتيا وينال
من قدرىا أمام األخرين .وأكتفت أحد الحاالت بمصدر الضبط غير
الرسمي والذي تمثل في موقف المارة حيث أشارت قائمة " الموقف
أنتيي وخد المي في نصيبو من الناس الموجودين"  ,وأتجيت حالة
أخري إلي نفس السببب قائمة " الناس جابوا لي حقي "
ويمكن التأكيد في ىذا السياق بما ذىبت إليو الحمقة النقاشية لممركز القومي
لمبحوث االجتماعي والجنائية من اإلنخفاض المتدرج لإلبالغ عن جريمة
التعرض ألنثي في الفترة ما بين  ٕٓٓٙإلي ٕٔٔٓ حيث بمغت نسبة
البالغات عام  ٕٓٓٙعدد ٘ , ٕ٘ٙٛفي حين بمغت نسبتيا في عام
 ٕٓٓٚإلي ٕٗ , ٜ٘ٔوقمت ىذه النسبة عام  ٕٓٓٛلتصل إلي ٕٕٜٓٗ
 ,وبمغت عام  ٕٜٓٓنسبة ٕٗٗ ,ٜٗوحققت عام ٕٓٔٓ نسبة انخفاض
حيث وصمت إلي  , ٖٕٗٗٚووصمت أدني مستوياتيا مع ثورة ٕ٘ يناير
حيث بمغت نسبتيا ٗٔٔ , ٙوتم تفسيرىا من قبل الحمقة النقاشية بالقيم
اإليجابية التي أفرزتيا الثورة  ,إال أنو يمكن تفسيرىا بوجية أخري متمثمة
في إنييار المنظومة األمنية التي حدت من فكرة البالغات ضد المتحرشين
( ٕ٘) .كما يتفق ذلك مع ما ذىبت إليو دراسة المجمس القومي لممرأة حيث
أشارت نسبة قميمة طمبيا مساعدة رجال األمن في المنطقة التي تعرضوا
فييا لمتحرش حي ثأشار إلي ذلك نسبة  %ٚفقط في حين أن نسبة ٖ%ٜ
من العينة لم يقوموا باإلبالغ عن ما وقع بيم من تحرش ( .)ٕٙ
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ه :الثورة والتحرش الجنسي تأمالت من واقع الميدان :ييدف ىذا الجزء
لمتعرف عمي تأثير الثورة عمي موضوع التحرش الجنسي في المجتمع
المصري وذلك من خالل واقع الحاالت الميدانية  .وتجدر اإلشارة إلي أن
معظم الحاالت الميدانية قد ربطت بعد انتشار ظاىرة التحرش الجنسي وبين
الثورة واإلنفالت األمني الذي أرتبط بيا  ,فقد ذىبت في ىذا السياق إحدي
الحاالت قائمة " الموضوع ده منتشر من زمان ومن قبل الثورة  ,بس
الثورة خمت الشباب تتج أر أكتر وتعمل الموضوع ده في أي وقت وأي
مكان" يتبين من خالل ىذه الحالة مدي قناعاتيا بأن ىذه المشكمة ليست
بالجديدة ولكنيا أزدادت بعد الثورة بسبب التداعيات األمنية التي ترتبت
عمييا  .كما ذىبت أيضا حالة أخري في نفس اإلطار قائمة " في شباب
بتروح المظاىرات بيتعاطوا مخدرات بيدخموا وسط الزحام عمشان يتحرشوا
بالبنات" ويمكن الخروج من ىذه الحالة بمتغيرين أساسيين لعبا دورىما في
اتساع محيط الظاىرة األول مرتبط بزيادة تعاطي المخدرات والثاني مرتبط
بثقافة الزحام ولعل ىذا ما أكده اإلطار النظري  ,حيث أن التحرش الجنسي
أحد تداعيات انتشار ثقافة الزحام  .وأكدت عمي ىذا المنحي حالة أخري
بقوليا " التحرش كتر بعد الثورة بسبب إن مفيش أمن " وذىبت إلي نفس
المنحي حالة أخري بقوليا " انتشر التحرش بسبب إن مفيش أمن زي
األول  ,كان أي حد بيعمل أي حاجة  ...وكان التحرش بيحصل في وسط
البمد " ويمكن اإلستدالل من خالل ىذه الحالة عمي عالنية فعل التحرش
وىذا يمثل مظير جديد من مظاىر التحرش الذي تحول من الخفاء إلي
العالنية وىذا ما أكدتو الدراسة الحالية في بداية الفصل  .وذىبت حالة
أخري في نفس السيالق قائمة " اإلنفالت األمني دلوقتي خمي التحرش زاد

85

بشكل كبير" وقد أكدت حالة أخري عمي أن التحرش زاد مع الثورة بقوليا "
التحرش زاد بعد الثورة  ,يعني أنا سمعت إن في واحدة اغتصبت في
الشارع أيام الثورة بسبب اإلنفالت األمني " كما ذىبت حالة أخري قائمة
"الثورة زودت حاجات كتر إلن مفيش أمن  ,وومفيش حد كان بيحاسب
أو يراقب" .
وتجدر اإلشارة إلي أن ىناك حالة واحدة رأت أن التحرش لم يحدث بسبب
الثورة بشكل مباشر ولكن حدث نتيجة وسائل اإلعالم التي تدعو باستمرار
إلي اإلعالنات الجنسية والعقايير الجنسية  ,وكذلك بسبب إنتشار اإلنترنت
الذي لعب دوره في انتشار ثقافة الجنس حيث ذىبت ىذه الحالة قائمة "
التحرش موجود من زمان بس بعد الثورة الناس بدأت تتابع التميفزيون
أكتر فبقينا نشوف التحرش أكتر  ...وكمان اإلعالم كان بيتكمم فييا " كما
ذىبت حالة أخري متيمة اإلعالم بأنو السببب في انتشار ىذه الظاىرة حيث
ذىبت قائمة " السبب األكبر العقاقير المي بيجيبوىا في اإلعالنات  ,والنت
فتح مخ الناس عمي حاجات غريبة " وال شك أن ىذا يؤكد الفرضية
النظرية التي أكد عمييا البحث من أن انتشار الجنسانية عبر اإلنترنت ولد
بدوره تأثيرات سمبية كان من بينيا أنتشار ظاىرة التحرش إلنتشار الطكبت
الجنسي في ظل تأخر سن الزواج  ,وانتشار ما يمكن تسميتو ثقافة الجنس
عبر اإلنترنت .
ويمكن تفسير ما وصمت إليو ىذه الحاالت أيضا بشكل نظري من خالل
مقوالت العنف عمي اعتبار أن التحرش الجنسي يمثل مظير من مظاىر
العنف الذي انتشر في مرحمة الثورة  ,وىذا ما دعا سمير نعيم إلي التأكيد
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عمي أن ىناك ارتفاع ممحوظ في معدالت العنف في مصر في مرحمة ما
بعد الثورة بشكميو المادي والمعنوي في مختمف المجاالت  ,وىو وان كان ال
يصل في شدتو إلي ما وصمت إليو دول أخري في المنطقة إال أن لو
تأثيراتو السمبية عمي المجتمع ( .)ٕٚ
ولعل ىذا ما دعا سيير عبد المنعم (ٖٕٔٓ) من الحديث عن المالبسات
المحيطة بجرائم العنف الجنسي السياسي حيث أشارت إلي مناسبتين ىما
جمعة الغضب ٖٕنوفمبر " مميونية ال لإلعالن الدستوري  ,وجمعة ٕ٘
يناير ذكري الثورة  ,وكانت أبرز المالبسات التي تحققت خالليما ىو
أسموب ىتك العرض الجماعي واإلغتصاب الجماعي المتعمد من
مجموعات كبيرة تتراوح ما بين ٕٓ – ٖٓ شخص  ,يقومون باليتاف
ويستدرجون الضحية ويكونون حوليا دوائر متداخمة دائرة لميتاف وأخري
لميجوم  ,والبعض ركز عمي الناشطات عمي وجو الخصوص  ,واستيدف
التحرش بالفتيات جميع الفتيات سواء السافرات أو المحجبات أو المنتقبات
 ,وكانوا يقومون بتجريد الضحية من مالبسيا وكانوا يستخدمون في ذلك
السالح األبيض  ,كما كانوا يقومون بإحداث إصابات مختمفة بجسد
الضحية ( )ٕٛ
ولعل ىذا ما دعا المجمس القومي لممرأة إلصدار بيان يدين فيو كل أشكال
العنف واإلنتياكات التي تعرضت ليا المظاىرات السممية في جميع ميادين
مصر  ,خاصة فيما يتعمق بمسألة التحرش واغتصاب الفتيات أثناء
مشاركاتيم في التظاىرات ,كما ناشد ىذا البيان جميع السيدات والفتيات
الالئي تعرضن ألي من أنواع العنف واإلنتياكات أثناء مشاركاتيم في
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المظاىرات بسرعة التواصل مع المجمس لبحث ما يمكن تقديمو من
مساعدات ودعم نفسي وقانوني  ,كما عقد المجمس قاء مع مجموعة من
الجمعيات األىمية التي تقدم خدمات لممعنفات لتحديد سبل التعاون لخدمة
الفتيات والنساء المتعرضات لمتحرش ( . )ٕٜ
من ىنا يمكن القول أن ظاىرة التحرش الجنسي موجودة في مرحمة ما قبل
الثورة إال أنيا أتخذت منحي جديد مع الثورة من خالل زيادتيا وارجعت
معظم الحاالت الميدانية ذلك إلي اإلنفالت األمني الذي شجع عمي أنتشار
العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص.
ثالثا :سبل المواجية لمتحرش الجنسي :قراءة من الحاالت الميدانية
تحاول الدراسة في ىذا الجزء أن تقدم حمول مقترحة عمي لسن المتحرش
بين لموقوف عمي وجيات نظرىن في كيفية مواجية ظاىرة التحرش
الجنسي بشكل عام .وتمخض عن الحاالت الميدانية أربع آليات لممواجية
تمثمت في اربع آليات أساسية األولي تمثمت األولي في الدين والثانية
األسرة والثالثة القانون األمن والرابعة  ,والرابعة وسائل اإلعالم ويمكن
طرح ىذه اآلليات من واقع الحاالت الميدانية في السياق التالي:
ٔ -الدور الوقائي لمدين  :ذىبت بعض الحاالت الميدانية إلي أن أفضل
طرق الوقاية من ظاىرة التحرش يتمثل في دور الدين  ,حيث أنو يمثل
خط الدفاع األول لموقاية من مشكمة التحرش الجنسي  ,ويمكن في ىذا
السياق االستشياد بما ذىبت إليو أحد الحاالت الميدانية قائمة " يجب
التأكيد عمي التربية الدينية واألخالق لمطالب في المدارس" ولعل ىذه
الحالة تكشف أيضا عن دور لممؤسسة التعميمية في نشر الثقافة الدينية
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الصحيحة التي تحول دون أنتشار مثل ىذه الظواىر السمبية  .وفي
السياق ذاتو ذىبت إحدي الحاالت أيضا قائمة " الزم األسر تعمم أوالدىا
التربية الدينية ويتربوا عمي الحالل والحرام " ولعل عاتق التربية الدينية
في ىذا السياق يقع عمي عاتق األسرة في نشر تعاليم الدين السمحة
ألوالدىا مما يشكل حصنا ليوالء النشء وتربيتيم التربية الدينية السميمة
 .من ىنا نستطيع أن نؤكد عمي الدور الذي من الممكن أن تساىم بو
المؤسسات الدينية لمواجية ىذه الظاىرة  ,ولعل ىذا يقودنا إلي ضرورة
الحديث عن تجديد الخطاب الديني ليتناسب مع القضايا الحياتية
والمشكالت المجتمعية المعاصرة والتي من بينيا مشكمة التحرش
الجنسي .
ٕ -الدور الوقائي لألسرة في مواجية التحرش الجنسي :تمثل األسرة أيضا
خطا لمدفاع لمواجية المشكالت االجتماعية بشكل عام ومشكمة التحرش
الجنسي بشكل خاص  ,ولعل دور األسرة ىنا من خالل استقراء واقع
الحاالت الميدانية يتبمور في دورين أساسيين األول يتمثل في التربية ,
إذ أن التربية الصحيحة تحول دون ىذه المشكالت  ,ويتمثل الثاني في
تقبل المشكالت التي يتعرض ليا األبناء وفي ىذا السياق ذىبت إحدي
الحاالت قائمة " الزم األىل يتقبموا أن بنتيم اتعرضت لمتحرش
وميعقبياش عمي ذنب ما ارتكبتيوش" وىنا يمكن التأكيد من خالل ىذا
البحث عمي ضرورة تغيير نظرة األسرة إلي البنت عند تعرضيا لمتحرش
من كونيا متيمة إلي كونيا ضحية  ,فإذا نظرت إلييا األسرة عمي أنيا
متيمة سوف يزيد لك من تداعيات ىذه األزمة عمي حالتيا النفسية
.وفي ىذا السياق أيضا ذىبت إحدي الحاالت قائمة " الزم األىل
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يشجعوا البنت أنيا يوم ما تيجي تقول لباباىا إن فالن اتحرش بيا
تبمغ عنو وىو يوافق عمي كده "  ,تكشف ىذه الحالة إلي حاجتيا إلي
الدعم النفسي من األسرة في اإلبالغ عن تعرضيا لمتحرش بالشكل الذي
يوفر ليا ستار نفسي جيد.
ولكن يبقي أيضا عمي األسرة أن تقوم األسرة بالدور التوعوي
ألبنائيا في توعيتيم باستمرار من تجنب األماكن المظممة أو األماكن
الخالية ألنيا األكثر خطورة  ,كما يجب عمي األسرة أن تحاول أن
تتدخل في طريقة المبس ألبنائيا بالشكل الذي يضفي عمييا طابع
االحترام فذلك من شأنو أن يقمل من تعرضيا لممعاكسات أو التحرش
بنوعية المادي والمعنوي  ,ويمكن في ىذا السياق االستشياد بما ذىبت
إليو أحد الحاالت الميدانية قائمة " الزم البنت تمبس لبس محتشم شوية
وتمشي بطريقة محترمة" فإن مثل ىذه األمور قد تقمل من تعرضيا
لمخاطر التحرش إال أننا ال نستطيع أن نجزم بأن ذلك يقييا من
التحرش جممة.
ٖ -الدور الوقائي لألمن والقانون :ال شك أن األمن وتفعيل القانون يقع
عمي عاتقيما الكثير عند الحديث عن الوقاية من مشكمة التحرش
الجنسي  ,وىذا ما كشفت عنو الحاالت الميدانية  :إذ ذىبت إحدي
الحاالت قائمة "يجب تغميظ العقوبة عمي المتحرشين واإلعالم يزيعيا
عمشان الباق يتعظ "  .وقد طرحت إحدي الحاالت أمنية بقوليا " نفسي
البالغ المي يتقدم في المتحرش يتأخد بجدية وسرية " وىنا تكشف ىذه
الحالة عن مطمبين أساسيين مرتبطين باألمن األول يتمثل في الجدية
في متابعة البالغات والسرية في نفس الوقت حفاظا عمي سمعة المرأة ,
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وذلك من منطمق أن معظم الحاالت ترفض أن تتقدم ببالغات خوفا
عمي سمعتيا فال شك أن مسألة السرية سوف تشجع عمي اإلقدام
بالتبميغ عمي ىذه الجرائم  .وفي نفس السياق ذىبت إحدي الحاالت
قائمة " األمن الزم يمم الشباب المي في الشوارع عمي النواصي وواقفين
وقفة مش مظبوطة" وىنا تدعو ىذه الحالة إلي ضرورة تكثيف الجيود
األمنية في القضاء ليس فقط عمي التحرش الجسدي ولكن عمي التحرش
المفظي أيضا والمتمثل في المعاكسات واأللفاظ النابية التي تتعرض ليا
الفتيات من بعض الشباب في الشارع  ,فالشك أن التدخل في مثل ىذه
األمور قد يحد بشكل كبير من مسألة التحرش الجنسي بنوعية المادي
والمعنوي .وأرتباطا بذلك أيضا ذىبت إحدي الحاالت قائمة " الزم
الشرطة تعمل دوريات ذي زمان في وخصوصا في األماكن المقطوعة
" فال شك من أن تكثيف التواجد األمني من شأنو أن يقمل من مسألة
التحرش الجنسي .
ٗ -وسائل اإلعالم ومواجية التحرش الجنسي  :كشفت الحاالت الميدانية
عن الدور األساسي الذي تمعبو وسائل اإلعالم في مواجية التحرش
وأنقسم ىذا الدور من واقع الحاالت الميدانية إلي دورين يتمثل األول في
الدور التوعوي  ,والثاني في الدور المرتبط بتصحيح المسار ويمكن
طرح الدورين في السياق التالي:
 الدور التوعوي لوسائل اإلعالم  :كشفت الحاالت الميدانية عمي
ضرورة الدور الذي يمكن أن يقدمو اإلعالم من خالل توعية
الجميور بقضية التحرش الجنسي  ,وفي ىذا السياق ذىبت إحدي
الحاالت قائمة " الزم اإلعالم يركز عمي مخاطر التحرش الجنسي
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وطرق التعامل مع المتحرش" تكشف ىذه الحالة عن مدي وعييا
بالدور الذي من الممكن أن تقدمو وسائل اإلعالم في عممية التوعية
بمخاطر التحرش الجنسي وليس ذلك فقط بل أمتدت إلي طريقة
تعامل المتحرشات في مواجية ىذا الموقف فمما ال شك فيو أن ىذا
النمط التوعوي من الممكن أن يمد الفتاة ببعد تثقيفي ميم تحتاج
إليو.
 تصحيح المسار اإلعالم  :ىنا تجدر اإلشارة إلي أن اإلعالم يعتبر
سالح ذو حدين  ,فكما أن من الممكن أن يسيم بدور فاعل في
عممية مواجية التحرش الجنسي إال أن قد يروج ليا أحيانا ولعل ىذه
المفارقة بدت بشكل واضح من خالل الحاالت الميدانية فقد أشارت
أحد الحاالت قائمة " الزم يكون في رقابة عمي الحاجات المي
بيعرضيا التميفزيون والنت عمشان الشباب متشفش اإلباحية
وتحاول تطبقيا " ولعل ىذه الحالة تكشف عن نقطة ىامة وصعبة
السيطرة في ذات الوقت  ,ولعل ىذا المنحي أكدت عميو الدراسة في
جزئيا النظري في أن الحرمان الجنسي والكبت  ,وتنامي القنوات
اإلباحية ومواقع الجنس عبر اإلنترنت من شأنو أن يتسبب في
حدوث التحرش الجنسي  .وىذا ما أكدتو أيضا حالة ثانية بقوليا "
الزم وسائل اإلعالم تخف شويو من البرامج واألفالم اليابطة وتركز
شويو عمي النوعية اليادفة".
ويمكن التأكيد في النياية أن الحماية ليست مسئولية جية بعينيا أو
مؤسسة بذاتيا ولكنيا مسئولية المجتمع ككل .
الخالصة

92

يمكن من خالل الدراسة الميدانية لمحاالت الخروج بعدة
استخالصات ىامة يمكن ابرازىا في السياق التالي:
ٔ -تبين من خالل النتائج أن أبرز أماكن التحرش الجنسي كانت تتمثل في
األماكن المزدحمة جدا  ,واألماكن النائية جدا .
ٕ -تبين من الدراسة أن معظم حاالت التحرش الجسدي حدثت في الشارع
ووسائل المواصالت.
ٖ -تباينت ردود أفعال المارة حول موقف التحرش  ,حيث أشارت الفتيات
إلي أن ىناك تدخالت تحدث من المارة  ,ولكنيا قميمة  ,ولكن عند طمب
المساعدة من المحيطيين يسارعون إلي التدخل.
ٗ -تعددت التأثيرات النفسية لمتحرش الجنسي عمي الفتيات حيث أشارت
بعض ا لفتيات إلي جحدوث تأثيرات أبرزىا  ,الشك وعدم الثقة في النفس
 ,والخوف  ,والخجل  ,ولوم الذات  ,كما أشارت أحد الحاالت إلي
تأثيرات جسمية عمييا من جراء التحرش الجنسي.
٘ -أشارت جميع الحاالت الميدانية إلي قمة اإلبالغ عن ظاىرة التحرش
الجنسي.
 -ٙربطت معظم الحاالت الميدانية بين التحرش الجنسي وبين الثورة من
منطمق أن انفالت األمن لعب دوره في بروز ىذه الظاىرة  ,كما ذىبت
أرائيم إلي زيادة ىذه الظاىرة خالل التظاىرات.
 -ٚتبين من خالل لحاالت انتشار نمط من التحرش وىو التحرش الجنسي
الجماعي  ,وأرتبط ىذا النمط بالشوارع واألماكن المزدحمة باألساس,
والتظاىرات.
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الفصل الثالث
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رؤي النخب في ظاىرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري
الشرطة – القضاء  -أساتذة الجامعات

العناصر األساسية لمفصل
أوال  :رؤي النخب الشرطية حول التحرش الجنسي في المجتمع المصري
ثانيا :رؤي النخب القضائية حول التحرش الجنسي في المجتمع المصري
ثالثا :رؤي النخب الجامعية حول التحرش الجنسي في المجتمع المصري
رابعا :نحو مواجية فاعمة لمواجية التحرش الجنسي في مصر  :رؤي النخب
خالصة
مراجع الفصل
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" إذا كان بناء الجسور نحو المستقبل لن يثري وعي أولئك الذين يبنون الجسر  ,فميعبر
الناس النير سباحة أو عمي قوارب أو ال يعبرون عمي اإلطالق "
إيفانز فانون

تمييد
زاد الحديث عن ظاىرة التحرش الجنسي في اآلونة األخيرة بشكل كبير ,
ولعل ىذا الحديث يتواكب مع تفاقم التحرش الجنسي بشكل عام وفي
المناسبات العامة بشكل خاص  ,ولعل ىذا الحديث لم يقتصر عمي وسائل
اإلعالم أو اإلعالم الجديد فقط بل تري األسر تحاول أن تتدخل لدي أبنائيا
بنصائح لمنع التحرش بيم أو كيفية مواجية التحرش الجنسي بنوعيو المادي
والمعنوي  ,ولعل المتأمل لواقع ىذه الظاىرة كمشكمة اجتماعية يفطن أن
أرتباطيا بالمدن أكثر من ارتباطيا بالريف  ,فال زالت مجتمعات التضامن
العضوي تعتمد عمي الضبط االجتماعي الداخمي إلي حد كبير مقارنة
بالمجتمعات الحضرية المفتوحة ذات التضامن اآللي .
ويدرك المتأمل لواقع الظاىرة أنيا بدأت تؤرق بشكل كبير حكومات العديد من
الدول كونيا ظاىرة عالمية  ,والدليل عمي ذلك أن ىناك العديد من البحثين
يرون أن مشكمة التحرش مشكمة عالمية بل بداء البعض يربط بين تفسيراتيا
وبين قضايا العولمة  ,حيث أشارت بعض الكتابات العالمية أن ىذه
الظاىرة منتشرة بين قارات العالم وباختالف البئيات الثقافية واالجتماعية
والقانوية  ,فمقد شغمت ىذه القضية اإلتحاد األوربي بشكل كبير عام ٕٕٓٓ
 ,كما عممت العديد من المنظمات الحقوقية عمي مستوي العالم عمي
محاولة التدخل لمقضاء ىعمي ىذه المشكمة وال شك أنيا تؤرق المجتمع
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الم دني العالمي كونيا مرتبطة بانتياك حق من حقوق ااإلنسان وىو الحق
في الكرامة اإلنسانية (ٔ) .
وعمي الصعيد المحمي أرىقت ىذه الظاىرة الحكومة المصرية في الفترة
األخيرة وىذا ما دفعيا إلي الخروج بمجموعة من الق اررات اإلستثنائية ويبدو
ذلك بوضوح فيما قررره مجمس الوزراء المصري في ٕٔ يونيو ٕٗٔٓ
والتي تضمنت أثني عشر بندا تبمورت في اآلتي (ٕ):
ٔ -تكثيف اإلجراءات األمنية في الميادين العامة واألماكن المزدحمة ,واإلسراع
في تنفيذ خطة بيدف الوقاية من التحرش وعدم إفالت الجناة من العقاب.
ٕ -تفعيل تطبيق أحكام قانون التحرش وأحكام قانون العقوبات المتعمقة بالعنف
ضد المرأة ,واجراءات االستدالل والتحقق والعدالة الناجزة.
ٖ -قيام و ازرة الداخمية بتشكيل فريق أمني متكامل يعمل عمى مواجية تمك
الظاىرة والحد منيا ,وزيادة عدد الضابطات بقطاع حقوق اإلنسان في
الو ازرة ,وتفعيل دورىم في مكافحة التحرش بالتعاون مع المجمس القومي
لممرأة والمجتمع المدني.
ٗ -تكميف المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية بدراسة حاالت التحرش
والعنف ضد المرأة ,لرصد وتوثيق األسباب المختمفة لتمك الظاىرة ,وتحديد
أبعادىا ,ووضع استراتيجية وطنية لمواجيتيا والقضاء عمييا.
٘ -تفعيل نتائج وتوصيات الدراستين المتين أعدتيما و ازرة التربية والتعميم بشأن
التعميم ودوره في مواجية ظاىرة التحرش ودور األسرة والمجتمع في مواجية
.ظاىرة التحرش الجنسي
 -ٙتكثيف حمالت التوعية واإلعالم إلعالء القيم االيجابية الحترام المرأة والقيم
المصرية األصيمة المتعمقة بالشيامة والمروءة.
 -ٚتفعيل دور مؤسسات الدولة التعميمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية
في توجيو الشباب نحو األنشطة المفيدة ليم بوجو عام ,وبخاصة خالل
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األجازة الصيفية لتحفيز الطاقات اإليجابية لدييم من أجل ممارسة ممارسة
البعد عن الممارسات اليدامة كتناول
األنشطة الرياضية والفنية والثقافية ,و ُ
المخدرات.
 -ٛمراجعة المناىج الدراسية لمتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة ,واعالء
قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ,والتحذير من مخاطر المخدرات
.والتوعية بآثارىا السمبية عمى صحة الشباب وتدميرىا لألسرة والمجتمع.
 -ٜاإلعالن عن مسابقة الختيار أفضل األعمال الدرامية خالل شير رمضان,
والتي تُعمي من قيم احترام حقوق المرأة وقيم التسامح والتراحم والشيامة
بصفة عامة.
ٓٔ -زيادة المساحة اإلعالنية لمتعريف بالخط الساخن الذي خصصو المجمس
القومي لممرأة لتمقي شكاوى التحرش وىو ٖٓٛٓٓٛٛٛٛٛٛ
ٔٔ -توجيو كل المستشفيات وغرف العمميات التابعة لو ازرة الصحة والسكان
باالىتمام بعالج ضحايا حوادث التحرش ,واستقبال كل حاالت الطورائ.
ٕٔ -قيام المجنة الو ازرية بالمتابعة المستمرة لكل نتائج ق ارراتيا وتوصياتيا واتخاذ
ما يمزم لتحقيق الغرض الذي ُشكمت من أجمو .وتشكمت المجنة الو ازرية من وزراء
الداخمية ,والتربية والتعميم ,والتضامن االجتماعي ,واألوقاف ,باإلضافة الى
السيدة رئيسة المجمس القومي لممرأة ,وممثمين عن و ازرة العدل واالزىر الشريف
والكنيسة المصرية وكان رئيس الجميورية السابق عدلي منصور أصدر قانونا
يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن ستة أشير عمى األقل أو بغرامة قدرىا
ثالثة آالف جنيو.
باإلضافة إلي الدور الذي تمعبو الحكومة في مواجية التحرش الجنسي
في مصر يحاول ىذه الفصل أن يطرح لرؤي النخب التي تتعامل مع ىذه
الظاىرة لموقوف عمي أبعادىا وسبل مواجيتيا لمتكامل مع رؤية الحكومة في
ىذا الشأن  ,ومما ال شك فيو أنو من المفيد التعرف عمي رأي رجال
الشرطة كونيم المنوط بيم تمقي البالغات وجمع االستدالت عن المشكمة-
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أو باألحري الجريمة – كما نحاول في ىذا السياق التعرف عمي آراء بعض
رجال القضاء الميتمين بيذه المشكمة لمتعرف عمي رؤيتيم حيال ىذه
الظاىرة  ,وباإلضافة إلي النخبة الشرطية والنخبة القضائية تسعي الدراسة
أيضا لمتعرف عمي رأي النخبة المثقفة من أساتذة الجامعات من تخصصات
عمم النفس وعمم االجتماع والقانون لموقوف عمي أبعاد ىذه الظاىرة .
تحاول ىذه الرؤي الثالث أن ترسم صورة حول أبعاد الظاىرة في الحاضر
وتصورات مواجيتيا في المستقبل  ,ومما ال شك فيو أن الخبرات العممية
لرجال الشرطة والقضاء تتكامل مع الخبرات النظرية والعممية ألساتذة
الجامعات بما من شأنو أن يعطينا مالمح واضحة عن واقع ىذه الظاىرة ,
وتجدر اإلشارة ىنا إلي أن ىذه الجزء سيقدم رؤية قانونية اجتماعية نفسية
حول المشكمة بما من شأنو أن يعطي رؤية قد تستنفر الجيود المجتمعية
الرسمية وغير الرسمية لمواجية ىذه الظاىرة.
أوال  :رؤي النخب الشرطية حول التحرش الجنسي في المجتمع المصري
يحاول ىذا الجزء التعرف عمي واقع مشكمة التحرش الجنسي من خالل واقع
الخبرة العممية لرجال الشرطة وذلك من خالل المحاور التالية :
ٔ -المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالتحرش الجنسي  :بسؤال رجال
الشرطة من الحاالت الميدانية عن أىم األسباب االجتماعية التي ارتبطت
بالتحرش الجنسي في المجتمع المصري أشاروا إلي إحدي عشر سبب
ليذه الظاىرة يمكن سردىم عمي النحو التالي :
 أزمة القيم في المجتمع المصري  :وتمثل ذلك في تراجع بعض
القيم االجتماعي  ,وتغير العادات والتقاليد بالشكل الذي أدي إلي
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تراجعيم  ,وبذلك تراجع دور مصدر من مصادر الضبط الميم
في المجتمع.
 ارتفاع سن الزواج  :جيث أشار إلي ذلك أحد رجال الشرطة
مرجعا السبب في ارتفاع سن الزواج وعدم اشباغ الرغبات
الجنسية  ,وقد أشارت حالتين من الحاالت الميدانية أن ارتفاع
سن الزواج لم يكن سبب في حد ذاتو ولكنو أرتبط بمتغير آخر
وىو انتشار الثقافة الجنسية وىو ما يدفعنا لمسبب الثالث النتشار
التحرش الجنسي والمتمثل في انتشار المواقع اإلباحية .
 التطور في وسائل اإلتصاالت  :أشار أربعة من حاالت الدراسة
الميدانية من رجال الشرطة إلي أن السبب األساسي في انتشار
ظاىرة التحرش الجنسي ىي التكنولوجيا الحديثة فقد أرجعت ثالث
حاالت السبب إلي أنتشار المواقع اإلباحية عبر اإلنترنت  ,األمر
الذي يؤدي إلي إثارة الغرائز الجنسية لدي الشباب  ,ويمثل ذلك
خطورة في ظل ارتفاع سن الزواج  ,ويعد ذلك دافع محرك لمغزائز
بالشكل الذي قد يعد سبب جوىري لمتحرش الجنسي  ,كما أشار
أحد الحاالت إلي أن السبب ال يتمثل في اإلنترنت فقط ولكن
يرتبط أيضا باألفالم المثيرة جنسيا – عمي حد تعبير الحالة –
فيذه األفالم من شأنيا أن تؤدي إلي مشكمة التحرش الجنسي
.كما أشار أحد الضباط من الحاالت الميدانية أيضا بأن أحد
األسباب ىو تسميع المرأة .
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وال شك أن ىذه الرؤية منطقية تتسق مع ما ذىب إليو البحث في
اإلطار النظري الذي أكد فيو عمي أن التكنولوجيا واحدة من أىم
األسباب التي تدفع إلي حدوث مشكمة التحرش الجنسي .
 الذيادة السكانية  :أشار إلي ىذا السبب حالتين من الحاالت
الميدانية حيث أشار األول قائال السبب في الذيادة السكانية ,
والثاني قائال السبب في الزحام  .ولعل ىذا السببب يتماشي مع
ما تم طرحو مسبقا بأن ثقافة الزحام من أبرز األسباب التي تدفع
إلي حدوث التحرش الجنسي في مصر .
 العشوائيات :أشار أحد حاالت الدراسة الميدانية إلي أن السبب
األساسي يرجع إلي انتشار العشوائيات  ,وذلك من منطمق أن
المناطق العشوائية تولد ثقافة قيمية سمبية من شأنيا أن تؤدي إلي
ذيادة معدالت الجريمة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل
خاص.
 تدني المستوي الثقافي  :أشار أحد حاالت الدراسة الميدانية إلي
أن السبب في انتشار ظاىرة التحرش الجنسي يرتبط بتدني
المستوي الثقافي  ,وارتباطا بذلك ذلك أيضا أحد الحاالت الميدانية
من الضباط قائال "السبب يرجع إلي الجيل بالثقافة القانونية" .
 تعاطي المخدرات  :أشار إلي ذلك حالتين من حاالت الدراسة
الميدانية حيث أشاروا إلي أن السبب يرجع إلي تعاطي المخدرات.
 اإلنفالت األمني مع الثورة  :أشار إلي ىذا السبب حالتين من
حاالت الدراسة حيث أشاروا إلي أن من ضمن أبرز األسباب التي
دفعت إلي انتشار ظاىرة التحرش الجنسي ىو اإلنفالت األمني
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وفي ىذا السياق ذىب أحد حاالت الدراسة الميدانية قائال " السبب
يرجع إلي الفوضي التي انتشرت بعد  55يناير".
 تراجع دور األسرة  :أرجعت حالتين من حاالت الدراسة الميدانية
السبب في ىذه المشكمة إلي تراجع دور األسرة  ,حيث ذىب
األول قائال "السبب يرجع إلي عدم توعية اآلباء لألبناء"  ,وأشار
الثاني إلي أن السبب يرجع إلي تراجع الدور التربوي لألسرة.
نستنج من ذلك أن األسرة تعد خط دفاع أساسي لمواجية ظاىرة
التحرش الجنسي وأن تراجع دورىا في الضبط والتوجيو من شأنو
أن ييمل في توعية البنت بالبعد عن األماكن النائية أو المحافظة
عمي سموكيا وتصرفاتيا  ,كما ييمل توعية الوالد بالبعد عن
السموكيات المشينة والتي منيا التحرش الجنسي.
 تراجع دور المدرسة  :أشار إلي ذلك أحد الحاالت الميدانية قائال
"السبب في المشكمة يرجع إلي تراجع الدور التربوي لممدرسة".
 غياب الوعي الديني  :أشار إلي ىذا السبب حالتين من حاالت
الدراسة الميدانية حيث أشار األولي قائال "نقص الوعي الديني
من أىم أسباب انتشار التحرش الجنسي"  ,بينما أشار الثاني
قائال "تراجع الدور الذي تقوم بو دور العبادة في الوعظ الديني
من أسباب انتشار التحرش الجنسي".
ٕ -رؤية ضباط الشرطة حول مدي حداثة أم قدم الظاىرة :بسؤال الحاالت
الميدانية من ضباط الشرطة حول مدي حداثة أو قدم ظاىرة التحرش
الجنسي في مصر أنقسمت الحاالت إلي ثالث اتجاىات يمكن سردىا في
السياق التالي:
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 ظاىرة قديمة  :ذىب أحد حاالت الدراسة الميدانية إلي أن ىذه
الظاىرة ليست ظاىرة حديثة ولكنيا ظاىر قديمة وأشار في ىذا
السياق قائال" ظاىرة التحرش اتمجنسي ظاىرة قديمة وتم
معالجتيا في قانون العقوبات تحت مسمي التعرض ألنثي
بالطريق العام " كما ذىب قائال " الفرق بين الماضي والحاضر
في مدل الجريمة فيناك زيادة اآلن فييا وجرأة من الشباب عمي
ارتكابيا" .من خالل ىذه الحالة ندرك أن الجديد في الظاىرة ىو
مدي االنتشار وجرأة الفعل.
 ظاىرة حديثة :أشار أحد ضباط الحاالت الميدانية إلي أن ىذه
الظاىرة حديثة وفي ىذا السياق ذىب قائال" اعتقد أنيا ظاىرة
حديثة عمي مجتمعنا المصري  ,فمم تكن موجودة في الماضي
عمي الرغم من عدم ارتداء السيدات في الماضي مالبس
محتشمة" ندرك من خالل استقراء ىذه الحالة أن جدة الظاىرة لم
يكن يرتبط بطبيعة المرأة ذاتيا  ,فعمي الرغم من أن الفترة
الماضية لم يكن لبس المرأة محتشم إال أن ذلك لم يدفع إلي
التحرش بيا بنفس الكثافة وتجدر الإلشارة إلي أن ذلك يعزو عمي
حد تعبير الحالة إلي اإلنفالت األخالقي .
 ظاىرة قديمة حديثة :أشار إلي ذلك ثالثة من الحاالت الميدانية ,
حيث ذىب األول قائال " التحرش الجنسي ظاىرة قديمة حديثة "
وذىب الثاني قائال" ظاىرة قديمة في المعاكسات  ,وحديثة في
الممس واإلغتصاب" كما أشار الثالث قائال " ظاىرة قديمة ولكن
اختمفت في األساليب وتحولت من التحرش بالقول إلي الفعل" .
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من ىنا نستنج أن التحول من وجية نظر ىذه الحاالت ال يتمثل
في ظاىرة التحرش ذاتيا  ,ولكنو يتمثل في نمط التحرش ذاتو إذ
تحول التحرش من التحرش المفظي إلي التحرش الجسدي  ,ولعل
ىذه الرؤية قريبة إلي حد كبير من الواقع.
ٖ -النسب التقديرية لبالغات التحرش الجنسي:اختمفت استجابات ضبط
الشرطة عند سؤاليم عن التقديرات حول نسبة المبمغين عن جرائم التحرش
الجنسي  ,وفي ىذ السياق أشار ثالثة منيم أنو ال توجد تقديرات فعمية
حول الحجم الحقيقي لممشكمة في ىذا السياق ذىب أحد الضباط
قائال"ليس لدي نسبة محددة ألننا لسنا الجية الوحيدة التي تتعامل مع
ىذه الحاالت" .
في المقابل من ذلك اقترح أحد الحاالت نسبب تقديرية حول المشكمة ,
حيث أشار أن نسبة البالغات تتفاوتت حسسب حالة التحرش  ,وتختمف
من التحرش المعنوي المتمثل في المعاكسات إلي التحرس الجسدي
المتمثل في لمس أجزاء من الجسد إلي االغتصاب وىتك العرض  ,وفي
ىذا السياق ذىب قائال" نسبة التبميغ في جرائم التعرض بالقول أو
اإلشارة حوالي  , %01والتعرض بممس الجسد تصل نسبة البالغات
فييا إلي  , %51وفي حاالت االغتصاب أو ىتك العرض أو الشروع
فيو تصل نسبة البالغات حوالي "%01
ٗ -التحرش الجنس الجماعي :كما تم التأكيد في اإلطار النظري والحاالت
الميدانية أن من أبرز التحوالت التي طرأت عمي ظاىرة التحرش الجنسي
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ىو التحرش الجماعي  ,وتمت اإلشارة إلي أن ىذا النمط من التحرش
وجد لو سبيل في المجتمع في مرحمة الثورة بشكل أساسي  ,وىنا ينتظم
الحديث حول رؤية رجال الشرطة من الحاالت الميدانية حول التحرش
الجماعي من خالل عنصرين ,يتمثل األول في مدي قصدية الفعل بشكل
عام  ,والثاني يتمثل في التعرف عمي مدي قصدية فعل التحرش
الجماعي بشكل خاص و أبرز األسباب الدافعة إلييا.
أ :التحرش الجنسي وقصدية الفعل  :بسؤال رجال الشرطة من الحاالت
الميدانية حول ىل التحرش الجنسي يتم بقصد وتخطيط أم ىو سموك
عشوائي ؟ أجابت جميع الحاالت أنو سموك يعد تمقائي  ,ويمكن في ىذا
السياق االستشياد بما ذىبت إليو الحاالت الميدانية من الضباط ,فقد
أشار أحد الضباط قائال" التحرش في الغالب تمقائي  ,ومرتبط
بالتجمعات الجماىيرية في المناسبات المختمفة واألحياء الشعبية "
نستنج من خالل ىذه الحالة أن التحرش مرتبط بالمناسبات االجتماعية
وىذا ما أكده ضابط آخر بقولو " التحرش تمقائي ولكن تصاحبو ظروف
مييأة  ,ويزداد في األماكن المزدحمة وبالقرب من مدارس الفتيات أو
المنتزىات وفي األعياد " من ىنا نتستنج أن التحرش مرتبط بالمكان
والزمان  ,إذ أن ىناك أماكن ترتبط بو وىي أماكن الزحام  ,ولو زمان
يرتبط متمثل في أوقات االحتفاالت واألعياد .وفي نفس السياق ذىب أحد
الضباط قائال" التحرش تمقائي وخصوصا التحرش المفظي"  ,كما ذىب
إلي ىذا المنحي ضابط أخر بقولو " التحرش تمقائي  ,وأصبح أسموب
حياة " من ىنا نستنتج أن التحرش الجنسي ىو فعل تمقائي وال يغمب
عميو التخطيط يرتبط وترتفع معدالتو وتتباين بتباين األمكنة واألوقات.
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ب :التحرش الجنسي الجماعي ومدي قصدية الفعل :قد يبدو األمر
مختمف عند الحديث عن التحرس الجنسي الجماعي  ,ويبدو من المفيد
سؤال الضباط حول مدي قصدية الفعل في التحرش الجماعي؟ ذىبت جميع
الحاالت الميدانية من ضبط الشرطة بالتأكيد عمي أن التحرش الجمعي
مقصود باستثناء حالتين  ,ويعرض السياق التالي لوجيتي النظر حول ىذا
الموضوع:
 التحرش الجنسي الجماعي وتمقائية الفعل :أشارت حالتين من حاالت
الدراسة الميدانية إلي أن التحرش الجنسي الجماعي فعل تمقائي وفي ىذا
الشأن ذىب الضابط األول قائال" إن التحرش الجنسي الجماعي ظاىرة
تمقائية يقوم بيا أشخاص جبناء يحتمي بعضيم باألخر أثناء ارتكابيم
فعل التحرش" بينما الثاني قائال" ظاىرة حديثة وتمقائية وغير ممنيجة ".
 التحرش الجنسي الجماعي السياسي :أشارت باقي الحاالت الميدانية من
الضباط إلي أن التحرش الجنسي الجماعي باألساس فعل قصدي وعمدي
وفي ىذا الصدد ذىب أحد الضباط قائال" التحرش الجنسي الجماعي
ظاىرة حديثة وليست تمقائي" كما ذىب ضابط آخر قائال" التحرش
الجماعي بو اتفاق جنائي  ,ويحدث أمام المدرس ودور السينما" وذىب
ضابط ثالث قائال" التحرش الجماعي ظاىرة حديثة ارتبطت باإلنفالت
الذي يعاني منو الشارع وىي غالبا ممنيجة  ,وقصدية من أجل تحقيق
أىداف سياسية معينة أىميا نشر الفوضي  ,واإليحاء بأن النظام غير
قادر عمي تحقيق األمن" .
وعند سؤال الضباط من الحاالت الميدانية حول أسباب انتشار التحرش
الجماعي تم الربط بينيا وبين األغراض السياسية وفي ىذا السياق ذىب
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أحد الحاالت قائال" التحرش الجماعي مرتبط بأىداف سياسية" كما ذىب
آخر قائال " التحرش الجماعي مؤخ ار حدث ألسباب سياسية" .
من ىنا نستنج أن ظاىرة التحرش الجنسي الجماعي ظاىر حديثة مرتبطة
بتحقيق أغراض سياسية  ,ولعل ىذا ما أكدتو الحمقة النقاشية لمتحرش
الجنسي في المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية  ,من أن ىذا
النمط ظير أثناء التظاىرات محاولة لتشويو التظاىرات السممية ( ٖ ) أو
كما تبين من خالل الحاالت الميدانية أن الغرض منو النيل من ىيبة
النظام واإليحاء بأن النظام ال يستطيع أن يضمن تحقيق األمن  .وفي
نفس السياق ذىب مؤتمر التحرش الجنسي كعنف اجتماعي  ,والذي
تناول األبعاد الثقافية لمتحرش الجنسي في المنطقة العربية إلي أن
التحرش الجنسي شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة والذي
ييدف باألساس إلي محاولة إقصائيا عن المجال العام ( ٗ) .
-5الثورة والتحرش الجنسي:عند سؤال الحاالت الميدانية من رجال الشرطة
حول مدي تأثير الثورة عمي ذيادة ظاىرة التحرش الجنسي  ,أجابت جميع
الحاالت بأن ىناك تزايد في معدالت الجريمة بشكل عام  ,وجرائم
التحرش الجنسي بشكل خاص  ,ويمكن في ىذا السياق الغستشياد بما
ذىبت إليو بعض الحاالت الميدانية  ,فقد أشار أحد الضباط قائال" زادت
نسبة الجرائم بصفة عامة بعد ثورة يناير" كما أشار ضابط أخر قائال"
ذات نسبة التحرش الجنسي بعد ثورة يناير بسبب ضعف السيطرة
األمنية وفوضي الشارع" كما أشار ضابط أخر قائال" زادت في ظل
غياب الدور األمني بالشارع" .
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من ىنا يتضح أن جميع األراء اجتمعت عمي أن تراجع الدور األمني بعد
ثورة يناير من أبرز األسباب التي أدت إلي ظاىرة التحرش الجنسي ,
وىنا يمكن اإلشارة إلي ما ذىب إليو اإلطار النظري لمبحث من أن فترات
التحول االجتماعي ترتبط غالبا بظيور العنف  ,فالعنف ىنا نتاج لعممية
التغير االجتماعي وال شك أن التحرش الجنسي من ضمن صور العنف
التي ظيرت إبان فترة التحول والمد الثوري في مصر  ,ليس معني ذلك
أنو لم يكن موجود من قبل ولكنو أرتدي ثوبا جديدا مشوبا بالجماعية في
الفعل والكثافة أيضا.
 -ٙاالجراءات الشرطية الوقائية لمواجية التحرش الجنسي:تم سؤال
الحاالت من ضباط الشرطة عن الدور الذي من الممكن أن تمعبو
الشرطة لموقاية من مشكمة التحرش الجنسي في مصر  ,وقد تبمورت
اإلجابة في ثالثة مقترحات أساسية :
أ :تكثييف الدور األمني :أشارت معظم الحاالت الميدانية من رجال
الشرطة إلي ضرورة التكثيف األمني ألن ذلك من شأنو أن يقمل من
الجرائم بشكل عام وجرائم التحرش الجنسي بشكل خاص .ويمكن في ىذا
السياق االستشياد بما ذىبت إليو بعض الحاالت الميدانية فقد أشار أحد
الضباط قائال" الميم التكثيف األمني خالل االحتفاالت والمظاىرات
واألماكن المعزولة والمزدحمة عمي حد سواء" كما أشار ضابط أخر
قائال" يجب تكثيف التواجد األمني في األماكن المزدحمة  ,كما أشار
ضابط أخر قائال" يجب تكثيف التواجد األمني في مناطق التجمعات أمام
المدارس وفي المناسبات"  .من ىنا نستنج أىمية الدور األمني  ,ومن
منطمق ربط النتائج بعضيا ببعض يمكن اإلشارة أن ىذه المقترحات قد
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أجمعت عمييا أيضا الحاالت الميدانية من الفتيات اآلتي تعرضن
لمتحرش  ,حيث أشارت معظم الحاالت الميدانية إلي أىمية التكثيف
األمني في المناطق النائية والخالية وفي المناطق المزدحمة.
ب :التكاتف المجتمعي  :يمكن اإلشارة ىنا إلي ما ذىب إليو أحد
الضباط حيث أكد عمي أن ىذه المشكمة يجب فييا تكاتف الجيود من
أجل حميا  ,ويمكن االستشياد بما ذىب إليو حيث قال" المشكمة
مجتمعية وليست شرطية  ,فدور الشرطة تكاممي مع دور قطاعات
الدولة " ولعل ىذا الرأي يؤكد عمي ما تم التأكيد عميو من أن ىناك
أسباب متعددة تدفع إلي حدوث ىذه الظاىرة األمن أحد جوابنيا -وربما
أىميا – إال أن ىناك مؤسسات أخري ال يمكن إغفال الدور الذي من
الممكن أن تؤديو في مواجية ىذه المشكمة منيا المؤسسات التعميمة ودور
العبادة وعمي رأس ىذه المؤسسات األسرة بطبيعة الحال.
ج :التشجيع عمي التقدم بالبالغات  :أشار أحد الضباط أن من أبرز
الحمول األمنية التي يجب أن يتم توجيو النظر إلييا ىي عممية التشجيع
عمي البالغات فقد ذىب في ىذا السياق قائال" يجب تشجيع المجني
عمييا لمتقدم لمبالغ" ولعل ىذا األمر غاية في األىمية ألنو في حد ذاتو
يمثل مظير ميم من مظاىر الردع  ,ولعل ىذا يمحو التخوفات لدي
المرأة من البالغ  ,وىنا يمكن التأكيد بما ذىبت إليو إحدي الحاالت
الميدانية قائمة " بخاف من نظرة أمناء الشرطة ليا لو رحت بمغت "
وتمنت حالة أخري قائمة " نفسي الشرطة تأخذ البالغات بجدية وبسرية"
ولعل التشجيع لمتقدم بالتبميغ من شأنو في أن يقمل من الظاىرة ولكن ىذا
األمر يحتاج إلي ثقافة مجتمعية وليس جيود شرطية فحسب.
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ثانيا :رؤي النخب القضائية في ظاىرة التحرش الجنسي في المجتمع
المصري:
عند دراسة ظاىرة التحرش الجنسي في مصر دراسة كيفية رصينة ال
يمكن إغفال رؤية قضاة مصر حوليا  .فإذا كان رجال الشرطة ىم الذين
يتمقون البالغات ويجمعون االستدالالت فرجال القضاء ىم الذين يحكمون
وفقا ليذه البالغات  ,وىنا تتكامل الرؤية بالتعرف عمي أراء بعض
القضاة في التعرف عمي واقع ظاىرة التحرش الجنسي في مصر من
خالل السياق التالي:
ٔ-

التحرش الجنسي بين الحداثة والقدم :بسؤال القضاة عن رؤيتيم

حول مدي قدم أو حداثة ظاىرة التحرش الجنسي في مصر  ,أشار جميع
القضاة – محل الدراسة  -إلي أنيا ظاىرة قديمة باستثناء أثنين منيم أقروا
بأنيا ظاىرة حديثة  ,وتطرح الوجية الحالية لوجيتي النظر  ,فيما يتعمق
بقدم الظاىرة فقد ذىب أحد القضاة قائال" ظاىرة التحرش الجنسي ظاىرة
قديمة في المجتمع المصري  ,ولكن بالنظر إلي اآلونة األخيرة نجد أن
زادت بشكل ممموس " نستنج من خالل ىذه الحالة التأكيد عمي قدم الظاىرة
ذاتيا وحداثة تفاقميا  ,وفي نفس السياق ذىب قاضي أخر قائال" ظاىرة
التحرش الجنسي ظاىرة قديمة نسبياَ ولكن ازدادت وتطورت بشكل ممحوظ
في العصر الحديث  ,فنحن في تغير جذري مستمر بين الحين واألخر "
بالتعمق في ىذا االقتباس ندرك أن ظاىرة التحرش الجنسي ارتبطت بالتغير
االجتماعي  ,ولعل اإلطار النظري أشار إلي أنيا اتخذت أبعادا جيدية مع
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التغير االجتماعي وىو ما يتفق مع ما ذىب إليو ىذال القاضي .وفي نفس
السياق ذىب قاضي أخر قائال" ظاىرة التحرش الجنسي ظاىرة قديمة
ولكنيا زادت ىذه األيام نظ ار لزيادة الوعي حول ضرورة التبميغ عن ىذه
الوقائع" من خالل ىذا الحالة نستنج ربطو بين ظيور ىذه المشكمة عمي
السطح وبين التبميغ عنيا  ,وىذا ما يقودنا إلي فكرة الوعي القانوني  ,فمعل
ىذا الوعي من وجية نظر ىذا القاضي ىو الذي أسدل الستار عن ىذه
الظاىرة في اآلونة األخيرة .وفي ذات السياق ذىب أحد القضاة قائال"
ظاىرة التحرش الجنسي تطورت خالل العشرين سنة األخيرة تطو ار
ممحوظا  ,وبدت متكررة الحدوث " ويمكن من خالل ىذه الحالة التأكيد
عمي قدم الظاىرة وحداثة التفاقم  ,فظاىرة التحرش الجنسي ليست ظاىرة
جديدة ولكن الجديد فييا تكرارىا بشكل مكثف في اآلونة األخيرة  ,ولعل ىذه
الوجية المحترمة ىي التي دفعتنا لمحديث عن ىذه الظاىرة لرصد وضعيا
ومحاولة استنفار التفكير في حميا.
كما تجدر اإلشارة في ىذه السياق إلي أن ىناك حالتين من حاالت القضاة
محل الدراسة أشاروا إلي حداثة الظاىرة  ,وفي ىذا السياق ذىب أحد
القضاة قائال" ظاىرة التحرش الجنسي ظاىرة حديثة عمي المجتمع
المصري " كما ذىب أخر بقولو " ظاىرة التحرش من الظواىر الحديثة
وليست بالظاىرة القديمة".
ٕ -المتغيرات االجتماعية والنفسية المرتبطة بالتحرش الجنسي :نحاول في
ىذا العنصر أن نبني عمي ما سبق من التأكيد عمي أن ظاىرة التحرش
الجنسي ظاىرة قديمة ولكنيا بدت تتمحور وتبدو عمي السطح بشكل أكثر
تك ار ار وىنا نحاول أن نتعرف عمي رأي القضاة في المتغيرات األجتماعية
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والنفسية المرتبطة بيا ويمكن في ىذا السياق الوقوف عمي بعض من
المتغيرات المؤثرة عمي الظاىرة والتي يمكن الحديث عنيا في السياق
التالي:
 غياب الوعي الديني  :من المتغيرات المجتمعية التي ظيرت
من خالل التحيمالت الميدانية ىو غياب الوعي الديني  ,وفي
وأكد عمي ىذا السبب ثالثة من حاالت الدراسة  ,وفي ىذا
السياق ذىب أحد القضاة قائال" السبب يرجع إلي غياب دور
األزىر والمؤسسات الدينية " كما ذىب أخر قائال" السبب
يرجع إلي غياب الوازع الديني " وربط الثالث بين البعد
اإلعالمي والبعد الديني قائال" عدم وجود خطة منظمة
لإلعالم الديني بالتميفزيون المصري والقنوات الخاصة ىو
السبب " وتكشف ىذه الحاالت من أن السبب يرجع إلي نقص
التوعية الدينية سواء من األزىر أو المؤسسات الدينية بشكل
عام أو المؤسسة اإلعالمية وىذا ما يسوقنا إلي الحديث عن
المؤسسة اإلعالمية كأحد المتغيرات األساسية الفاعمة من
وجية نظر حاالت الدراسة في حدوث الظاىرة.
 اإلعالم والتقدم التكنولوجي :أشار ثالث حاالت من القضاة
إلي أن اإلعالم يمعب دوره البارز في اإلتجاه نحو مشكمة
التحرش الجنسي  ,وفي ىذا السياق ذىب أحد القضاة قائال"
مشاىدة األفالم التي تظير فييا اإلنثي باإلغراء" كم ذىب
في نفس السياق قاضي أخر بقولو" السبب في إنحدار الدور
اإلعالمي واألغنني واألفالم اليابطة والعري" من ىنا ندرك أن
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تحريك الغرائز من خالل اإلعالم من ضمن أبرز األسباب
التي تدفع إلي حدوث ىذه الجريمة  ,وىذا ما أكدىخ البحث
في أكثر من موضع نظري وميداني  .كما أشار في نفس
السياق قاضي أخر قائال" التقدم التكنولوجي من أسباب
حدوث التحرش الجنسي " ولعل المقصود بو ىنا ىو الدور
اإلعالمي بشقيو التقيدي والحديث والمتمثل في الياتف
المحمول واإلنترنت الذان شكال آلية سيمة لمشاىدة األفالم
الجنسية والصور اإلباحية بما شكمو بدوره ضغط نفسي تم
تفريغو في أنشطة اجرامية منيا التحرش الجنسي.
 ت ارجع دور األسرة والمدرسة وغياب التنشئة الجنسية السوية
 :أحالت بعض الحاالت الميدانية السببب في تفاقم ىذه
الظاىرة إلي تراجع الدور الذي تمعبو األسرة والمدرسة  ,وىنا
ينقسم الحديث إلي شقين يعرض األول األسرة والثاني لممرسة
 ,فيما يتعمق بالدور األسري كأحد العوامل االجتماعية
المرتبطة بالتحرش الجنسي يري حاالت الدراسة من القضاة أن
ىناك سببين مرتبطين باألسرة يدفعات إلي حدوث االنحرافات
والتي منيا التحرش الجنسي يتمثل السببب األول في التفكك
األسري حيث أشار أحد القضاة إلي التفكك األسري من أبرز
األسباب التي تؤدي إلي حدوث ىذه الظاىرة وفي ىذا السياق
ذىب قائال" التفكك األسري من أسباب حدوث التحرش
الجنسي"  ,ولعل ىذا يؤكد عمي أىمية الدور السري في
الرقابة والمتابعة والوقاية من االنحراف بشكل عام  .في حين
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يتمثل السببب األسري الثاني في غياب الرقابة األسرية وفي
ىذا السياق ذىب أحد القضاة قائال" عدم رقابة الوالدين من
أسباب التحرش" كما ذىب قاضي أخر قائال" السبب في
تراجع دور األسرة"  .من ىنا نستنتج أن التفكك األسري لم
يكن العامل األسري الوحيد ولكن غياب الرقابة وتراجع الدور
التربوي لألسرة من األسباب التي تدفع أيضا إلي حدوث ىذه
المشكمة.
أما عن المؤسسة التعميمية  ,فمما ال شك فيو أن ىذه
المؤسسات تمعب دو ار تربويا ميما في حياة النشء  ,ولكن
ىناك حالتين من حاالت الدراسة الميدانية من القضاة ألقوا
بالموم عمي تراجع دور المؤسسة التعميمية بما منِ شأنو أن
تسبب في مشكالت اجتماعية منيا التحرش الجنسي  ,وفي
ىذا السياق ذىب أحد القضاة قائال" غياب دور المؤسسات
التعميمة ىو السبب في انتشار الظاىرة " وذىب أخر قائال"
السبب ىو تراجع دور الجامعة " ولعل ىذه الحالة تكشف عن
الدور التربوي الذي يمكن أن تمعبة المؤسسات التعميمية
خصوصا في مرحمة المرحة تمك المرحمة التي يعاني فييا
المراىق من صراعات عديدة أبرزىا الصراع الجنسي الذي
يضغط عمي الجسم الشباع احتياجاتو وفي نفس الوقت لم يجد
لو متنفسا  .من ىنا يمكن القول أن تراجع الدور األسري في
التنشئة ودور المؤسسات التعميمية من األسباب التي دفعت
إلي مشكمة التحرش الجنسي.
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ارتباطا بالدور الذي تمعبو األسرة والمدرسة ىناك دور أخر يقع
عمي عاتقيما وىو التربية الجنسية السوية  ,ولعل ىذا النمط
من التربية لو أىميتو في الوقاية من االنحرافات الجنسية والتي
من بينيا قضية التحرش الجنسي  ,وفي ىذا السياق ذىب أحد
القضاة قائال" السبب يرجع إلي غياب التنشئة الجنسية
السوية" كما ذىب قاضي أخر قائال" السبب يرجع إلي غياب
الثقافة الجنسية وتعدد مصادر االستشارة التي يتعرض ليا
المراىقين والشباب" وىنا تجدر اإلشارة إلي أن أىم مصادر
اإلستشارة لممراىقين والشباب تتمثل في األسرة والمدرسة ,
ومما ال شك فيو أن تراجع ىذين الدورين من شأنو أن يخمق
فرصة لإلعالم أن يصيغ ىذه الثقافة عمي طريقتو التي تشوه
الجنس وتعمل عمي تسميع  ,وفي ذات الوقت قد يعطي ذلك
فرصة لألصدقاء أن يمعبوا دورىم في تشكيل ثقافتيم الجنسية
بعضيم البعض بعيدا عن مصادرىا السوية والمتمثمة في
مؤسسات التنشئة االجتماعية األمر الذي ينعكس سمبا ويؤدي
إلي انحرافات جنسية منيا مشكمة التحرش الجنسي.
 تراجع الدور األخالقي  :أرجع حالتين من حاالت الدراسة
الميدانية من القضاة السبب إلي تراجع الدور األخالقي  ,ولعل
أزمة القيم التي نعانييا ال تنفصل باألساس عن تراجع دور
مؤسسات التنشئة االجتماعية – كما سبق الحديث -وفي ىذا
السياق ذىب أحد القضاة قائال" السبب يرجع إلي غياب الدور
األخالقي " كما ذىب أخر قائال" السبب يرجع إلي انعدام
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الواعظ األخالقي لدي الغالبية العظمي من الشباب " من ىنا
نستنتج أن تراجع الدور األخالقي من شأنو أن يولد مشكالت
اجتماعية من بينيا مشكمة التحرش الجنسي.
 األنفالت األمني  :ربط أحد القضاة بين انتشار ظاىرة
التحرش الجنسي حديثا وبين اإلنفالت األمني الذي حدث إبان
الثورة  ,وفي ىذا السياق ذىب قائال" السبب يرجع إلي حالة
اإلنفالت األمني الذي عاشو المجتمع المصري في الثالث
سنوات األخيرة" .
 الموضة واألزياء والتحرش الجنسي وتأخر سن الزواج :
أرجعت ثالثة من حاالت الدراسة السبب في انتشار الظاىرة
إلي طريقة لبس البنت  ,فاألزياء والموضة الحديثة كشفت عن
جسم الفتيات بالشكل المثير لمغرائز  ,وفي ىذا السياق ذىب
أحد القضاة قائال" لبس البت الضيق ىو السبب " كما ذىب
أخر قائال" مالبس البنت وغياب األخالق ىي السبب " ولعل
ىذا النمط من الممبس كان سائدا في عيود سابقة في مصر
وىذا ما أكده بعض الحاالت الميدانية من رجال الشرطة
والفتيات من حاالت الدراسة  ,إال أن األمر يعد مختمف في
ىذه المرحمة إذ أن العيود السابقة لم تكن لتشيد ارتفاع في
معدالت سن الزواج  ,كما أنيا لم تشيد اإلنفتاح اإلعالمي
السيئ  ,وفي ىذا السياق ربط بعض حاالت الدراسة الميدانية
من القضاة بين التحرش الجنس وارتفاع سن الزواج حيث
ذىب في ىذا السياق أحد القضاة قائال" تأخر سن الزواج ىو

008

السبب " كما ذىب أخر قائال" قمة الحيمة لدي الشباب في
توفير متطمبات الزواج ىو السبب " وفي ىذا السياق أشار
قاض أخر قائال" تدىور األوضاع اإلقتصادية واالجتماعية
حرمت الشباب من الزواج " كما أشار أخر إلي ان السبب
يرجع إلي مشكمة البطالة قائال" السبب يرجع إلي بطالة
الشباب".
من ىنا نستنج الربط بين ىذه االمشكمة وبين نظرة واسعة
متمثمة في الظروف االقتصادية التي حرمت الشباب من
اشباغ غرائزه الجنسية في الوقت الذي تستفحل فيو الموضة
واألزياء المبالغ في سفورىا األمر الذي يدفع إلي بعض
االنحرافات والتي منيا مشكمة التحرش الجنسي.
 تعاطي المخدرات  :أشر حالتين من حاالت الدراسة الميدانية
من القضاة إلي أن السبب يرجع باألساس إلي تعاطي
المخدرات  ,فيذا من شأنو أن يدفع إلي الجريمة بشكل عام
وجريمة التحرش الجنسي بشكل خاص  ,وفي ىذا السياق
ذىب أحد القضاة قائال" تعاطي المخدرات من أسباب حدوث
التحرش الجنسي" كما ذىب أخر قائال"  %01من الشباب
يتناول أقراص الترامادول" من ىنا نستنج أن المخدرات
وانتشارىا أحد العوامل االجتماعية المرتبطة بالتحرش الجنسي.
 النية والسموك الجنسي المخطط :أشار اإلطار النظري إلي
نظرية تسمي السموك المخطط  ,تمك النظرية النفسية المرتبطة
باالنحراف والتي فسرتو بارجاعو إلي نية الشخص في ارتكاب
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األفعال اإلجرامية والتي من بينيا التحرش الجنسي  ,ولعل
أحد القضاة من حاالت الدراسة الميدانية قام بتفعيل ىذه الفكرة
النظرية حيث ذىب قائال" السبب في نظري متمثل في نية
الشخص " نستنتج من خالل ىذه الحالة أن ىناك قصدية في
ىذا الفعل  ,فالبعض يخرج إلي المنتزىات واألماكن المزدحمة
بنية التحرش الجنسي  ,وىذه مفارقة أساسية في ىذه الدراسة
تكشف عن عمدية ونية والفل بشكل مسبق.
ٖ -التحرش الجنسي السياسي :يحاول ىذا الجزء أن يطرح لرأي النخبة
القضائية في ظاىرة التحرش الجنسي الجماعي وذلك من خالل ثالث
عناصر أساسية يتناول األول لمي قصدية فعل التحرش الجنسي
الجماعي  ,والثاني يتمثل في واقع فعل التحرش خالل الثورة وأسبابو,
والثالث يتمثل في سبل مواجية التحرش الجنسي الجماعي .
أ :التحرش الجنسي الجماعي وقصدية الفعل :ذىب ستة من حاالت
الدراسة من القضاة أن التحرش الجنسي مرتبط بشكل عام بالقصدية
في الفعل  ,والتحرش الجنسي الجماعي عمي وجو التحديد مرتبط
أيضا بقصدية الفعل ويرتبط بأماكن التظاىرات والمناسبات ,
واالحتفاالت  ,ويمكن في ىذا السياق االستشياد بما ذىبت إليو
الحاالت الميدانية  ,فقد ذىب في ىذا السياق أحد القضاة قائال"
التحرش الجنسي عمل مقصود ومخطط" وفي نفس السياق ذىب أخر
قائال" التحرش الجنسي متمثل باألساس في نية الشخص  ,ولكن لو
ظروف مييئة" وتجدر اإلشارة إلي حضور النية في الفعل بشكل
مسبق وىذا يتفق مع ما تم التأكيد عميو في اإلطار النظري من خالل
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نظرية السموك المخطط .وذىب قاض أخر قائال" التحرش الجنسي
يحدث في الغالب في ظل ظروف مييأة"  ,وذىب أخر قائال"
التحرش سموط مخطط مرتبط بالمناسبات واألعياد"  ,وفي نفس
السياق ذىب قاضي أخر قائال "يحدث التحرش الجنسي بشكل
مقصود من خالل األحداث السياسية " وىنا نجد من خالل ىذه
الحالة الربط بين التحرش الجنسي والتظاىرات والتجمعات السياسية ,
ولعل ىذه فرضية أساسية وحاضرة في البحث الراىن.
ب :الثورة والتحرش الجنسي الجماعي  :يطرح ىذا الجزء لفعل
التحرش الجنسي الجماعي خالل الثورة  ,والتعرف عمي واقعو من
خالل وجيات نظر القضاة من حاالت الدراسة  ,كما نيدف من
خالل ىذا المحور التعرف عمي األسباب الدافعة وراء ىذا النمط من
التحرش الجنسي من وجية نظر حاالت الدراسة الميدانية.
 أسباب التحرش الجنسي الجماعي :ربطت معظم حاالت
الدراسة بين التحرش الجنسي الجماعي وبين الثورة  ,وفي ىذا
اإلطار ذىب أحد القضاة من حاالت الدراسة قائال" قمة الوعي
الديني والثقافي في المجتمع ىو السبب في انتشار التحرش
باإلضافة إلي األبعاد السياسية " وذىب قاضي أخر في نفس
السياق قائال" التحرش الجماعي مرتبط بغياب الدور ااألمني "
وتكشف ىذه الحالة عن الربط بين التحرش الجنسي الجماعي
وتراجع الدور األمني بعد الثورة  .في حين نجد أن حالة أخري
تربط بين التحرش الجماعي والزحام حيث ذىب أحد القضاة
في ىذا اإلطار قائال" السبب يرجع إلي الزحام وغياب
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المساءلة " وىنا نمحظ الجمع بين متغيريين األول الزحام
والثاني غياب المساءلة التي ترتبط بطبيعة الحال بتراجع الدور
األمني .وفي خضم ىذا اإلطار ربط أحد القضاة بين ىذه
الظاىرة وبين الزحام أيضا قائال" السبب االختالط في
المناسبات والتجمعات " وذىب أخر قائال" التحرش الجماعي
يرتبط بالمظاىرات وخروج البنات والشباب في مظاىرات
جماعية " .
من ىنا نستنج أن التحرش الجنسي الجماعي لم يحدث في
األماكن النائية أو البعيدة ولكنو مرتبط بأماكن التجمعات
بشكل أساسي.
 الثورة ومعدالت التحرش الجماعي :أشار جمع الحاالت
الميدانية من القضاة إلي أن الثورة لعبت دورىا األساسي في
مسألة التحرش الجنسي الجماعي  ,وذلك من منطمق أن ىذا
النوع من التحرش كما طرح في اإلطار النظري ىو سياسي
باألساس  ,األمر الذي يمكن معو القول أن الثورة تعد فاعل
أساسي فيو  ,ونحاول في ىذا السياق التأكيد بما ذىبت إليو
الحالتت الميدانية من عينة الدراسة.
ذىب في ىذا السياق أحد القضاة قائال" زادت معدالت التحرش
بعد الثورة " وأشار أخر في نفس السياق قائال" زادت نسبة
التحرش بعد الثورة ألسباب أخالقية وأمنية"  ,ومنيم من ربط
ىذه الزيادة بالحرية التي باتت تفيم بشكل خاطئ بعد الثورة ,
وفي ىذا اإلطار ذىب أحد الحاالت قائال" زادت نسبة
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التحرش ألن الشباب من الزكور فيموا الحرية فيم خاطئ
في أنيم يفعمون ما يشاءون  ,والبنات فيمت الحرية أنيا
ترتدي ما تشاء"  ,من ىذه الحالة نستنج الربط بين التحرش
الجماعي والفيم الخاطئ لمحرية  ,وأكد عمي نفس المنحي
قاضي أخر حيث ذىب قائال" الحرية اتفيمت غمط بعد
الثورة"  ,وفي نفس السياق ربط قاضي أخر بين الثورة
والتحرش الجماعي قائال" الثورة سببت اإلنفالت األمني
وتيور في األحوال اإلقتصادية " من ىنا نمحظ ربط بين
األحوال األقتصادية التي ارتبطت بارتفاع سن الزواج
وتداعياتو وضغط الغزائز عمي الشباب دفعيم إلي التحرش
الجنسي بشكل عام والجماعي بشكل خاص  ,وقد أكد عمي
ذلك أحد القضاة قائال" الثورة أدت إلي الفقر والبطالة
واالحباط لدي الشباب " ولعل حالة الفقر واالحباط من دواعي
الحرمان النسبي الذي تم التأكيد عميو من خالل اإلطار
النظري لمبحث.
 سبل مواجية التحرش الجنسي الجماعي :اجتمعت معظم
األراء عمي أن السبيل األىم في القضاء عمي ظاىرة الحرش
الجنسي الجماعي يتمثل في دور الردع من خالل القانون ,
والتأكيد عمي نشر الوعي الديني الصحيح  .وفيما يتعمق
بالوعي الديني ذىب أحد القضاة قائال في المواجية الحاسمة
ليذا النمط من التحرش " نشر الوعي الديني والمراقبة
الحاسمة " وىنا نجد التأكيد عمي دور الدين في عممية
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المواجية  ,وىذا ما أشار إليو قاضي أخر بقولو " البد من
زيادة الوعي الديني " ويمكن أن نستنج أىمية الدور الديني
من خالل تأكيد أحد القضاة أن تراجعيم كان من ضمن
العوامل السئولة عن انتشار الظاىرة حيث ذىب قائال" تراجع
دور األزىر والكنيسة ىو السبب في انتشار تردي األخالق" .
أما عن القانون فقد أكد معظم القضاة عمي أىمية
الدور القانوني في مواجية التحرش الجنسي الجماعي ,
ويمكن في ىذا اإلطار اإلستشياد بما ذىب إليو أحد الحاالت
الميدانية من القضاة قائال" البد من سرعة تطبيق القانون
واضافة عقوبة تمنع المتحرش من تولي الوظائف العامة "
وىنا نستنج دور الرع القانوني في مواجية التحرش الجنسي ,
والتأكيد عمي تكثيف العقوبة لتصل إلي حد الحرمان من تولي
المناصب العامة كجززاء رادع لممتحرش  .وفي ذات السياق
أكد قاضي أخر عمي ذلك المنحي قائال" أول خطوة في
المواجية تتمثل في ضرورة وجود قانون رادع"  ,وذىب أحد
القضاة من حاالت الدراسة الميدانية إلي نظرة أوسع من ذلك
عندما قال " البد من وضع استراتجية وطنية لمكافحة العنف
ضد المرأة وتطبيق عقوبات رادعة عمي المخالفين " .
من ىنا نستنج أن الردع القانوني ىو الردع الحسم في الحد من ظاىرة
التحرش الجنسي في المجتمع المصري بشكل عام والتحرش الجماعي
بشكل خاص خصوصا بعدما اجتمعت األراء عمي أن ىناك تمحور في
ىذه الظاىرة خاصة بعد الثور.
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ثالثا  :رؤي النخب الجامعية حول التحرش الجنسي في المجتمع المصري
يستعرض ىذا المحور لرؤي النخب الجامعية في ظاىرة التحرش الجنسي في
المجتمع المصري  ,ومما ال شك فيو أن أراء ىذه النخب سوف تثقل الحديث
عن الظاىرة وتضيف بعد جديد إلي األبعاد التي قدميا رجال الشرطة والقضاة
حول الظاىرة  ,ونحاول أن نطرح لوجية نظرىم في السياق التالي.
ٔ -المتغيرات المرتبطة بالتحرش الجنسي في المجتمع المصري :من خالل
استعراض الحاالت الميدانية من أساتذة الجامعات تبين أن ىناك جممة
من المتغيرات األساسية ىي الفاعمة في اإلتجاه نحو فعل التحرش
الجنسي  ,يمكن عرضيا عمي النحو التالي :
أ :متغيرات النوع االجتماعي  :نقصد بيا متغيرات الجندر  ,حيث يمكن
القول أن ثمة جدل دار بين عين الدراسة من أساتذة الجامعات حول ىذا
الموضوع  ,حيث يري بعضيم أن السبب األساسي في ظاىرة التحرش
الجنسي ىي المرأة باألساس  ,طريقة لبسيا  ,وسموكيا  ,وفي ىذا السياق
ذىب أحد الحاالت من األساتذة قائال" انتقال الفكر الغربي من خالل
مالبس البنت الضيقة  ,ىو السبب األساسي باإلضافة إلي عدم
التنشئة األخالقية لدي الشباب"  ,وىنا يمكن أن نستنتج من خالل ىذه
الحالة أن التأثر بالغرب وعممية التقميد أو ما يمكن أن نسميو الحداثة
الغربية قد ألقي بظاللو عمي تقميدية المجتمع المصري ليذىب إلي تحرير
المرأة في الجسد أكثر من الفكر  ,إال أن ىناك وجية أخري من وجية
ن ظر أساتذة الجامعات تجادل في ىذا السياق  ,وترفض ىذه الوجية قائمة
" ىناك وىم يمقي بالموم عمي المرأة باألساس في كل السموكيات
الخاطئة " نستنج من خالل ىذه الحالة تبرئة المرأة من كونيا السبب في
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التحرش  ,فنظرت ىذه الوجية إلي المرأة عمي أنيا ضحية وليست جاني
في فعل التحرش.
ب :المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالتحرش الجنسي :ثمة مجموعة من
المتغيرات االجتماعية أشار إلييا الحاالت الميدانية من أساتذة الجامعات
ارتبطت بالتحرش الجنسي جاءت عمي رأسيا قضية البطالة  ,وفي ىذا
السياق ذىبت إحدي الحاالت من أساتذة الجامعات قائمة " البطالة ىي
السبب " وذىب حالة أخري مؤكدة عمي نفس المنحي قائمة " البطالة
واختفاء الوازع الديني ىما السبب"  ,وفي ذات السياق ذىب أحد
الحاالت من األساتذة قائال" السبب يرجع إلي البطالة والفقر  ,وارتفاع
سن الزواج " وأكدت حالة أخري عمي المتغيرات االجتماعية النمسئولة
عن التحرش الجنسي قائمة " إن السبب يرجع إلي الجيل الفكري وتراجع
المستوي التعميمي" وىنا ندرك وجود رابطة بين النظام التعميمي وبين
انتشار الظاىرة  ,وقد ربط أحد الحاالت بين غياب األمن وانتشار ظاىرة
التحرش قائال" انعدام األمن ىو السبب األساسي في الظاىرة"  ,وفي
نفس المتغيرات االجتماعية نجد أن ىناك رأي ذىب إلي أن السبب
يرجع إلي األسرة  ,حيث ذىب قائال" التفكك األسري ىو السبب ".
من ىنا نستنج أن ثمة متغيرات اجتماعية تشابكت وتسببت في ىذه
الظاىرة  ,منيا البطالة التي يعاني منيا الشباب  ,وارتفاع سن الزواج ,
وتراجع دور المؤسسات التعميمية وتراجع دور المؤسسات الدينية ,
والتفكك األسري .
ج :المتغيرات النفسية المرتبطة بظاىرة التحرش الجنسي  :ثمة مجموعة
من المتغيرات النفسية أشارت إلييا عينة الدراسة  ,فقد ربطت حالة من

026

الحاالت الميدانية من األساتذة بين التحرش الجنسي وحالة العجز
والرغبات المكبوتة  ,حيث أشارت قائمة " السبب يرجع إلي العجز
والرغبات المكبوتة" كما تم الربط بين التحرش الجنسي وبين حالة عدم
الثقة في النفس حيث ذىبت حالة قائمة " السبب يرجع إلي عدم الثقة في
النفس " وذىب حالة قائمة " السبب يرجع إلي االحباط " نستنج من ىنا
أن ىناك مجموعة من الدوافع النفسية متمثمة في االحباط وعدم الثقة في
النفس  ,وحالة الحرمان وعدم االشباغ الجنسي الذي أدي إلي كمبت
الرغبات بما من شأنو أن يظير خالل ما تم تسميتو في اإلطار النظري
عند ميشيل فوكو باألخالق الجزئية .
د :المتغيرات اإلعالمية المرتبطة بظاىرة التحرش الجنسي :اجتمعت
بعض حاالت الدراسة الميدانية من أساتذة الجامعات عمي التأكيد عمي
أن لإلعالم دور أساسي في زيوع ىذه المشكمة كونيا يقدم جسد المرأة
عمي أنيا سمعة  ,ويحرك الغرائز والشيوات في ظل ارتفاع سن الزواج ,
وفي ىذا السياق ذىب إحد األساتذة قائال " األفالم التميفزيونية التي يزيد
فييا العري ومشاىد اإلباحية ىي السبب " وقد ذىبت أيضا حالة أخري
من حاالت الدراسة الميدانية في نفس السياق قائمة " وسائل اإلعالم ىي
السبب إلن فييا اسفاف وانحالل " وأكدت حالة أخري قائمة " وسائل
اإلعالم بيا مشاىد وايحاءات جنسية متعددة " .
من ىنا نستنج أن المتغيرات اإلعالمية لعبت أيضا دورىا البارز في
حدوث مشكمة التحرش الجنسي  ,ولعل المنحي تم التأكيد عميو من جميع
نخب الدراسة الميدانية بل والمتحرش بين أنفسيم أشاروا إلي أن لإلعالم
سالح ذو حدين فيو من الممكن أن يمعب دوره في تحريك الغرائز كما
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من شأنو أن يقمل منيا استنادا إلي التوعية الفاعمة عبر برامجو المؤثرة ,
خاصة وأن وسائل اإلعالم ليا شعبية وجماىيرية كبيرة.
ه :المتغيرات القانونية لظاىرة التحرش الجنسي في مصر  :أشار أحد
حاالت الدراسة الميدانية من أساتذة القانون إيل التأكيد عمي ما ذىب إيمو
القضاة ورجال الشرطة من أن السبب األساي يتمثل في غياب القانون ,
وغياب الوعي بالقانون  ,وفي ىذا السياق ذىب قائال" السبب يرجع إلي
غياب الوعي بالقانون " .
من ىنا نستنج من خالل أراء أساتذة الجامعات أن ثمة متغيرات متعددة
لعبت دورىا في عممية التحرش الحنسي بداية من المتغيرات االجتماعية
والنفسية واإلعالمية  ,والقانونية  ,ومتغيرات النوع االجتماعي.
ٕ -التحرش الجنسي الجماعي  :الواقع واألسباب  :يتناول الحديث في ىذا
السياق التحرش الجنسي الجماعي كظاىرة جديدة من وجية نظر النخب
الجامعية  ,وينساق الحديث حول ىذا اإلطار من خالل ثالثة عناصر
أساسية األول يتمثل في التعرف عمي واقع الظاىرة والثاني مرتبط
بأسبابيا ,والثالث مرتبط بطرق مواجيتيا.
أ :واقع ظاىرة التحرش الجماعي :أشارت معظم الحاالت أن ظاىرة
التحرش الجنسي الجماعي ىي ظاىرة حديثة وظاىرة عمدية  ,ويمكن في
ىذا اإلطار االستناد عمي ما جاءت بو بعض الحاالت الميدانية  ,فقد
ذىب أحد األساتذة قائال" التحرش الجماعي ظاىرة حديثة وعمدية
وممنيجة " وىنا تؤكد ىذه الحالة عمي مسألة قصدية الفعل  ,وفي نفس
السياق ذىبت حالة أخري قائمة " ظاىرة حديثة تتم بشكل ممنيج  ,كما
حدث في ميدان التحرير "  ,وربطت حالة أخري بين ىذه الظاىرة وبين
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اإلنفالت األمني حيث ذىبت قائمة السبب " ىي ظاىرة مقصودة ظيرت
نتيجة اإلنفالت األمني " وربطت حالة أخري بين ىذه الظاىرة
والتظاىرات السياسية حيث ذىبت قائمة " التحرش الجماعي مقصود
ويحدث أثناء التظاىرات" واتجيت بعض الحاالت إلي منحي أكثر
شمولية في ىذه الظاىرة حيث ربطوا بين التجمعات بشكل عام – بصرف
النظر عن التجمعات السياسية – وبين التحرش الجنسي الجماعي ,
يمكن أن نستشيد ىنا بما ذىبت إليو أحد الحاالت قائال " التحرش
الجماعي سمة سائدة في األعياد والمناسبات " .
من ىنا نستطيع أن نقول أن ظاىرة التحرش الجماعي ىي ظاىرة
مقصودة  ,وممنيجة ومرتبطة بالتجمعات بشكل عام والتظاىرات الثقافية
بشكل خاص.
ب :دوافع التحرش الجنسي الجماعي :ربطت الحاالت الميدانية من
األساتذة بين التحرش الجماعي واألبعاد السياسية  ,ويمكن في ىذا
السياق االستشياد ببعض الحاالت الميدانية  ,فقد ذىب أحد األساتذة
قائال" التحرش الجماعي يحدث نتيجة عوامل نفسية ويظير بشكل كبير
في اإلحتفاالت واألعياد" كما أشار أخر قائال" التحرش الجنسي لو أبعاد
سيياسية والدليل عمي ذلك ما حدث في ميدان التحرير"  ,وأشار أستاذ
أخر قائال" أغمب التحرش يحدث ألسباب سياسية" وأشار أستاذ أخر
قائال" الدافع األساسي سياسي وخاصة أن ىذه الظاىرة مرتبطة بأماكن
التظاىرات".
من خالل ىذه الطرح نستنج الربط بين التحرش الجنسي الجماعي وبين
األحداث السياسية أو الظروف السياسية  ,فكما ظير من الحاالت أن
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معظم األسباب ترجع إلي التجمعات التي حدث في المظاىرات  ,ويمكن
ىنا التأكيد بما طرح من خالل اإلطار النظري من أن التحرش الجنسي
السياسي فعل مقصود ومرتبط باألساس بالثورة المضادة  ,لتفريق الحشد
الجسدي رمز انتصار الثورة المصرية.
ج :طرق مواجية التحرش الجماعي  :تعدد سبل المواجية لمتحرش
الجنسي بشكل عام  ,والتحرش الجماعي بشكل خاص  ,وىنا يمكن أن
نقف عمي أراء الحاالت الميدانية من أساتذة الجامعات في التعرف عمي
سبل المواجية  .ولعل أبرز سبل المواجية الذي بدا من خالل الحاالت
الميدانية ىو سبيل القانون  ,ويمكن في ىذا السياق االستشياد بما ذىب
أحد األساتذة قائال" البد من تفعيل دور القانون " وذىب ثالث في نفس
اإلطار قائال" ال بد من وجود رادع قانوني" .
وثمة وجية أخري تري أن المواجية البد أن تكون اجتماعية أكثر من
كونيا مواجية قانونية  ,ويمكن في ىذا اإلطار االستشياد بأراء بعض
الحاالت من أساتذة الجامعات  ,حيث ذىب أحد األساتذة قائال" البد من
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عممية المواجية " وذىب أستاذ
أخر قائال" ليس ىناك في اآلونة الحالية اجراءات محددة لموقاية من
اآلفات االجتماعية ألن المجتمع في حالة إعادة صياغة"  ,وأشار ثالث
قائال" البد من إصدار تشريع قانوني مرتبط بالعوامل االجتماعية
المؤدية لمتحرش الجنسي" .
ومن ىنا نستطيع أن نستنج إلي أنو ثمة عوامل اجتماعية مرتبطة
باتممواجية تتمثل في ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ,
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وضرورة أن يكون القانون أخذ في اعتباره العوامل االجتماعية المرتبطة
بالتحرش حتي تكون المواجية فاعمة.
-3الثورة والتحرش الجنسي  :اجتمعت أراء أساتذة الجامعات عمي وجود
عالقة بين التحرش الجنسي والثورة  ,ويمكن في ىذا اإلطار أن نستشيد
بما ذىبت إليو الحاالت الميدانية من األساتذة  ,فقد ذىب أحد األساتذة
في ىذا اإلطار قائال" ارتفعت معدالت ىذه الظاىرة بشدة بعد  55يناير
 ,وبعد استخدام البمطجية في المظاىرات " ونمحظ ىنا قصدية الفعل حي
ثتم الربط بين الظاىرة وبين البمطجية المأجورين مما يؤكد عمي غرضية
الفعل  .كما أشار استاذ أخر إلي ذلك قائال" ال أممك احصاءات دقيقة ,
ولكن أتصور أن ىذه الظاىرة زادت بعد الثورة"  .وربط أخر بين انتشارىا
وبين اإلنفالت األمني حيث ذىب قائال" ىناك اختالف ممحوظ في ىذه
الظاىرة بعد الثورة  ,ولكن السبب فييا يرجع إلي اإلنفالت األمني بعد
الثورة  ,كما أن ىناك أسباب سياسية مرتبطة بيا "  ,وأشار أخر قائال"
زادت معدالت التحرش بعد الثورة" وأشار أستاذ أخر قائال" زادت بعد
الثورة بسبب فوضي الشارع ".
من ىنا نستنج من أراء الحاالت الميدانية أن الثورة قد أدت إلي انتشار
الفوضي وتراجع الدور األمني بالشكل الذي ارتفعت فيو معدالت الجريمة
بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص  ,ويمكن في ىذا اإلطار
االستشياد أيضا بما ذىب إليو أحد األساتذة قائال" اإلنفالت األمني بعد
الثورة أدي إلي انعدام الرقابة وبالتالي زيادة الجرائم" .
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رابعا :نحو مواجية فاعمة لمواجية التحرش الجنسي في مصر  :رؤي النخب
يتناول ىذا المحور سبل مقاومة ظاىرة التحرش الجنسي في مصر من خالل
رؤي النخب التي تم االعتماد عمييا في الدراسة الميدانية  ,رجال الشرطة
والقضاء وأساتذة الجامعات .وتقدم ىذه الوجية بمورة ألىم أرائيم في سبل
المجمواجية من خالل المحاور التالية .
المحور األول :المواجية االجتماعية الوقائية :تتم ىذه المواجية من خالل
العناصر التالية:
ٔ -وضع وصياغة برنامج مجتمعي ييدف إلي القضاء عمي ظاىرة التحرش
الجنسي في مصر  ,عمي أن تتكاتف في ىذا البرنامج جميع مؤسسات
الدولة المعنية بيذه الظاىرة مثل ( و ازرة التعميم – المؤسسات اإلعالمية
– و ازرة الصحة – و ازرة الداخمية – القضاء -المجالس المتخصصة –
منظمات المجتمع المدني) .
ٕ -إنشاء دور رعاية نفسية  ,يوضع فييا كال من المتحرش والتحرش بين ,
لمتعرف عمي الدوافع النفسية لممجرم ومحاولة عالجو  ,ومواجية التأثيرات
النفسية التي واجيت الضحية في نفس الوقت.
ٖ -محاولة القضاء عمي مشكمة البطالة  ,وفتح فرص لتشغيل الشباب
الستييعاب طاقاتيم  ,ومحاولة التدخل لتقميل سن الزواج من خالل
التوعية المجتمعية  ,وفرص العمل التي تسيم في قدرة الشباب عمي
تكوين أسرة واالتجاه نحو الزواج.
ٗ -إنشاء ىيئة مستقمة أو مؤسسة مستقمة منوط بيا فقط التوعية والمواجية
لظاىرة التحرش الجنسي.
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٘ -محاولة تعزيز القيم اإليجابية لدي الشباب تحديدا من خالل خمق قدوة
لمشباب حسنة  ,بدال مما يقدمو اإلعالم من نماذج سمبية .
 -ٙفتح منافذ الستيعاب طاقة الشباب من خالل المراكز الشبابية والرحالت
والمسابقات الثقافية والتوعية.
 -ٚتوعية اإلناث بطبيعة المجتمع الذي نعيش فيو  ,ومحاولة التقميل من
اآلثار الغربية لمموضة عمي ثقافة اإلناث  ,بمعني التأكيد عمي ثقافتنا
العربية في طريقة الممبس  ,عمي اعتبار أن طريقة المبس العري من
الممكن أن تثير الغرائز  ,فتوعية المرأة بضرورة الحشمة من شأنو أن
يقمل من وقع ىذه الظاىرة.
 -ٛمواجية الزحام  :فعمي سبيل المثال يجب تخصيص وسائل مواصالت
خاصة باإلناث فقط  ,ومحاولة فصل الزكور عن اإلناث في المواصالت
العامة.
 -ٜتزويد األماكن المزدحمة بكاميرات مراقبة  ,فذلك من شأنو أن يمثل في
حد ذاتو ردع واقائي كما أن يساعد في سرعة الضبط لممجرمين.
ٓٔ  -مواجية ظاىرة النتشار المخدرات ألنيا من ضمن أسباب انتشار
االجرائم بشكل عام  ,وقد يكون ليا دور أساسي في مشكمة التحرش
الجنسي بشكل خاص.
المحور الثاني  :دور المؤسسة األسرية والتعميم  :أشارت بعض األراء إلي
ضرورة الدور الوقائي لمؤسسة األسرة والتعميم  ,وذلك من خالل السياق
التالي:
ٔ -ضرورة تفعيل دور األسرة والتنشئة األسرية بشكل خاص والتنشئة
االجتماعية بشكل عام لمواجية ظاىرة التحرش الجنسي  ,عمي اعتبار أن
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التوعية األسرية أىم أشكال المواجية المجتمعية ليذه الظاىرة  ,وىذا ما
أجمع عميو عدد من األراء في سبل المواجية.
ٕ -أما دور المؤسسات التعميمية فقد ذىبت بعض األراء إلي ضرورة
مناىضة التحرش الجنسي عبر المؤسسات التعميمة من خالل المناىج
الدراسية  ,كما أشار أحد النخب إلي ضرورة عمل منيج دراسي لمثقافة
الجنسية السوية يتم تدريسو بداية من المرحمة اإلعدادية لمواجية أثار
التنشئة الخاطئة .
ٖ -ضرورة االىتمام بمناىج التربية الدينية في المدارس  ,عمي أن تتضمن
ىذه المناىج القيم االجتماعية االيجابية والقيم الدينية لمواجية التحرش.
المحور الثالث  :المؤسسات الدينية:أشارت بعض األراء إلي أىمية الدور
الوقائي لمدين في مواجية ظاىرة التحرش الجنسي وذلك من خالل اآلتي :
ٔ -تحديث الخطاب الديني ليتضمن موضوعات مثل التحرش الجنسي
وعقوبتو في الدين  ,والتأكيد عمي مبادئ الدين السمحة والطرق السميمة
لمتعامل بين الجنسين من خالل تأكيدات الخطاب الديني.
ٕ -زيادة الوعي الديني والوازع الديني لدي الشباب  ,والتأكيد عمي النظرة
الدينية الصحيحة لمبس المرأة بما من شأنو أن يقمل من انتشار الظاىرة.
المحور اإلعالمي في المواجية :الشك أن لإلعالم دور أساسي في مواجية
ظاىرة التحرش الجنسي ,وفي ىذا السياق أشارت بعض األراء إلي أىمية ىذا
الدور من خالل التالي :
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ٔ -تفعيل الدور األخالقي لوسائل اإلعالم  ,بحيث تؤكد عمي القيم
األخالقية ,خاصة وأن وسائل اإلعالم لو شعبية وجماىيرية كبيرة وتؤثر
بشكل أساسي في الوعي ووجدان الناس .
ٕ -ضرورة مواجية األفالم السينمائية اليابطة  ,واألغاني التي تظير المرأة
عمي أنيا سمعة  ,والتأكيد عمي حشمة المرأة ودورىا الفعال في صناعة
الرجال .
المحور القانوني والمواجية التشريعية :ثمة مجموعة من االتفاقات بين
رجال الشرطة والقضاء بشكل أساسي حول دور المواجية القانونية لمظاىرة
وذلك من خالل التالي:
ٔ -وضع تشريع صارم يتفق عميو الجميع لمواجية الظاىرة ,عمي أن يقوم
ىذا التشريع عمي تشديد العقوبات حول الظاىرة.
ٕ -عمل دوريات في الشوارع لمواجية التحرش الجنسي فقط .
ٖ -التأكيد عمي عمل شرطة متخصصة تنتشر في الشوارع تختص فقط
بالتحرش الجنسي  ,وتفعيل دورىا بشكل أساسي.
ٗ -استخدام شرطة نسائية في التحيقيق في البالغات المقدمة لمتحرش
الجنسي .
٘ -التأكيد عمي حسن معاممة المبمغ في ىذه الجرائم.
 -ٙإنشاء نيابات متخصصة لمواجية التحرش الجنسي في مصر.
 -ٚزيادة الغرامات في مثل ىذه القضايا.
 -ٛوضع تشريع لمنع المتحرش من تولي المناصب العامة.
 -ٜوضع تشريع لمنع المتحرش من مباشرة حقوقة السياسية.
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ٓٔ-

ضرورة وضع المتحرش تحت الرقابة الشرطية مدة توازي مدة

العقوبة.
خالصة
يمكن استخالص أىم ما آلت إليو نتائج الفصل في السياث التالي:
ٔ -تبين من خالل أراء الخبراء أن ثمة مجموعة من المتغيرات االجتماعية ىي
المسئولة عن ىذه الظاىرة  ,ولعل أبرزىا يتمثل في أزمة القيم في المجتمع ,
وتراجع دور بعض المؤسسات اليامة مثل األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية
 ,كما أجمعت األراء عمي أن اإلعالم يمعب دوره البارز في إثارة الغرائز من
خالل تقديمو لممرأة عمي أنيا سمعة  ,وربطت األراء بين الظاىرة وبين ارتفاع
سن الزواج  ,كما أرجعت بعض األراء الظاىرة إلي طريقة لبس البنت الذي
من الممكن أن يعرضيا لمتحرش الجنسي  ,وربطت بعض الحاالت بين
الظاىرة وبين تراجيع دور األمن وغياب العقاب الرادع خاصة في مرحمة ما
بعد الثورة.
ٕ -اجتمعت األراء حول قدم الظاىرة  ,فيي ظاىرة قديمة ولكنيا أخذت تتزايد في
الفترة األخيرة بعد الثورة بشكل ممحوظ.
ٖ -أكدت معظم األراء عمي أن فعل التحرش الجنسي ىو فعل قصدي متعمد.
ٗ -أشار أراء الخبراء إلي ظيور التحرش الجنسي السياسي  ,فيذا النمط من
التحرش ييدف باألساس إلي تفرقة الحشد الثوري.
٘ -أشارت األراء إلي الربط بين التحرش الجنسي الجماعي وبين الثورة وتراجع
الدور األمني.
 -ٙاقترحت النخب مجموعة من الحمول الوقائية لمقضاء عمي الظاىرة متمثمة في
الدور الوقائي لممؤسسات مثل األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية  ,كما
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أشاروا إلي ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع لمواجية ىذه الظاىرة,
واجتمعت معظم األراء عمي ضرورة توفير ردع قانوني  ,وتفعيل دور القانون
 ,وأقترحت بعض األراء أن يكون ىناك شرطة نسائية لمتحقيق في ىذه
البالغات  ,وأن يكون ىناك دوريات أمنية لشرطة التحرش خصوصا في
األماكن المزدحمة والمناسبات واألماكن النائية  ,كما أقترح العض ضرورة أن
يكون ىناك تدخالت قانونية صارمة تمنع المتحرش من تولي المناصب
العامة  ,كما تم اقتراح أن يكون ىناك نيابات متخصصة لتمقي الدعاوي
القضائية ليذه القضايا تحديدا.
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المالحق
دليل مقابمة متعمقة لعينة من الفتيات المتحرش بين
دليل مقابمة متعمقة لمنخب ( الشرطة – القضاء -أساتذة الجامعات)
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دليل مقابمة الفتيات
أوال :التحرش المعنوي:
ٔ -السن :
ٕ -ىل تعرضتي لمعاكسات في الشارع أو وسائل المواصالت او المؤسسات التعميمية .
ٖ -ممكن تحكي لنا أبرز مواقف المعاكسات المي تعرضتي لييا.
ٗ -ممكن تحكي لنا موقف الناس المي في الشارع أو حواليكي ىل قدموا ليكي المساعدة ؟
وما طبيعة ىذه المساعدة إن وجدت؟
٘ -ممكن تحكي تاتير المعاكسات أو النظرات عمي حالتك النفسية ؟
 -ٙفي بنات بتفرح بالمعاكسات آيو رأيك في الموضوع ده؟
 -ٚىل في حد حاول يتحرش بيكي من خالل نظرات جنسية ؟ ممكن تحكي أبرز المواقف ؟
ممكن تحكي اتصرفتي معاه ازاي ؟
 -ٛىل ممكن تحكي مواقف المعاكسات المي بتتعرضي لييا مع حد في اسرتك او زمالئك؟
وليو ( تسأل في حالة القبول أو الرفض)
 -ٜممكن تحكي لنا شكل المي كان بيعاكسك من حيث السن  .وتفتكري بيعمل كده ليو؟
ٓٔ-

ممكن تقولي لنا أبرز األماكن المي بيحصل معاكي فييا المعاكسات ...الشارع ,

وسائل المراصالت  ,المؤسسات التعميمية؟
ٔٔ-

في حد حاول يعاكسك عن طريق التميفون ؟ ( في حالة نعم) ما طبيعة ىذه

المعاكسات غرامية أم جنسية ؟ وممكن تحكي لنا بعض المواقف؟
ثانيا  :التحرش المادي:
ٔ -في حد حاول يتحرش بيكي جسديا من خالل الممس؟
ٕ -في حالة نعم طيب ممكن تحكي لنا الموقف أو المواقف بالتفصيل؟
ٖ -ىل تعرضتي لتحرش جماعي عن طريق الممس ؟ ممكن تحكي الموقف بالتفصيل؟
ٗ -واتصرفتي ازاي في ىذه المواقف؟
٘ -ممكن تحكي حالتك النفسية كانت عاممو ازاي بعد ىذه المواقف؟
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 -ٙممن توصفي لنا المكان المي حصل فيو التحرش؟ الشارع وسائل المواصالت ,
المؤسسسة التعميمية؟
 -ٚممكن تحكي وصف لمشخص المي قام بالتحرش ؟ وتفتكري ليو بيقوم بيذا الفعل؟
 -ٛممكن توصفي موقف الناس المي حواليكي ىل تدخموا لممساعدة وما طبيعة ىذه
المساعدة؟
 -ٜىل حكيتي الموقف ده لحد من أسرتك أو زميمك ؟ ورد فعمو كان أيو.
ٓٔ-

ىل بمغتي الشرطة عن ىذا الفعل ؟ في حالة نعم أو ال تسال ليو؟

ثالثا سبل مواجية مشكمة التحرش.
ٔ -في رأيك المشكمة دي منتشرة واال ال؟
ٕ -تفتكري الثورة أدت إلي انتشار أفعال التحرش ؟ وليو ( في حالة نعم أو ال)
ٖ -ىل شاىدتي مواقف لبنات تعرضوا لمتحرش أدامك بالممس ؟
ٗ -تفتكري ممكن تكون البنت من دوافع التحرش من خالل لبسيا الممفت أو شكميا ؟
في حالة نعم أو ال تسأل ليو؟
٘ -طب ممكن تحكي لنا أىم المواقف المي شفتييا؟
 -ٙحسيتي بأيو لما شفتي المواقف دي وأتصرفتي ازاي؟
 -ٚممكن تقول أكبر عدد من المقترحات لمواجية مشكمة التحرش الجنسي في
مصر؟
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دليل مقابمة النخب
الشرطة – القضاة – أساتذة الجامعات
ٔ -نريد التعرف منك عمي مفيوم التحرش وأساليبو من خالل الحاالت التي يتم التبميغ عنيا
 ....يسأل ألساتذة الجماعات بشكل عام دون السؤال عن التبميغ.
ٕ -في رأيكم ظاىرة التحرش الجنسي ظاىرة قديمة أم حديثة عمي المجتمع المصري ؟ وما
الفروق التي حدثت في تمك الظاىرة بين الماضي والحاضر.
ٖ -نود أن تحدثنا عن بعض المتغيرات المجتمعية المرتبطة بارتفاع معدالت التحرش.
ٗ -في رأيكم التحرش في األغمب تمقائي تصاحبو ظروف مييأة أم مخطط ومقصود؟
٘ -في تقديركم ما السمات النفسية والدوافع النفسية واالجتماعية المييئة لمتحرش؟
 -ٙتعتقد ما نسبة المبمغين في مقابل غير المبمغين عن المتحرش بيم ؟
 -ٚفي تقديركم من واقع بيانات المبمغين  ,النسبة األعمي في تمك الحوادث تحدث في أي
مناطق  ,وبين أفراد أي من الطبقات االجتماعية.
 -ٛنريد التعرف عمي رؤيتكم لظاىرة التحرش الجماعي وىل ىي ظاىرة حديثة وىل تمقائية
أم ممنيجة؟
 -ٜفي رأيكم ما األسباب وراء التحرش الجماعي من خالل الوقائع المبمغ عنيا وىل ترتبط
بالمناسبات أو بأماكن معينة  ,وىل أحيانا ليا أبعاد سياسية.
ٓٔ-

في تقديركم ىل ىناك اختالف ممحوظ لمعدالت التحرش قبل ثورة ٕ٘ يناير

وبعدىا.
ٔٔ-

في رأيكم ما االجراءات الواجب اتخاذىا لموقاية أو الحد من قبل الشرطة –

القضاة – المجتمع؟
ٕٔ-

تعتقد أن تحديث قانون التحرش يمكن أن يردع المتحرشين بالشارع المصري في

مواجية تفشي ظاىرة التحرش.
ٖٔ-

ىل لديكم مقترحات أو مالحظات لوضع استراتجية لمواجية الظاىرة.
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ممخص البحث
أوال :أىداف البحث:
اليدف الرئيسي  :التعرف عمي واقع مشكمة التحرش الجنسي في مصر من
خالل آراء بعض حاالت المتحرش بين  ,وآراء النخبة والمتمثمة في رجال
الشرطة والقضاء وبعض أساتذة الجامعات .ومن خالل ىذا اليدف الرئيسي
تنبثق مجموعة من األىداف الفرعية والتي تتمثل في :
ٔ -محاولة الوصول إلي إطار نظري مالئم يفسر ظاىرة التحرش
الجنسي من ناحية  ,ومن ناحية أخري يفسر التحوالت التي طرأت
عمي ىذه الظاىرة خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ٕ -التعرف عمي واقع مشكمة التحرش من خالل اراء بعض الفتيات
الالتي تعرضن ليذه المشكمة .
ٖ -التعرف عمي ردود الفعل المجتمعية تجاه ىذه المشكمة  ,من واقع الحاالت
الميدانية.
ٗ -التعرف عمي رأي النخبة في األسباب المجتمعية التي أدت إلي تزايد
معدالت التحرش الجنسي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
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٘ -التعرف عمي رأي النخبة في ظاىرة التحرش الجماعي في التظاىرات
واالحتفاالت والمناسبات العامة من حيث الدوافع والتأثيرات.
 -ٙالتعرف عمي رأي أفراد العينة من المتحرش بيم والنخبة في طرق مواجية
التحرش الجنسي بشكل فاعل .
 -ٚالخروج باستراتجية مقترحة لمواجية ظاىرة التحرش الجنسي في مصر.
ثانيا :اإلطار النظري لمبحث :
استندت الدراسة عمي إطار نظري يحاول أن يفسر حدوث الظاىرة مرتك از عمي
مداخل نظرية نفسية واجتماعية  ,ومن المداخل االجتماعية مدخل الييمنة
الذكورية ومدخل البناء االجتماعي لمجسد  ,ومن المقاربات النفسية تم االعتماد
عمي نظرية األنشطة الروتينية والسموك المخطط.
ثالثا :االجراءات المنيجية لمدراسة:
اعتمدت الدراسة عمي أسموب دراسة الحالة لتحقيق أىداف الدراسة  ,وفي ىذا
اإلطار تم إعداد دليمين لدراسة الحالة األول موجو إلي الفتيات الألتي تعرضن
لمتحرش المادي أو المعنوي  ,والثاني لمنخب بالتركيز عمي رجال الشرطة
والقضاء وأساتذة الجامعات من تخصصات االجتماع وعمم النفس والقانون.
في ىذا اإلطار تم تطبيق  ٖٚدراسة حالة  ,منيم عشرة عمي المتحرش بين ,
وتسعة عمي رجال الشرطة  ,وثمانية لرجال القضاء  ,وعشرة من أساتذة
الجامعة.
رابعا :أبرز نتائج الدراسة:
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يمكن تقسيم أبرز نتائج الدراسة إلي محورين األول متصل بحاالت الفتيات
والثاني مرتبط بالنخب :
المحور األول  :أبرز نتائج حاالت الفتيات :
 -ٛتبين من خالل النتائج أن أبرز أماكن التحرش الجنسي كانت تتمثل في
األماكن المزدحمة جدا  ,واألماكن النائية جدا .
 -ٜتبين من الدراسة أن معظم حاالت التحرش الجسدي حدثت في الشارع
ووسائل المواصالت.
ٓٔ-

تباينت ردود أفعال المارة حول موقف التحرش  ,حيث أشارت

الفتيات إلي أن ىناك تدخالت تحدث من المارة  ,ولكنيا قميمة  ,ولكن
عند طمب المساعدة من المحيطيين يسارعون إلي التدخل.
ٔٔ-

أشار الفتيات من عينة الدراسة أنيم تعرضوا لمتحرش المفظي من

خالل التميفون .
ٕٔ-

تعددت التأثيرات النفسية لمتحرش الجنسي عمي الفتيات حيث

أشارت بعض الفتيات إلي جحدوث تأثيرات أبرزىا  ,الشك وعدم الثقة في
النفس  ,والخوف  ,والخجل  ,ولوم الذات  ,كما أشارت أحد الحاالت إلي
تأثيرات جسمية عمييا من جراء التحرش الجنسي.
ٖٔ-

أشارت جميع الحاالت الميدانية إلي قمة اإلبالغ عن ظاىرة

التحرش الجنسي.
ٗٔ-

ربطت معظم الحاالت الميدانية بين التحرش الجنسي وبين الثورة

من منطمق أن انفالت األمن لعب دوره في بروز ىذه الظاىرة  ,كما
ذىبت أرائيم إلي زيادة ىذه الظاىرة خالل التظاىرات.
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٘ٔ-

تبين من خالل لحاالت انتشار نمط من التحرش وىو التحرش

الجنسي الجماعي  ,وأرتبط ىذا النمط بالشوارع واألماكن المزدحمة
باألساس ,والتظاىرات.
المحور الثاني  :أبرز نتائج حاالت النخب  :رجال الشرطة – القضاة – أساتذة
الجامعات.
 -ٚتبين من خالل أراء الخبراء أن ثمة مجموعة من المتغيرات االجتماعية ىي
المسئولة عن ىذه الظاىرة  ,ولعل أبرزىا يتمثل في أزمة القيم في المجتمع ,
وتراجع دور بعض المؤسسات اليامة مثل األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية
 ,كما أجمعت األراء عمي أن اإلعالم يمعب دوره البارز في إثارة الغرائز من
خالل تقديمو لممرأة عمي أنيا سمعة  ,وربطت األراء بين الظاىرة وبين ارتفاع
سن الزواج  ,كما أرجعت بعض األراء الظاىرة إلي طريقة لبس البنت الذي
من الممكن أن يعرضيا لمتحرش الجنسي  ,وربطت بعض الحاالت بين
الظاىرة وبين تراجيع دور األمن وغياب العقاب الرادع خاصة في مرحمة ما
بعد الثورة.
 -ٛاجتمعت األراء حول قدم الظاىرة  ,فيي ظاىرة قديمة ولكنيا أخذت تتزايد في
الفترة األخيرة بعد الثورة بشكل ممحوظ.
 -ٜأكدت معظم األراء عمي أن فعل التحرش الجنسي ىو فعل قصدي متعمد.
ٓٔ-

أشار أراء الخبراء إلي ظيور التحرش الجنسي السياسي  ,فيذا النمط

من التحرش ييدف باألساس إلي تفرقة الحشد الثوري.
ٔٔ-

أشارت األراء إلي الربط بين التحرش الجنسي الجماعي وبين الثورة

وتراجع الدور األمني.
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ٕٔ-

اقترحت النخب مجموعة من الحمول الوقائية لمقضاء عمي الظاىرة

متمثمة في الدور الوقائي لممؤسسات مثل األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية
 ,كما أشاروا إلي ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع لمواجية ىذه
الظاىرة ,واجتمعت معظم األراء عمي ضرورة توفير ردع قانوني  ,وتفعيل
دور القانون  ,وأقترحت بعض األراء أن يكون ىناك شرطة نسائية لمتحقيق
في ىذه البالغات  ,وأن يكون ىناك دوريات أمنية لشرطة التحرش خصوصا
في األماكن المزدحمة والمناسبات واألماكن النائية  ,كما أقترح العض ضرورة
أن يكون ىناك تدخالت قانونية صارمة تمنع المتحرش من تولي المناصب
العامة  ,كما تم اقتراح أن يكون ىناك نيابات متخصصة لتمقي الدعاوي
القضائية ليذه القضايا تحديدا.
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Research Summary

First, the research objectives
The main objective: to recognize the reality of the problem of sexual harassment in Egypt
through the views of some of the cases the harasser them, and the views of the elite and of
the police, the judiciary and some university professors. It is through this main objective
:emerges a group of sub-goals, which are
try to access an appropriate theoretical framework explains the phenomenon of sexual .0
harassment on the one hand, on the other hand, explains the changes that have occurred in
.this particular phenomenon after the twenty-fifth of January revolution
recognize the reality of the problem of harassment by the views of some of the girls who .2
.have been subjected to this problem
.Identify the community feedback about this problem, the reality of field situations .3
Identify the opinion of the elite in community causes that have led to increased rates of .4
.sexual harassment after the twenty-fifth of January revolution
Identify the opinion of the elite in the phenomenon of mass harassment in the .5
.demonstrations and celebrations and public events in terms of motivations and influences
Identify the opinion of respondents from their harasser and the elite in the ways the face .6
.of sexual harassment effectively
.out Pastratjah proposed to cope with the phenomenon of sexual harassment in Egypt .7
Second, the theoretical framework of the research:
The study was based on the theoretical framework that tries to explain the occurrence of
the phenomenon anchor at the entrances to the theory of psychological, social, and social
entrances entrance male dominance and the entrance to the social construction of the body,
and psychological approaches have been relying on the theory of routine behavior and
.planned activities
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Third, measures methodology of the study:
The study on the adopted method of case study to achieve the objectives of the study, and
in this framework has been prepared two manuals for the study of the first case addressed
to the girls who have been subjected to physical or mental harassment, and the second toast
focusing on the police, the judiciary and university professors of sociology, psychology and
.law disciplines
case study, ten of them on the harasser them, and 37In this framework has been applied
.nine policemen, and eight of the judiciary, and ten of university professors
Fourth: The most important results of the study:
Can be divided into the most prominent results of the study to the first two axes connected
:to cases of girls and the second is linked to elites
The first axis: the results of the most prominent cases of girls:
shown by the results that the most prominent places of sexual harassment were .8
.represented in very crowded places, and places very remote
The study found that most cases of physical harassment occurred in the street and .9
.transportation
varied reactions of passers-by about the harassment position, where the girls pointed .01
out that there are interventions occur from passers-by, but a few, but when you ask for help
.from Mahaitian quick to intervene
.pointed girls from a sample study that they were verbal harassment by phone .00
numerous psychological effects of sexual harassment on girls, where some of the girls .02
pointed to Gehdot effects notably, suspicion and lack of self-confidence, fear, shame, and
.self-blame, also referred a case to the physical effects as a result of sexual harassment
.indicated all field cases to a lack of reporting on the phenomenon of sexual harassment .03
linked most field situations between sexual harassment and the Revolution from the .04
premise that insecurity played a role in the emergence of this phenomenon, as I went
.opinions to the increase of this phenomenon during the demonstrations
show through to the incidence of a pattern of harassment and sexual harassment .05
collective, was associated with this style streets and crowded places mainly, and
.demonstrations
The second axis: the results of the most prominent cases of elites: the police - the judges .university professors:
show through the expert opinion that there is a range of social variables are responsible .7
for this phenomenon, and perhaps the most prominent is the crisis of values in society, and
the retreat of some important such as family, school, religious institutions, institutions, and
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unanimous consensus that the media plays a prominent role in raising instincts through the
submission of women as a commodity, and linked views between the phenomenon and the
rising age of marriage, also attributed some of the views phenomenon on the way to wear
the girl who could be offered to sexual harassment, and linked some cases between the
phenomenon and the Trajha security role and the absence of deterrent punishment,
.especially in stage after the revolution
met views on foot phenomenon, it is an old phenomenon, but were increasing in the .8
.recent period after the revolution significantly
Most of views confirmed that the act of sexual harassment is an act of deliberate what I .9
.mean
opinions of experts pointed to the emergence of sexual harassment of political, this .01
.pattern of harassment aimed primarily to disperse the revolutionary crowd
She views to the link between sexual harassment and mass between the Revolution and .00
.the decline of the security role
elites proposed a set of preventive solutions to eliminate the phenomenon represented .02
in the protective role of institutions such as the family, school, religious institutions, also
pointed to the need to unite all the institutions of society to confront this phenomenon, and
met most of the views on the need to provide a legal deterrence, and activating the role of
the law, and proposed some opinions that there is a women's police to investigate these
reports, and that there be police harassment, especially in crowded places, events and
places remote security patrols, as suggested by biting that there should be a legal
interventions strict prevent the harasser from holding public office, as has been proposed
.that there be prosecutions specialized to receive the litigation of these issues specifically
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