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مقدمة

٠١
تنتشر البيانات العشوائية بكثرة في مواقع التواصل االجتماعي ،وتعتبر ظاهرة جديدة في
السنوات العشر األخيرة والتي تفتح فرصا ومنافذ جديدة .بالنسبة للباحثين ،تطرح هذه البيانات
الخام مناهج بحث غير تقليدية .وبالنسبة للمستخدمين ،توفر مواقع التواصل االجتماعي
مساحة للمشاركة والتفاعل مع المعلومات ألغراض متنوعة منها النقاش ومشاركة الموارد
والتسويق ورفع الوعي .ومن األمور شديدة األهمية أن مواقع التواصل االجتماعي تُستخ َدم
كأداة لجعل األمور الخاصة قضايا عامة .فسهولة مشاركة الخبرات الشخصية تسمح للناس بملء
المساحات االفتراضية العامة ببيانات شخصية لطرح قضايا اجتماعية أو سياسية أو قانونية .وقد
أصبح هذا االتجاه (استخدام الهاشتاج في النشاط العام) رائجا بشكل متزايد في السنوات األخيرة.
انطلق هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري بعد فترة وجيزة من القضية المعروفة باغتصاب
"طفلة البامبرز" عام  2017التي قام فيها رجل بنزع حفاضة طفلة عمرها ثالث سنوات
ليغتصبها .وعلى أثره انتشر عدد كبير من الشهادات عن التحرش الجنسي ضد األطفال
في مصر ( .)Naderرغم االنتقادات التي توجه لمواقع التواصل االجتماعي
( ،)Best et al & Zafarani et alتوضح هذه الحملة وغيرها أن المساحة االفتراضية العامة
يمكن أن توفر أرضية بديلة للنقاش حول قضايا حساسة وموصومة ،خاصة في مجتمعات
محافظة مثل مصر .والطبيعة االفتراضية لمواقع التواصل االجتماعي وفرت حاجزا بين من كتبوا
على هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري واألحكام القاسية التي تساهم في إفالت مرتكبي
العنف الجنسي من الحساب في األوضاع التقليدية .عالوة على ذلك ،وفر هذا الهاشتاج مساحة
للشهادات مجهولة الهوية التي جذبت المزيد من المشاركين .وبالتالي ،قدم هذا المقدار الكبير
من البيانات أفكار مهمة متعلقة بموضوع مسكوت عنه تقليديا وهو التحرش باألطفال
واستغاللهم جنسيا.
تبحث هذه الورقة في االتجاهات البارزة من هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري بهدف
إلقاء الضوء على الخبرات التي عاشها األطفال الذين تعرضوا لعنف جنسي بما يضع مصر في
السياق العالمي الستخدام الهاشتاج في النشاط العام عن حقوق النساء ،ثم تقدم عرضا لنتائج
ٌختتم الورقة بتوصيات بخطوات ضرورية يجب
تحليل هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري .وت
َ
اتخاذها فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد األطفال في مصر.

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي
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المنهجية

٠٢
هذا التقرير عبارة عن استجابة سريعة لفرصة طرحت نفسها حين احتلت بيانات عن التحرش
الجنسي باألطفال في مصر الصدارة مواقع التواصل االجتماعي وبالتحديد تويتر وفيس
بوك .وبسبب طبيعة عملية جمع البيانات ،لم يكن لدى فريق البحث سيطرة على تفاصيل
هذه الشهادات .كل شخص روى قصته وأدرج فيها المعلومات التي رآها مهمة ومستعد
لمشاركتها .ومن َثم ،أحد نقاط الضعف البارزة في البيانات كونها بيانات غير كاملة ،وهو ما
يضعف مكون التحليل الكمي .وبالتالي ،يركز مكون التحليل الكمي في البحث على الخصائص
الديموجرافية والمعلومات األساسية التي تم تضمينها في هذه الشهادات .لكن البيانات
المستخرجة توفر محتوى كيفي ثري عن الديناميكيات الشخصية واالجتماعية لهذه الجريمة،
وهي إحدى المساحات غير المطروقة للبحث االجتماعي في مصر.
انتشر الهاشتاج بسرعة ملحوظة ،وقدم عددا كبيرا من القصص عن التحرش واالستغالل الجنسي
باألطفال يمكن توثيقها وتحليلها .ومن َثم ،تقدم فريق خريطة التحرش ليستفيد من هذه
الفرصة ويجمع هذه القصص .وقد قام بعض المتطوعين من خريطة التحرش ومن الجامعة
األمريكية بالقاهرة بمساعدة المؤلف في جمع البيانات ومعالجتها .تم تجميع بيانات
الشهادات المستخدم فيها الهاشتاج من فيس بوك وتويتر .عالوة على ذلك ،تواصلت معنا
صحفية أنشأت حساباً على موقع (صراحة) السري لكي يرسل عليه األشخاص قصصهم مباشرة
بحيث يمكنها نشرها باسمها لحماية هويتهم .وقد جلبت هذه اآللية مزيد من القصص التي
تتضمن تفاصيل حساسة جدا.
كما هو موضح في صفحة  ،٧العدد اإلجمالي للشهادات من كل المصادر هو  1913شهادة.
بعض البوستات تم استبعادها ألنها كانت عبارة عن آراء في الموضوع وليست شهادة.
تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSفي التحليل الكمي للبيانات.
فتم استخراج قائمة من المتغيرات تتضمن النوع وسن المتح ِرش/ة وسن المتح َرش به/ا ومكان
وزمان واقعة التحرش ونوع التحرش الجنسي والعالقة بين المتحرش/ة والمتحرش به/ا .كانت
هذه هي المعلومات الموجودة في معظم الشهادات .أما بخالف ذلك ،استند التحليل إلى
البيانات الكيفية التي تم تجميعها.

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي
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ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪر

tool to make the private public

ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻤﻌﻬﺎ
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اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎدات ﻣﻦ

 ﺷﻬﺎدة١٩١٣ ﻛﻞ اﻟﻘﻨﻮات ﻫﻮ

Methodology
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١٢٧٥
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advantages
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inconsistent data
inconsistent data
اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
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the public
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space to discuss the topic.
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٧٨

ﻓﻴﺲ ﺑﻮك

through

sarahah platform
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٠٣

‘

يشير العمل الجماعي إلى سعي أكثر من
) (Agarwal 100شخص لهدف مشترك ’

هناك حاجة ملحة إلعادة تعريف الفهم التقليدي للعمل الجماعي لتضمين تفاعل الناس
على مواقع التواصل االجتماعي لمناصرة قضية عن طريق " الكتابة على الفيس بوك أو
دعم أو اإلعجاب بشيء مكتوب على مواقع مثل فيس بوك أو تمبلر أو بينترست أو التغريد
وإعادة التغريد لرسالة سياسية على موقع تويتر أو نشر صورة" ،وهذه أفعال "بسيطة تزيد من
قاعدة المشاركة في القضية" ( )Margetts et al 10وهكذا يمكن للناس أن يحولوا الشخصي
إلى سياسي ،وهي ميزة كبيرة في مواقع التواصل االجتماعي .يتساءل كالرك " :Clarkلكن
كيف يمكن للنشاط العام الخطابي أن يتجاوز التعبيرات الشخصية المعزولة لتشكيل عمل
جماعي؟" (ص  .)792يسمي  Bennettو  Segerbergهذا بـ"العمل التواصلي" ويميزون
بينه من ناحية وبين "العمل الجماعي" من ناحية أخرى .فاألول ال يتطلب تنظيما رسميا وال
يحتاج قيادة محددة (ص  .)748كذلك يقوم الفعل التواصلي على الدافع الذاتي ويعتمد
أساسا على التقنية ( .)Bennett & Segerberg 750وحين تتجمع المقوالت الشخصية
والفردية التي يتم نشرها على وسائل التواصل االجتماعي ،تشكل رسالة جماعية تعكس خبرة/
أيديولوجية معينة تربط مجموعات متباعدة جغرافيا .وبهذه الطريقة ،يصبح األفراد فاعلين
نشطين وليس متلقين سلبيين للمعلومات ( ،Clarkص  .)798وعلى سبيل المثال ،انتشر
هاشتاج ( Women2Drive#لها حق القيادة) الذي تحدى الحظر على قيادة النساء
للمركبات بسبب تجربة عشرين امرأة خرجن للشارع بسياراتهن ونشرن عن ذلك على
تويتر( .)Agarwal 106وبناء على الخبرة التي ربطت بينهن تمكنت تلك النساء من تكوين
شبكة جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.
ويتناول هذا القسم الدافع وراء هذا النشاط العام وتأثيره.

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي
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األهداف والعوامل المحفزة

يبين مسح استخدام الهاشتاج في القضايا النسوية وحقوق النساء مجموعة متنوعة من
األهداف والعوامل المحفزة التي تكون غالبا متداخلةُ .يعد رفع الوعي عنصر دائم من
أهداف حمالت الهاشتاج سواء كانت بمفردها أو كجزء من أجندة أوسع .وتتضمن األهداف
األخرى االحتفاء بحقوق النساء والدعوة إلصالح القوانين والسياسات واالحتجاج على حكم
محكمة أو موقف عام من قبل مسئولي الدولة والمطالبة بخطوة معينة من قبل
السلطات الوطنية والدولية وبناء التضامن بين الضحايا الذين لديهم خبرات متشابهة.
تتنوع العوامل المحفزة لهذه الحمالت .فقد تشجع الفاعليات الدولية أو الوطنية مثل يوم
المرأة العالمي أو حملة  16يوم ضد العنف موجة جديدة من التغريدات أو المنشورات التي
تركز على االحصائيات والحقائق ،وإن كان يتم مزجها غالبا بالقصص الشخصية .ولكنها عادة ال
تكون كثيفة عاطفيا .لكن الوضع يتغير تماما فور أن تدخل القصص الشخصية في التفاعالت،
ومن أمثلة ذلك هاشتاج ( SurvivorLoveLetter#رسالة حب خاصة بناجية) وهذه حركة
دعت لها  Tani Ikedaتاني أيكيدا وهي صانعة أفالم ومؤسسة ،imMEDIAte Justice
وهي منظمة تعمل على تمكين الناجيات من العنف الجنسي من اإلفصاح والتعبير عن
اقتداء بمبادرتها كناجية من اعتداء جنسي .بدأت أيكيدا موجة رائجة حين
خبراتهن الشخصية
ً
كتبت في عيد الحب عام  2015رسالة حب شخصية لنفسها بعد عشر سنوات من محاوالت
التكيف مع حادثة اغتصاب ( ،)Larsonوشجعت األخريات على القيام بهذا .وتعتبر مبادرتها
نموذج جيد الستخدام يوم محتفى ومعترف به عالميا لصالح رفع الوعي بقضية هامة.

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي
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الغضب هو أساس حمالت الهاشتاج المشحونة عاطفيا ،وقد تحفزها أحداث مثل حكم
محكمة أو تعديل في السياسات يرسخ التمييز على أساس الجنس .جاء هاشتاج
( justiceforliz#العدالة لليز) نتيجة لظلم من هذا النوع .تعرضت ليز الغتصاب جماعي
وتُركَ ت لتموت في حفرة مرحاض في نيبروبي ،لكنها نجت من االعتداء وأبلغت الشرطة
عن ثالثة من المغتصبين لكنهم لم ُيعاقَ بوا بالسجن وإنما بخدمة مجتمعية وبالتحديد "جز
األعشاب" في حديقة قسم الشرطة .بدأ النشطاء المحليون هذا الهاشتاج الذي انتشر بشدة
عالميا ،ثم ذهبوا بقضية ليز إلى المحكمة ملقين الضوء على التحيز العميق ضد النساء في
نظام العدالة الكيني ( .)Higgsتنتج هذه الحمالت قصصا شخصية وعاطفية تُش ِرك الجمهور
بنجاح في الواقع المعاش للعنف الجنسي ،وهذه هي قوة الحكي .ظهر هاشتاج
( askthicke#اسألوا ثايك) أيضا بسبب الغضب الشعبي ضد عمل فني متسم بالتحيز على
أساس الجنس .دشنت الشبكة التلفزيونية  VH1هذا الهاشتاج لربط الجمهور بـ Robin Thicke
روبن ثايك ترويجا أللبومه الجديد .ولكن حدث رد فعل عكسي حيث انطلقت غضبة نسوية
ضد أغنيته األساسية ( Blurred Linesخطوط مشوشة) التي تشوش الحدود في تعريف
االغتصاب ومن ثم "تم انتقادها باعتبارها نشيد يروج لالغتصاب" ( .)Horeck 1106وبالمثل،
جاء هاشتاج ( YesAllWomen#نعم كل النساء) كرد فعل لجرائم القتل التي وقعت
في أيال فيستا بكاليفورنيا عام  2014حيث قتل رجل ستة أشخاص وأصاب  14انتقاما من النساء
الذين رفضوه .صدمت الحادثة الجمهور وحثت الضحايا/الناجيات من األفعال العدائية للنساء
على مشاركة قصصهن الشخصية من خالل هاشتاج " YesAllWomen#مما أنتج أرشيف
الكتروني ألكثر من  1,5مليون شهادة شخصية في أول أربعة أيام فقط" ( .)Thirft, 1091أما
هاشتاج ( WhyIStayed#لماذا بقيت) نموذج آخر على انتفاض النساء على مواقع التواصل
االجتماعي ضد خطاب لوم الضحية ،وانطلق بعد نشر فيديو التقطته الكاميرات لـ Ray Rice
راي رايز (العب كرة قدم في رابطة كرة القدم الوطنية) يمارس عنفا جسديا ضد خطيبته في
ذلك الوقت  .Janay Palmerفي تلك الواقعة ،ابتعد الرأي العام عن فعل العنف نفسه
واتجه للتساؤل لماذا قررت جينيه الزواج من راي بعد الواقعة بفترة قصيرة .فبدأت الناجيات
من العنف المنزلي يشاركن قصصهن عن أسباب بقاءهن في عالقات مسيئة من أجل إلقاء
الضوء على تعقد الموقف الذي عادة ما يقوم الجمهور بتبسيطه .هذه القصص "سيست
األمور الشخصية من خالل الشهادات العلنية التي تحدت األساطير التي تلقي باللوم على الضحية
والمحيطة بالخطاب السائد عن العنف المنزلي والجنسي" (.)Clark 798
من الصعب تحديد العامل الذي حفز هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري بدقة ،ولكنه جاء
بعد قضية طفلة البامبرز المذكورة أعاله بفترة قصيرة وانتشر بشكل تلقائي بدون محرك
معين .ونظرا ألن الجمهور ُصدم بشدة من هذه الواقعة ،إال أن الهاشتاج تحدى هذه الصدمة
وعرّف الناس أن هذه ليست حادثة معزولة وإنما جريمة منتشرة يغمض المجتمع عينه عنها
باستمرار .لم تتضمن حملة الهاشتاج دعوة لفعل معين ،لكنها كانت بمثابة صرخة واضحة
لتوجيه االهتمام باألطفال الذين يعانون في صمت.

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي

10

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة

أﺣﺪاث ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أو وﻁﻨﻴﺔ
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ﻣﻂﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻂﺎت اﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك

اﻟﻐﻀﺐ
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ﺣﻤﻠﺔ ﻫﺎﺷﺘﺎج ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﻧﺸﻂﺎء ﻣﺤﻠﻴﻮن
 ﻟﻴﺰ.وذﻫﺒﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻴﺰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻏﺘﺼﺎب ﺟﻤﺎﻋﻲ
وﺗُﺮﻛَ ﺖ ﻟﺘﻤﻮت ﻓﻲ ﺣﻔﺮة
.ﻣﺮﺣﺎض ﻓﻲ ﻧﻴﺮوﺑﻲ
ﻧﺠﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث وأﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻁﺔ
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗَ ﺒﻮا ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
.وإﻧﻤﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ_ﻟﻠﻴﺰ#

sarahah platform

facebook
Harassmap
team

twitter

ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
وﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ

sarahah platform

through

ﻗﻴﺎدة ﻣﺤﺪدة

facebook

ﺧﺒﺮات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ
ﻣﻘﻮﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﺣﻔﺰﺗﻬﺎ أﻣﻮر ذاﺗﻴﺔ

team

ter

اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ
ﻋﺎم ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

stories were documented by

through

first step to sociolegal reform – opening the public
space to discuss the topic.

twitter

No control over the information
inconsistent data
ﺗﻨﻆﻴﻢ رﺳﻤﻲ

mented by

اﻷﻫﺪاف

t step to sociolegal reform – opening the public
ce to discuss the topic.

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ

circulated remarkably fast, offering a huge number of
stories of sexual harassment & abuse against children.
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اﻷﻫﺪاف واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة

#FirstTimeIwasharassed

No control over the information
inconsistent data

No control over the information
inconsistent data

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة

ulated remarkably fast, offering a huge number of
ries of sexual harassment & abuse against children.

اﻟﺪﻋﻮة ﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

disadvantages

Very rich qualitative content
presenting personal & social
dynamics of this crime

legal issue

رﺳﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ
ﺧﺒﺮة ﻣﺤﺪدة ﺗﺮﺑﻄ/أﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

FirstTimeIwasharassed

advantages

""اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

mation

No control over the information
inconsistent data

dvantages

presenting personal & social
dynamics of this crime
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المجهولية

إن عنصر مجهولية الهوية مسألة متكررة في النقاشات المتعلقة بالنشاط العام عبر وسائل
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات .فهل هي خيار مفضل؟ كان أحد المدونيين يبحث عن
موضوع االنتحار عن طريق مقارنة المكتوب على مواقع التواصل االجتماعي التي تكشف
هوية المستخدم وتلك التي تخفيها .وعند البحث عن عبارة (( )want to dieأرغب
في الموت) على مواقع جوجل بلس وفيس بوك وتويتر وجد منشورات عامة تتحدث
عن مالجيء الحيوانات الموضوعة على قوائم انتظار القتل الرحيم أو ناس "يستخدمون
العبارة بخفة بهدف التوكيد أو المبالغة" ( .)Pfandersonوفي المقابل ،وسائل التواصل
االجتماعي المجهلة مثل تطبيق ويسبر تضمنت بوستات أكثر جدية عن أفكار انتحارية
حقيقية أو صدمات عاطفية ( .)Pfandersonكذلك ،تناول مقال آخر الموضوعات التي
ن ُِشرت على تطبيق ويسبر عن طريق رجال يحكون تجاربهم مع الخوف والعنف والوصمة
االجتماعية بسبب العالقات المؤذية جنس ًيا ( .)Zarellويؤكد  Whiteأن قيام موقع ويسبر
باخفاء الهوية يوفر لنا "رؤية مروعة وحميمة لنضاالت الناس اليومية" مقدما نماذج لبعض
الموضوعات المنشورة .فيقول أحد الموضوعات" :أخشى أنني لو كشفت عن حقيقة كوني
عابر جنسيا لوالدي ،لن أحصل على الموافقة التي أتمناها منه أبدا" .وموضوع آخر يقول" :لم
أغادر المنزل منذ أن تم تشخيصي باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري هذا األسبوع .أشعر
بالخزي وال أستطيع مواجهة أسرتي وأصدقائي" ( .)Whiteوبالمثل ،في عام  2014درست
خريطة التحرش حجم الشهادات مجهولة الهوية كجزء من دراسة بحثية لمقارنة البيانات التي
تم جمعها عن طريق مناهج البحث التقليدية بالبيانات المجمعة باستخدام أسلوب الحشد في
جمع البيانات من االنترنت .أظهر التحليل أن التقارير مجهولة الهوية تحتوي على معلومات
أكثر شموال مقارنة بالشهادات التي تتم وجه لوجه (.)٦
كما سبق ذكره في قسم المنهجية من هذه الورقة أو الدراسة الحالية ،وفر هاشتاج
#أول_مرة_تحرش_كان_عمري قناة العترافات مجهولة الهوية .وقد شجعت هذه الفرصة
المزيد من األشخاص على تقديم شهادات كانوا سيمتنعون عن طرحها في أحوال أخرى سواء
بسبب الفضيحة التي تحدث لألشخاص الذين يعلنون عن خبراتهم مع العنف الجنسي أو بسبب
شدة الواقعة .ال تتضمن الشهادات فقط تفاصيل تعتبر "محرجة" ،لكنها توفر أيضا منظورا
عميقا لأللم والخزي والخوف الذي يشعر به األطفال ضحايا العنف الجنسي.
ويوضح (في صفحة  )٧تقسيم الشهادات التي تم جمعها مبينا عدد الشهادات مجهولة
الهوية مقارنة بالشهادات األخرى.
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تأثير حمالت مواقع التواصل االجتماعي

بغض النظر عن األهداف والعوامل المحفزة وعنصر السرية في حمالت الهاشتاج ،فإنها بكل
تأكيد تلقي الضوء على قضايا هامة .ولكن تأثيرها فيما هو أبعد من هدف رفع الوعي
يبقى محل جدال .وسيناقش هذا القسم بعض العوامل األساسية التي تؤثر على حمالت
الهاشتاج وتأثيرها.
توضح األدبيات أن تأثير حمالت الهاشتاج يتم قياسه باستخدام مؤشرات عديدة ،وهذا التأثير
قد يكون ضيقا في نطاقه لكنه عميق .حملة الهاشتاج السابق ذكرها (رسالة حب خاصة
بناجية) لم تكن مصممة لتصل لنطاق واسع لكنها لمست عدد قليل من الناس بعمق شديد.
إحدى الناجيات من العنف التي صادفت الهاشتاج شرحت ذلك قائلة "أدركت وأنا أتأمل في
الهاشتاج وأقرا حرفا وراء حرف أنني وجدت التضامن الحقيقي مع ناجيات أخريات من االعتداء
الجنسي ،وأن هذا كان يخفف ويفكك بعض مشاعر األلم وكراهية الذات التي كانت تشلني
من أعماقي" ( .)Larsonمن منظور آخر ،يمكن لحمالت مواقع التواصل االجتماعي أن
تكون مفيدة في تكون "حركة اجتماعية شبكية" تعمل على "تعبئة
المهتمين"( .)Wang et al 853ويرجع هذا إلى قدرة وسائل التواصل االجتماعي على
الوصول بسرعة وقوة حيث توفر حل كفء من حيث الوقت والتكلفة لتعبئة جمهور
كبير( .)Higgs 345أكد  Kuninaو( Abdulmelikناشطان استخدما هاشتاج العدالة لليز)
حقيقة هذه الميزة التي تتمتع بها وسائل التواصل االجتماعي ،لكنهما شددا أيضا على أن
حمالت التواصل االجتماعي يجب "استخدامها بشكل استراتيجي" ،وهي النصيحة التي اتبعاها
من أجل جعل النظام القضائي في كينيا مسئوال ( .)Higgs 346ويمكن أن يلعب محتوى
التغريدات والموضوعات المنشورة دورا محوريا في انتشار الحملة واالهتمام الذي تكسبه من
الجمهور .حلل ستيجليتز  Stieglitzودانج شوان  Dang-Xuanمجموعتين من البيانات
تتضمنان  165ألف تغريدة ،ووجدا أن الرسائل العاطفية تحصل على المزيد من االهتمام ولها
فرصة أعلى في إعادة النشر بفاعلية أكثر من الرسائل العادية .وهناك ملحوظة شبيهة
بخصوص هاشتاج ( WhyIStayed#لماذا بقيت) تتمثل في أن البوستات التي تعبر عن الغضب
من انتهاك العدالة بين الجنسين تنتشر أسرع (.)Clark 789
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ردود األفعال خارج االنترنت على النشاط العام على االنترنت قد توفر أيضا مؤشرا ً آخرا ً على
نجاح حمالت الهاشتاج .بعد فضيحة راي رايز والحركة االلكترونية المصاحبة لها ،استجابت رابطة
كرة القدم الوطنية في الواليات المتحدة لغضب الجمهور بالشراكة مع حملة No More
لعمل إعالنات عامة قبل بث مباريات كرة القدم تدين العنف ( .)Clark 799كذلكُ ،يعت َبر
حق النساء في القيادة في المملكة السعودية العربية نموذج آخر ،فمع تخفيف الحكومة
لقبضتها على مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها الملجأ الوحيد للمواطنين للتنفيس عن
إحباطاهم حيال النظام االجتماعي المحافظ بشدة ( .)Chaudry 955لكن الدولة لم تتنبأ
بأثر مواقع التواصل االجتماعي خاصة فيما يتعلق بحملة ( Women2Drive#لها حق
القيادة) التي "أحدثت اهتماما محليا ودوليا بوضع النساء في المملكة السعودية العربية"
(.)Chaudry 952
يجب أيضا التفكير في مواطن ضعف حمالت الهاشتاج بشكل جيد .معوقات الوصول لالنترنت
خاصة بين الطبقات التي ال تحصل علي امتيازات اجتماعية و اقتصادية تعتبر من القيود
المهمة ( .)Clark 789ولكن ال " Slacktivismالنشاط االلكتروني الركودي " بدون تورط
فعلي ربما هو أخطر مشاكل استخدام مواقع التواصل االجتماعي في النشاط العام ،فهو
عمل أو نشاط يوفر إشباع عاطفي للمستخدمين وفي نفس الوقت يحميهم من المخاطر وال
يتضمن تكلفة عالية ( .)Lee and Hsieh 2013هاشتاج ( BringBackOurGirls#أعيدوا
بناتنا) نموذج جيد للحمالت التي انتشرت بشكل واسع جدا لكنها لم تحقق أي مكسب
سياسي ( .)Chiluwa & Ifukor, 270هناك مشكلة أخرى في حمالت الهاشتاج يمكن
توضيحها من حملة (أعيدوا بناتنا) وهي إن كانت السردية المختارة لها أثر إيجابي على المدى
الطويل .هذه الحملة اختارت موقفا إمبرياليا يرسخ الصورة النمطية عن النوع فقد صورت
نساء العالم الثالث باعتبارهن "بناتنا" الالتي يحتجن أن يتم استعادتهن (.)Loken, and Arit
كذلك ،من المخاطر المباشرة لحمالت مواقع التواصل االجتماعي إعادة تحويل الناس إلى ضحايا
حيث يتعرضون للوم والتنمر بسبب التجارب التي يختارون أن يشاركونها على االنترنت( (�Dai
 .)leyفالمتصيدون على االنترنت يبثون الكراهية ويهددون النساء وهم يضعون هاشتاجات
متعلقة بالنسوية وحقوق النساء ( .)Kristi K. Cole, 2015يمكن رؤية هذا في هاشتاج
#أول_مرة_تحرش_كان_عمري فقد قامت مجموعة من الرجال بتحدي الشهادات في
الهاشتاج متشككين في ذكريات األطفال (سعد الدين) .وأخيرا ،سرعة انتشار رسائل مواقع
التواصل االجتماعي أداة لها وجهين حيث تنتشر الرسالة بسرعة لكن قد تفتقد الدقة حيث
"تنتشر صورة أو تغريدة غير دقيقة/صحيحة أسرع بمرتين حول العالم قبل أن تظهر الحقيقة"
(.)Chiluwa & Ifukor, 270
على أي حال ،لقياس أثر الحملة بشكل سليم يجب على المرء أن يعرف األهداف والمقاصد
من هذه الحملة ،وهذه المعلومة غالبا ما تكون غائبة حيث تبدأ الكثير من الحمالت
وتنتهيبشكل تلقائي .في حالة هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري لم تكن الحملة
منظمة بشكل رسمي أو غير رسمي ،ومن ثم لم يكن هناك هدف واضح لها .ولكن هذه
الحملة كانت أول نقاش عام حول العنف الجنسي ضد األطفال على نطاق واسع .وبهذا
المعنى ،هزت أرضية صلبة تقوم عليها الثقافة المصرية ،ويمكن اعتبار هذا أقوى أثر نتج عن
حملة الهاشتاج هذه والتي سيتم مناقشة محتواها في القسم التالي.
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أول_مرة_تحرش_كان_عمري يكشف معلومات عن العنف
الجنسي ضد األطفال في مصر

٠٤
في السياق العالمي ،يبدو أن الكثير من المجتمعات مرت بمرحلة إنكار وتقاعس عن اتخاذ
أي خطوات لمواجهة العنف الجنسي ضد األطفال .وعادة ما تكون فضيحة ما أو سلسلة
من الفضائح هي لحظات التغيير بالنسبة للدولة والمجتمع لمواجهة هذه المشكلة .على
سبيل المثال ،أصبح مستحيال على المجتمع البريطاني إنكار انتشار هذه الجريمة في ثمانينيات
القرن العشرين عندما تم الكشف عن العديد من حاالت االستغالل في المؤسسات التعليمية
والدينية (مارتن وآخرون) ،حدث نفس اإلنكار االجتماعي في الواليات المتحدة االمريكية في
سبعينيات القرن العشرين ( .)Bannister p 9لم يفرض النقاش حول التحرش الجنسي في
الخطاب العام في مصر سوى في السنوات العشر األخيرة عن طريق الفاعلين في المجتمع
المدني .لكن هذا النقاش تركز على التحرش في الشارع من ِق َبل البالغين وضد البالغين بشكل
همش العناصر األخرى الكثيرة في الجريمة .لكن يبقى تناول العنف الجنسي ضد األطفال تحديا
كبيرا ألن الحديث عن الجنسانية شرط أساسي للحديث عن العنف الجنسي ،وكال القضيتين ما زالتا
موصومتين جدا في هذا البلد المحافظ بشكل واضح .قضية اغتصاب طفلة البامبرز مؤخرا هي
التي أثارت نقاشا عاما إلعادة تقييم التصورات حول تطبيع العنف الجنسي ضد األطفال واإلصرار
على إخراسه .وبالتالي ،هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري هو الخطوة األولى نحو اإلصالح
االجتماعي والقانوني حيث فتح مناقشة الموضوع في المجال العام.
هذا القسم سينتقل من النظرة العامة على حمالت الهاشتاج ليركز على محتوى هاشتاج
#أول_مرة_تحرش_كان_عمري ،ويهدف إلى إلقاء الضوء على القصص التي دفعت أصحابها
لتحدي الوصمة االجتماعية حول الموضوع ومشاركة خبراتهم عبر االنترنت .تبين هذه القصص
كيف تعتبر هذه الحملة انعكاسا دقيقا لمعاناة األطفال المصريين الشبيهة بمعاناة أقرانهم
في العالم .بهذا المعنى" ،قيمة" الحملة تكمن في النقاش الذي بدأته حول هذا الموضوع
وثراء المعلومات التي وفرتها.
من المهم مالحظة أن الشهادات كانت محدودة بـ  140حرف على تويتر ،وأكبر من هذا قليال
على فيس بوك وأكبر حجما في المنصات التي تخفظ سرية معلومات المستخدمين .وهذه
مساحة ليست كافية لسرد كل تفاصيل وقائع العنف ناهيك عن إعادة اإلمساك بمشاعر
الضحايا/الناجيين وتوضيحها .وبالتالي ،يعكس المحتوى في هذه الشهادات الذكريات األكثر
قوة للشخص المتعرض للتحرش أو االستغالل وعناصر الجريمة التي يختار أن يلقي الضوء عليها
والتي يعتبرها أكثر أهمية.
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البيانات الديموجرافية

يوضح في الصفحة  ١٧أن أغلبية الشهادات قامت بها إناث وأغلبية المتحرشين كانوا ذكورا.
في الصفحة  ١٨يوضح أعمار من تم التحرش بهم حيث كانت الذروة في سنوات المدرسة
االبتدائية ،أما عمر المتحرش فلم يكن مذكورا في معظم الشهادات ( .)% 67.5يوضح
قسم المنهجية أننا لم نكن متحكمين في نوع البيانات المذكورة في الشهادات مما يعني
بالضرورة فقدان بعض البيانات المهمة مثل عمر المتحرش .ولكن هناك كتلة مهمة في
الشهادات (حوالي  % 11,5من المعلقين) وصفوا المتحرش بـ"رجل عجوز" ،أو أشاروا لهذه
لحقيقة بكلمات أخرى مثل "في سن أبويا أو جدي" .وحقيقة أن معظم الناس اختاروا ذكر
سنهم أو المرحلة العمرية في الشهادات وليس عمر المتحرشين أو مرحلتهم العمرية.
وعندما يكون المتحرش "رجل عجوز" فهذا األمر يشير إلى ثالثة مالحظات مهمة :أوال ،كان
يتم التعبير عن السخرية حين يكون المتحرش "رجل عجوز"
ألن سمات المتحرش السائدة في األذهان هي أن "المتحرشين
ذكور شباب" .وهذا ألن التحرش الجنسي ما زال ينظر إليه
باعتباره موضوع جنسي وليس موضوع قوة .ثانيا ،المرحلة
العمرية للمتحرش قد ال تكون معلومة مهمة بالنسبة لمن
يتعرض للتحرش إال عندما يكون المتحرش منتميا للمرحلة
العمرية التي تعتبر اجتماعيا "محترمة" .وربما تنبع هذه
”
الصدمة من الثقة التي يتم منحها لكبار السن والتعليمات
المنتشرة باحترام الكبار التي يتم تلقينها لألطفال في مصر
ثالثا ،قد يكون النساء اخترن ذكر أعمارهن في الشهادات لدرء أي لوم قد يوجه لهن من
الجمهور كضحايا .بعبارة أخرى ،يردن إثبات أنهم كن أطفال أبرياء ولم يعبرن عن أي أمور
جنسية تدعو للتحرش الجنسي.

“

في سن أبويا
أو جدي
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أول_ﻣﺮة_ﺗﺤﺮش_ﻛﺎن_ﻋﻤﺮي#

ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ
اﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

tool to make the private public

ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮش ﺑﻪ

Methodology

sharing personal experiences to
demonstrate a social/political/
legal issue

advantages

٪ ٦٧.٥

٪ ٥٢.٠

Very rich qualitative content
presenting personal & social
dynamics of this crime

ﻓﻲ

ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺘﺤﺮش ﻣﺬﻛﻮرا

disadvantages

٪ ٢١.٢

No control over the information
inconsistent data

 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ٪ ١١.٥
وﺻﻔﻮا اﻟﻤﺘﺤﺮش ﺑﺮﺟﻞ
ﻋﺠﻮز أو أوﺿﺤﻮا ﻫﺬه
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرات أﺧﺮى
ﻣﺜﻞ "ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﺮ
"أﺑﻮﻳﺎ أو ﺟﺪي

No control over the information
inconsistent data

٪ ٩.٩

٪ ٨.٩

#FirstTimeIwasharassed
٪ ٥.٠

٪ ٢.٨

circulated remarkably fast, offering a huge number of
stories of sexual harassment & abuse against children.

٪ ٠.٢

first step to sociolegal reform – opening the public
space to discuss the topic.

؟
stories were documented by

6 أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﻮات

through

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
( ﺳﻨﻮات6-11)
( ﺳﻨﻮات12-14)

Harassmap team

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
( ﺳﻨﻮات15-17)

sarahah platform
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ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر

twitter
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األثر الممتد للعنف الجنسي ضد األطفال

األثر طويل المدى المحتمل لالستغالل الجنسي لألطفال تم إثباته منذ الثمانينيات طريق
 Finkelhorو Browneالذين حددا أربع نتائج أساسية وهي" :الصدمة النفسية  -الخيانة -
الوصم  -الشعور بفقدان الحيلة" .وبالمثل ،قام  Blakemoreوآخرون بتفكيك تفاصيل
البيانات الواردة في مجموعة من الدراسات البحثية عن الموضوع ،فحددوا التبعات طويلة
المدى األخرى مثل "كرب ما بعد الصدمة وأعراض الصدمة واضطرابات الصحة العقلية بما في
ذلك اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية والميول االنتحارية وإيذاء
النفس واضطراب الوسواس القهري واالضطرابات المزاجية" (ص  .)39ووجدا أيضا بعض المصاعب
المرتبطة بهذه الخبرة مثل الشعور بالخزي والذنب ولوم الذات والتحول مرة أخرى لضحية
وسوء استخدام الكحول والعقاقير ( .)Blakemore et al 40في دراسة لجامعة هارڤارد
تناولت اآلثار طويلة المدى للتحرش واالستغالل الجنسي أثناء الطفولة ،الحظ المشاركون أنهم
عندما تذكروا الوقائع أصابتهم مجموعة من المشاعر السلبية تتضمن عدم القدرة
على الثقة باآلخرين وفقدان احترام الذات واالعتزال واإلنطواء ( .)Cromieال يمكن
إنكار هذه اآلثار طويلة المدى وقد تم توثيقها في العديد من
الدراسات(.)Coffey et al 1996; Widom 1999; Hall 2011
هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري أعطانا نظرة حية على الخبرات التي يعيشها الناجون
من االستغالل الجنسي وهم أطفال ،وأوضح الضغط النفسي والصدمة النفسيين المذكورين
أعاله .ربما األمر األكثر وضوحا وتحديدا هو الخوف والقلق طويل األمد (.)Beitchman
إحدى اإلناث لم تحدد أي تفاصيل عن واقعة التحرش لكنها قالت فقط إن آثار الواقعة استمرت
معها لمدة  24سنة ،أي حتى اآلن .وفي شهادة أخرى ،الراوية التي كانت تحب ركوب العجل
وهي طفلة تم التحرش بها من رجل كان يصلح دراجتها .اقترب منها جسديا وهو يصلح
الدراجة فهربت منه .وقالت" :اول محاولة تحرش كانت وانا عندي  9او  10سنين عجلتي بت
وروحت اصلحها والكرسي بتاعها كان مكسور وتالت يوم روحت اخدها من ''عم بيومي''
قالي تعالي شوفي الكرسي مظبوط وال ال دخلت المحل من ورا وجربت الكرسي قالي اقعدي
عشان تشوفي الزاوية اول ما قعدت القيته قرب مني من ضهري جدا وبكل قرف وخرا منه
وفيه ابتدى يحتك بيا لدرجة اني وقعت من عالعجلة وانا مش قادرة اتنفس وروحت البيت
يومها معيطة جدا ومنزلتش من البيت لمدة أسبوع ومحدش عرف حاجة ..كرهني في
اكتر حاجى فعال حبيتها في حياتي ،مخدتش عجلتي من عنده وال ركبت عجل اهو بقالي 9
سني !" .حكت أخرى عن حادثتي تحرش جماعي بسببهما صارت مرعوبة من المساحات العامة
لسنوات بعدها .في شهادة أخرى ،ذكرت أنثى أنها ستبقى تتذكر " فاكره ريحة بوقه المقرفه
" مشيرة إلى ابن عمها الذي اعتاد على التحرش بها جسديا ،ثم لطمها على وجهها عندما
حاولت أن تصرخ .عالوة على ذلك ،كلما كانت تمر على بيته كانت ترتعش وتتذكر على الفور
رائحته .كشف رجل في عمر الـ 35تم اغتصابه جماعيا وهو طفل من قبل أبناء عمومته عن
خوفه الرهيب من أن يكون قريب جسديا من األشخاص حتى لو كان بغرض التحية فقط .تذكر
مغتصبيه وتمنى موتهم أو تعذيبهم .وحاليا ،عندما يرى طفل بصحبة شخص بالغ يتبعهما
ليتأكد أن الطفل لن يتعرض النتهاك جنسي.
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أكدت بعض االعترافات أن الزمن ال يشفي هذه المشاعر السلبية ،وإنما شكل ما من االنتقام
يسمح للضحايا باستعادة بعض الثقة واالرتياح .قالت إحدى الفتيات إنها رأت الشخص الذي تحرش
بها بعد ذلك بسنوات في سوبر ماركت مع زوجته وأطفاله .اقتربت منه وقدمت نفسها له
قائلة "اول محاولة تحرش كانت في  6ابتدائي من صنايعي كان شغال في العماره بتاعتنا و
كنت داخله اشوف الدهان الجديد بتاع الشقه و هو قالي تعالي أفرجك و بحكم اني طفله
روحت معاه على أساس هيفرجني بجد جه ورا ضهري و حط ايده على كتفي و نزل بيها
مسكني من صدري و عضوه كان الزق في ضهري ساعتها مكنتش محجبه و البسه بارمودا
و حاول يشدهولي براحه و طلع عضوه الزقه فيا اكتر سرخت و جريت منه من سنه تقريبا
شوفته في سوبر ماركت مع مراته و عياله قولتلو ازيك يا عمو انا بسنت فاكرني؟ قالي اه
اكيد وبيضحك ضخكة سخريه كده وبيمد ايده يسلم عليا بس لألسف ايدي كانت على وشه
ضربته بالقلم على وشه قدام كل اللي في السوبر ماركت و مراته و عياله و حسيت بفخر
ساعتها" .حين تعرف عليها ومد يده ليسلم عليها صفعته على وجهه أمام الناس .وأنهت
شهادتها بكثير من الفخر بقوتها وقدرتها على االنتقام .أحد الذكور حكى كيف تم التحرش
به وهو طفل من رجل أكبر حين كان يقف في طابور ليشتري الخبز لعائلته .كان الفتى يشعر
بانتصاب عضو الرجل في ظهره .وبعد  12سنة ما زال يربط بين الذهاب لشراء الخبز والتحرش
الجنسي .في الواقع ،قبل أن يقوم بالشهادة بفترة قصيرة ،كان مارا بالمكان الذي تم التحرش
به فيه ووجد نفس الرجل في نفس الوضع مع ولد آخر كان يبكي .وتدخل لضرب المتحرش
وهو ما سبب له شعور براحة البال.
توضح هذه الشهادات أن الدخول في هذا المستوى من الصدمة الشخصية يخلق أثارا صادمة تعزز
حملة الهاشتاج حيث تكشف عن األلم الشخصي الحقيقي وراء الهاشتاج كما يوضح النقاش
في القسم الرابع (المعلومات الخاطئة).
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المعلومات الخاطئة

مصر هي إحدى الدولة الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل ،وفي عام  2015قامت برفع
التحفظات التي كانت قد قامت بها وقت التصديق عام .)Al Masry Al Youm( 1990
المادة  19من االتفاقية تلزم الدولة باتخاذ جميع التدابير التعليمية المالئمة لحماية األطفال
من كافة أشكال العنف بما في ذلك اإلساءة الجنسية .ويتضمن الدستور المصري أيضا مباديء
مثل تلك المنصوص عليها في المادة  80بشكل خاص التي تلزم الدولة برعاية األطفال
وحمايتهم من "العنف واإلساءة وسوء المعاملة واالستغالل الجنسى والتجارى" .الوسائل
األكثر بروزا واألهم في قدرتها على الوقاية من العنف الجنسي ضد األطفال هي
"البرامج التعليمية العامة التي تُق َدم في المدارس بشكل عام وتستهدف الضحايا
المحتملين" ( .)Collin- Collin-Vezina et al 5لكن هذه التدابير لم تتم ،بل أن حتى
الحد األدني من المعايير المتعلقة بتعليم األطفال والمراهقين ما يتعلق بالعنف الجنسي
وتشجيع المجتمع على دعم الضحايا ال تزال غائبة .ليس هناك تربية جنسية إلزامية أو توعية
عن العنف الجنسي في المدارس ،وحتى المحتوى المتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية تم
حذفه عام  .)Dahshan( 2010يؤكد ممثلو المجتمع المدني على أن التربية الجنسية "ضرورة
وليست رفاهية" ويجب تطويرها بشكل كبير في مصر باعتبارها إجراء يهدف لمواجهة
العنف ضد النساء ،وهو موضوع حملة أطلقها تحالف لمنظمات المجتمع المدني عام
 .)Mokbel( 2013عالوة على ذلك ،أكدت إحدى الدراسات أن الطالب في المحافظات الثالثة
(القاهرة والجيزة والغربية) يعتبرون أن ما يتعلموه في المدرسة عن التربية الجنسية
غير كافي ( .)Geelأما قائدة الحركة إلنهاء العنف الجنسي ضد األطفال وأول من تناول
الموضوع في مصر فكانت  SAFEأمان ،وهي مبادرة تأسست عام  2012من أجل "تمكين
المجتمع عن طريق إعطاء األطفال واآلباء والمدرسين المعارف والمهارات المطلوبة لمنع
اإلساءات الجنسية وكذلك دعم من وقعوا ضحايا لهذا العنف" (.)Ahmed
بالنظر لغياب التربية والوعي الجنسي في المدارس ،االلتباس والمعلومات الخاطئة
الموجودة في الشهادات ليست مثيرة للدهشة .فعلى الرغم من أن هاشتاج
#أول_مرة_تحرش_كان_عمري كان يتناول قصص التحرش الجنسي % 37,4 ،من الحاالت كانت
تتعلق باعتداء أو حتى اغتصاب .كان الراوون م على الهاشتاج قادرين على تحديد االغتصاب
حين وقع لهم ،ولكن الخط لم يكن محددا بوضوح بين االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
عالوة على ذلك ،كلمة اغتصاب لم تكن تستخدم بدقة في بعض الحاالت .على سبيل المثال،
بدأت فتاة شهادتها بأن "أخو صحبتي اغتصبني" لكنها شرحت في التفاصيل أنه كان يقبلها
ويلمسها .فتاة أخرى وصفت اليوم الذي تم تختينها فيه بأنه "أول مرة أتعرض للتحرش" فقد
أشارت إلى أنها تعرضت للتحرش من الطبيب وأسرتها وكل من ساهم في الجريمة.

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي

21

#أول_مرة_تحرش_كان_عمري:ن

في الشهادات ،لم يكن هناك ذكر ألي نصيحة أو معلومة قدمها اآلباء أو المدارس .في
الواقع ،تضمنت معظم الشهادات عبارات مثل "حسيت بضيق" أو "كنت عارفه ان ده غلط ".
في إحدى الحاالت ،أنثى تعرضت لتحرش جسدي ذكرت أنها بقت معذبة وجدانيا لسنوات بعد
الحادثة ألنها كانت مقتنعة أن تواصلها الجسدي مع المتحرش أدى لزواجهما وأنها ستصبح
حامال .تؤكد البيانات أيضا كيف تصب المعلومات الخاطئة عن العنف الجنسي في مصلحة
محبي األطفال "البيدوفيل" وتُستخ َدم في السيناريوهات التي يطوروها لإليقاع باألطفال.
حكت فتاة عن أول مرة تعرضت فيها للتحرش عند خروجها من دورة المياة بالمدرسة حين
وجدت رجل سرواله مفتوحا وكاشفا عضوه الذكري ،وأخبر الفتاة أن قضيبه يؤلمه فقالت له
أن يضع مرهم .فطلب منها أن تلمسه لتخفف األلم .قد أوشكت على تنفيذ كالمه ،لكن
صديقتها صاحت بها قائلة إنه "رجل سيئ" وأنها ليست المرة األولى التي يفعل فيها هذا ،بل
كان معروفا بهذا بين أطفال المدرسة ومازال يعمل هناك.

“

هناك ملحوظة متكررة في الكثير من الشهادات وهي
كيفية إجبار األطفال من قبل آباءهم على الذهاب للمكان
الذي تعرضوا للتحرش فيه ورأوا المتحرشين فيه رغم
توسلهم لوالديهم أن يعفوهم من الذهاب إلى هناك .كان
هؤالء األطفال يمارسون آلية تك َيف معروفة جيدا للتعامل
مع المواقف الضاغطة ينتشر استخدامها بين األطفال وهي
”
"أن يبعد المرء نفسه جسديا عن الشيء" (.)Walsh et al
لكن هؤالء اآلباء واألمهات لم يكن لديهم فكرة عن
عالمات التحذير التي يصدرها األطفال أو عن تعليم األطفال كيفية خلق واحترام الحدود
الخاصة بهم .وهذا يوضح كيف أن المعلومات الخاطئة مشكلة موجودة لدى
األهل مثل األطفال.

كنت عارفه ان
ده غلط
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االتجاهات :االستدراج  -بث الخوف  -الوعد بالمكافآت

القصص النابعة من حملة الهاشتاج تعكس بعض السرديات األكثر انتشارا عن اإلساءات والتحرش
الجنسي باألطفال على مستوى العالم .إحدى المالحظات المثيرة لالهتمام في البيانات الكمية
هي العالقة بين الجاني والضحية المذكورة في تقريبا  % 90من الشهادات .لتحديد عالقة
العنف الجنسي ضد األطفال ،وضع فنكلهور ثالث فئات كبيرة أحدها يجب أن يكون متوفرا
في أي حالة تحرش و/أو إساءة ضد طفل" :حين يكون هناك فرق كبير في السن أو النضج بين
الشركاء  -حين يكون الشريك في موقع سلطة على الطفل أو مسئوال عن رعايته – حين
تكون األفعال تتم ضد الطفل باستخدام العنف أو الخداع" (ص  .)101ثم أكد على الحوادث التي
والمستغَ ل بما في ذلك العنف داخل األسرة باعتباره
الم ِ
ستغل ُ
تتم في إطار عالقة ثقة بين ُ
النوع األكثر خطورة من االستغالل الجنسي ( .)Finkelhor 103كل بياناتنا تتفق مع تحديد
فنكلهور للتحرش لجنسي كما هو مذكور في تصميم صفحى  .٢٤عالوة على ذلك ،في
 % ٥٥،٤من الشهادات كان المتحرش شخص موثوق به سواء عضو في األسرة أو شخص
موثوق به مثل المعلم أو صديق األسرة أو رجل الدين أو رجل الشرطة .كذلك ذكرت مؤسسة
 SAFEنفس األمر ،حيث قالت مديرتها" :يميل المعتدون ألن يكونوا أكثر قربا للطفل" بسبب
ظروف
مثل القرب المكاني والثقة التي توفر فرصة لعالقة طويلة المدى من التحرش
واالستغالل الجنسي (.)Ahmed

“

يميل المعتدون
ألن يكونوا أكثر
قربا للطفل”
مديرة - SAFE
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#أول_ﻣﺮة_ﺗﺤﺮش_ﻛﺎن_ﻋﻤﺮي

ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ
اﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤ ِﺮش واﻟﻤﺘﺤ َﺮش ﺑﻪ

ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة/اﻗﺎرب/ﻣﻌﺎرف
ﺷﻴﻮخ/ﻗﺴﺎوﺳﺔ

أﺧﻮات

٪ ٢.٣

٪ ٤.٥

ﻗﺮﻳﺐ
٪ ٥.٧

اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ

ﻋﻢ/ة أو ﺧﺎل/ة

٪ ٢.٢

٪ ٥.٧

أﺻﺪﻗﺎء اﻷﺳﺮة
٪ ٢.١

زوج اﻷﺧﺖ
٪ ٠.٢

ﺻﺪﻳﻖ
٪ ٠.٨

ﺟﺎر

٪ ٨.٥

٪ 4٦.٩

زوج اﻷم
٪ ٠.١

أﺧﻮ/أب اﻟﺼﺪﻳﻖ

اﺑﻦ اﻟﻌﻢ/اﻟﺨﺎل

٪ ٠.٣

٪ ١٣.٤

ﺻﺪﻳﻖ اﻷﺻﺪﻗﺎء
٪ ٠.٤

٪ ٥٥.٤

ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﺘﺤ ِﺮش
ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺳﻮاء
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة أو ﺻﺪﻳﻖ اﻷﺳﺮة
أو ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺔ ذات ﺛﻘﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺪرس أو ﺷﺨﺼﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ
الجنسي
العنفﺷﺮﻁﺔ
هاشتاج يتضمن شهاداتأوعنرﺟﻞ

اﻟﺠﺪ

٪ ٠.٧
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#أول_ﻣﺮة_ﺗﺤﺮش_ﻛﺎن_ﻋﻤﺮي

ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ
اﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤ ِﺮش واﻟﻤﺘﺤ َﺮش ﺑﻪ

ﻣﻬﻦ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ
أﻁﺒﺎء

ﺣﺮاس أﻣﻦ

٪ ٠.5

٪ ١.٣

ﻣﺪرﺑﻮن رﻳﺎﺿﻴﻮن
٪ ٠.١

ﺣﻼﻗﻮن
٪ ٠.٣

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻣﻮﻅﻔﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
٪ ٠.٣

٪ ٠.٦

ﻣﺪرﺳﻮن
٪ ٥.٣

ﻣﺪﺑﺮو اﻟﻤﻨﺰل
٪ ٠.١

٪ ٨.٥

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺠﻨﺎة ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ اﻷﻁﻔﺎل ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮص ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻂﺔ وﺑﻘﺎء
اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺸﻮف
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#أول_ﻣﺮة_ﺗﺤﺮش_ﻛﺎن_ﻋﻤﺮي

ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ
اﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤ ِﺮش واﻟﻤﺘﺤ َﺮش ﺑﻪ

ﻏﺮﺑﺎء/ﻣﺠﻬﻮل
ﺳﺎﺋﻘﻮن
٪ ٠.٧

ﻁﻔﻞ آﺧﺮ
٪ ٣.١

ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر
٪ ١٠.٣

ﻣﻮﻅﻔﻮن ﺑﻤﺘﺠﺮ أو ﻧﺎدي
٪ ٧.٢

٪ ٤٤.٧

ﻏﺮﺑﺎء

٪ ٢٣.٤
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أساليب التالعب التي تمت مالحظاتها في الشهادات تتسق أيضا مع االتجاهات العالمية.
فاالستدراج جزء أساسي من اإلساءة لألطفال جنسيا و ُيعرف باعتباره "عملية يهيئ بها
شخص ما طفل والبالغين وثيقي الصلة به والبيئة المحيطة به لعملية استغالل هذا الطفل".
وتتضمن أهدافه المحددة تأمين سبيل الوصول للطفل واكتساب طاعته والحفاظ على السرية
من جانبه لتجنب الفضيحة" ( .)Craven et al 297ويستلزم االستدراج واحدا أو أكثر مما
يلي :تحديد واستهداف الضحايا  -اكتساب ثقتهم وسبل الوصول لهم  -لعب دور في حياة
الطفل  -عزل الطفل  -خلق سرية حول العالقة  -طرح محتوى جنسي والسيطرة على العالقة
( .)Center for Victims of Crimeيمكن تثبيت هذه السيطرة بطرق مختلفة مثل
التهديد أو الوعد بالمكافأة ،كما لوحظ في العديد من الدراسات التي تتناول عالقات القوة
والمستغلين ( .)Caprioli & Crenshaw & McElvany et alيستخدم
بين المستغَ لين
ِ
المستغل األسلوب األكثر مالئمة للموقف مثل غرز مشاعر الذنب ولوم الذات والخوف
ِ
والقلق على األحباء (.)Caprioli & Crenshaw 193-194
كشف هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري هذه التفاصيل المعقدة حتى لو كان التحرش
عبارة عن واقعة واحدة وليس عالقة استغاللية طويلة األمد .فقد ذكر  % 25من األشخاص
في شهاداتهم أنهم مروا بالتحرش الجنسي بشكل متكرر ،وفي بعض الحاالت استمر التحرش/
االعتداء الجنسي ألكثر من سبع سنوات حدثت خاللها سيناريوهات مختلفة للتحكم في
الطفل .التهديدات بشكل عام بما في ذلك التهديد بإيذاء أسرة الضحية كانت شائعة جدا.
تذكرت إحدى اإلناث كيف كان ابن عمها يخترق شرجها في حمام منزل جدتها مهددا
إياهها بقتلها لو أخبرت أي شخص .ولد تحرش بابنة عمه وهددها بقتل أسرتها كلها .بنت
أخرى تعرضت للتحرش من عمها الكبير الذي كان يهددها بالتحرش بأختها الصغرى لو رفضته.
وشرحت بنت أخرى أنها حاولت أن تصرخ حين تحرش بها ابن عمها فكان رده " :وقالي مره
جايه هموتك عشان اغتصبك براحتي" .بالنسبة ألنثى أخرى ،حين تحرش بها ابن عمها
األكبر هددها بإخبار أمها أنها ليست "مطيعة" .في الحقيقة ،الحظت إحدى الدراسات أن
الرغبة في عدم إغضاب الوالدين تعتبر سببا أساسيا في سكوت األطفال على التحرش
الجنسي( .)McElvaney 942االبتزاز العاطفي شكل آخر من التحكم رغم أنه غير مذكور
كثيرا في حملة الهاشتاج .إحدى اإلناث كان يتحرش بها أخوها األكبر بانتظام حين كانت في
الثامنة .وحين استاءت من أفعاله توقف عن التحرش بها لكنه توقف عن التعامل والكالم
معها ،وكما قالت " لما كنت برفض كان بيخاصمني و يبطل يكلمني و كنت ساعتها في ٣
ابتدائي كنت مش بقدر يخاصمني " .وهذا يوضح أن ممارسة االستدراج ليست بالضرورة إجبارية
وإنما "تتسم بالتالعب أو القهر العاطفي" (.)Plummer 41
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تركزت حوالي  % 10,6من الشهادات على أساليب التالعب والخداع المستندة على غياب
المعلومات لدى الطفل .فمثالُ ،يطلب من الطفل لمس "أصبع" المتحرش من خالل جيب
المتحرش لينتهي األمر بالطفل يلمس قضيب المتحرش وهو يعتقد أنه أصبعه .في شهادة
أخرى على الهاشتاج قالت إحداهن "اول محاولة تحرش كانت من ابن عم بابا ال معانا ف
نفس البيت كنت حوالي  6سنين وهو اكبر مني بحوالي  4سنين كنت عندهم وكنا بنلعب
والبيت كان نايم وقالي انه هيديني حقنة كلعبة يعني وانا مش فاهمة لقيت حاجة جوا
مؤخرتي بقوله ايه ده شيل صباعك قالي مش صباعي وانا مكنتش فاهمة وطلع عضوه".
أنثى أخرى حكت أن عمها اعتاد أن يلعب مع بنات أخوته و"يعاقب" الخاسرة دائما بلمس
ثديها .هذه نماذج قليلة من شهادات كثيرة جدا تبدأ بـ"كنا بنلعب" ،مما يوضح أسلوب
تالعب مختلف يستخدمه المتحرشون.
الوعد بالمكافآت أسلوب آخر للتالعب موجود في الشهادات وإن كان ليس شائعا بقدر زرع
الخوف .إحدى اإلناث كان يتم مكافأتها بالهدايا حين كانت تترك جدها يتحرش بها جنسيا.
بنت أخرى كانت تحصل على الشوكوالتة كل مرة يتحرش بها صاحب محل البقالة .في إحدى
الشهادات ،كان خال البنت يقول لها "كانت من خالى اللى كنت بقوله يبابا كان بيفرجنى على
حاجات وحشه و يفضل يتحرش بيا و كان ايام ينيمنى جمبه و يرفعلى البلوزه يحسسلى على
ضهرى و من ورا و يقولى سبينى اعمل ضهرك وانا هديكى  ٥٠جنيه".
رغم أن ديناميكيات القوة المذكورة في حملة الهاشتاج تشبه بشدة االتجاهات العالمية ،ربما
ما يجعل الوضع أسوأ في الثقافة المصرية هو أن زرع الخوف وسيلة منتشرة ومقبولة على
نطاق واسع لتأديب األطفال من قبل األسرة مما يمهد الطريق للمتحرشين لترهيب ضحاياهم.
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ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ
اﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت :اﻻﺳﺘﺪراج وزرع اﻟﺨﻮف واﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

% ٢٥.٨

ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺘﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻘﺎ
اﻷﻣﺮ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﺳﻨﻮات .ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ
اﻟﻤﺘﺤﺮش ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻂﻔﻞ.

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

ﺑﺈﻳﺬاء اﻟﻀﺤﻴﺔ أو أﺳﺮة اﻟﻀﺤﻴﺔ

manipulative or emotionally coercive

to hurt victim or vctim’s family

of the testimonies centered on the manipulation techniques and
trickery based on the child’s lack of information.

“next time I will kill
you so that I can rape
”as you much as I want

have experienced sexual harassment frequently and in some cases it
lasted for more than 7 years.
there were different scenarios on how the harasser controlled the child.

؟

ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺨﺪاع اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻂﻔﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إدﻣﺎج اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ

أﺳﻠﻮب ﺗﻼﻋﺐ آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدات رﻏﻢ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻣﺜﻞ زرع اﻟﺨﻮف

اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة

" ﻛﻨﺎ ﺑﻨﻠﻌﺐ"

"ﺧﻠﻴﻨﻲ أدﻋﻠﻚ ﻅﻬﺮك
وﻫﺪﻳﻠﻚ/ي  50ﺟﻨﻴﻪ"

اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺎ/اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

10.6%

manipulation

25.8%

Threats

Trends: grooming, inducing fear and promising rewards

اﻷﻟﻌﺎب

ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻼﻋﺐ أو ﻗﻤﻌﻲ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ

"ﻣﺴﺘﺤﻤﻠﺘﺶ أﻧﻪ
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻀﺎﻳﻖ ﻣﻨﻲ"

رﻏﻢ أن دﻳﺎﻧﺎﻣﻜﻴﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻬﺎﺷﺘﺎج ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﺳﻮأ ﻫﻮ أن زرع اﻟﺨﻮف ﻣﻨﻬﺞ
ﻣﻨﺘﺸﺮ وﻣﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻂﺎق واﺳﻊ ﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻷﻁﻔﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻂﺮﻳﻖ
ﻟﻠﻤﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ﻟﺘﺮﻫﻴﺐ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
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#FirstTimeIwasharassed
revealing information on sexual violence against
children in Egypt

“I could not handle
it when he
”was upset with me

اﻟﺘﻼﻋﺐ
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" اﻟﻤﺮة اﻟﺠﺎﻳﺔ ﻫﺘﻘﻠﻚ
ﻋﻠﺸﺎن أﻏﺘﺼﺒﻚ زي ﻣﺎ
أﻧﺎ ﻋﺎﻳﺰ"
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المجموعات "المحمية"

غالبا تحمي المكانة االجتماعية أو المهنية الجناة من االتهام بالعنف الجنسي ضد األطفال
بما في ذلك المعلمين والرموز الدينية ( .)Finkelhor 104وهذا متوقع بالنظر إلى "السياقات
المؤسسية والهياكل والسياسات والممارسات والبيئات الثقافية المميزة لها التي يمكن أن
توفر  -وتوفر بالفعل  -للجناة سبل للوصول للضحايا واستغالل السلطة ،وتؤدي لعدم كشف
االستغالل" ( .)Blakemore, 37هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري يوضح بعض الحاالت
التي ارتكبها أفراد "محميون" ،وفي معظم هذه الحاالت عبر أصحاب الشهادات عن سخريتهم
من أن أشخاص في موضع الثقة يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الجريمة الشنيعة .وتوضح
الشهادات التي تم تحليلها أن  % 2,3من البالغات المفصح عنها كان الجناة فيها من رجال
الدين ،باإلضافة إلى  % 5,6من الحاالت كان الجناة فيها معلمين أو موظفين بالمدرسة ،وفي
 % 2,5كان الجناة منتمين لمهن تتمتع بمكانة "ثقة" مثل األطباء أو رجال الشرطة.
في الواقع ،تحدث بعض من أخطر االنتهاكات الجنسية ضد األطفال على مستوى العالم في
مؤسسات دينية ،وكانت هذه المؤسسات محل العدد األكبر من الدراسات البحثية المتعلقة
بالتحرش الجنسي المؤسسي ضد األطفال ( .)Blakemore et al 36يتناول Zalcberg
األنماط الشبيهة بين الرجال اليهود األصوليين الذين كانوا ضحايا للتحرش واالستغالل الجنسي
وهم أطفال ،ويالحظ وجود ميل قوي للتستر على هذه الحوادث من قبل األسر
والمؤسسات والمجتمع كله .عالوة على ذلك ،الحظ جاي  Jayأنه في الفترة من  1950إلى
 2002في الواليات المتحدة ،كان هناك ادعاءات استغالل جنسي ضد  4392قسيس أي
حوالي  % 4من العدد اإلجمالي للقساوسة في تلك الفترة (ص  .)4ال يبين هاشتاج
#أول_مرة_تحرش_كان_عمري فقط االنتهاكات التي يرتكبها رجال الدين ،وإنما يشير أيضا إلى
السخرية المتمثلة في أن الرجال المقدسين يمكنهم أن يرتكبوا مثل هذه األفعال اآلثمة -
وهي قناعة اجتماعية شعبية تجعل من الصعب أن يقبل المجتمع ادعاءات الطفل .وصف
أحد الذكور المتحرش بأنه

هاشتاج يتضمن شهادات عن العنف الجنسي
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"كان عمي وكان بدقن" مشيرا إلى تقليد إطالق اللحية باعتباره سنة نبوية .وحكى آخر كيف
قبله شيخ كشف له عن قضيبه وهو يقول له "أنا شيخ ومش هعملك حاجة تضرك " في
إحدى الشهادات الفريدة ،شرحت أنثى كيف حاولت أن تُنفر مجموعة رجال كانوا مقدمين
على اغتصابها .وعكست أحد وسائلها الدفاعلية الربط االجتماعي القوي بين التدين و"الصالح"
حيث َّ
ذكرت المغتصبين بأنهم في شهر رمضان وطلبت منهم احترام الشهر الفضيل ،ومن
وسائلها األخرى كانت ادعاء أنها مسيحية آملة أنها لن يريدوا امرأة مسيحية .حتى في النطاق
األوسع ،تعكس حملة الهاشتج وكذلك التغطية
اإلعالمية الصدمة من أن تلك الفظاعات "تحدث في
مجتمع مسلم محافظ" ( .)Fareedوتبين الشهادات
أيضا كيف يستخدم الجناة الصورة النمطية عن االرتباط
السلبي بين رجال الدين والتحرش الجنسي لصالحهم
سواء لجذب األطفال أو لدرء الشبهات .وقالت فتاة إنها
وأصدقاءها تعرضوا للتحرش من قبل رجل كان يدعي
أنه يحارب الحسد بتالوة القرآن طالبا من األطفال لمس
”
قضيبه وهو يقوم بعمله.

“

أنا شيخ ومش
هعملك حاجة
تضرك
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لوم الضحية وثقافة الصمت

الدعم األسري "هو العامل األكثر ثباتا الذي يمكننا من خالله توقع أثر العنف الجنسي على
الطفل" ( .)Finkelhor 112ولهذا يسعى الجناة في حاالت االستغالل الجنسي طويل األمد
للضحايا الذين ال يكون لديهم دعم أو رقابة من البالغين ولديهم مستوى ضعيف من احترام
الذات ( .)Caprioli & Crenshaw 193مع انتشار التحيز الجنسي في مصر الذي يجعلها
مالذا آمنا لمرتكبي العنف الجنسي ضد األطفال ،ليس من المدهش أن الشهادات التي تم
جمعها أظهرت أن الدعم من األسر واآلباء محدود جدا .وال توجد أي شهادة تبين أي نوع من
الدعم المهني النفسي و/أو العاطفي الذي حصل عليه المعرضون للتحرش بعد الحادث.
#أول_مرة_تحرش_كان_عمري كشف عن اتجاهات قوية لتكرار الوقوع في وضع الضحية
ولوم الضحايا .يعد ضرب الضحية من ردود األفعال التي تم ذكرها كثيرا بل إن إحدى الفتيات
تم حرقها .ليس فقط ،بل بعض األسر أخذت خطوة أبعد وقامت بعقوبات عنيفة ومغيرة
للحياة .على سبيل المثال ،القيام بعملية تشويه األعضاء التناسلية لألنثى أو الختان كان رد
فعل الجدة عندما صرحت حفيدتها ذات الثمانية أعوام أن عمها كان يتحرش بها جسديا.
ذكرت أنثى أخرى أنه باإلضافة إلى الضرب ،أجبرها والداها على ارتداء الحجاب عندما عرفا أنه تم
التحرش بها.
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ركز مستخدمو الهاشتاج في الغالب على الصدمة الناتجة من رد فعل األسرة أكثر من العنف.
ويحدث هذا عادة عندما يكون الشرف محفوظا ومن ثم تتجاهل األسرة الواقعة نفسها
وتغمض عينها عنها .حماية شرف العائلة من التلوث بهذا المعنى يعني حماية عذرية
اإلناث وميول الذكور الجنسية الغيرية .في شهادة مجهولة الهوية ألحد الذكور ،قال الفتى
أنه كان يتم اغتصابه كل يوم تقريبا من قبل أخيه األكبر الذي كان ينام في نفس الغرفة.
وحين اكتشف األب ،كان رد فعله األول هو ضرب االبن الذي تم اغتصابه ،لكن هذا الجانب
تراجعت أهميته سريعا حيث أصبح لألب هم أكبر وهو الشك في أن ميول ابنه األكبر الجنسية
هي التي دفعته الغتصاب أخيه .فغير األب أسلوبه ،وبدأ في التقرب بلطف من ابنه األكبر
المغتصب الذي نشر الشهادة" :كان_عمري  10سنين
ليتلصص على ميوله الجنسية .وقال االبن
َ
انا و أخوايا كان لينا أوضة واحدة و كان بيعتدي عليا كل يوم تقريباً و كان بيخوفني اني لو
قلت لبابا او ماما هيخنقهم و هما نايمين لحد ما جالي مشاكل في فتحة الشرج و الدكتور
قال ان سبب التهتك دخول عضو ذكري اتضربت ده علشان اقولهم مين و لما قلت ضربوني
عشان مقولش لحد الكوميدي ان كل اللي خوف ابويا ان اخويا يكون شاذ و و اتفق مع امي
انه مش هيزعلقة علشان اخويا مايخافش و يقوله الحقيقة هو شاذ وال أل و لما اتكلم
معاه اخويا عيط حبه و اتأسف لبابا مش ليا انا مثال و حلف انه كان بيلعب و مش عارف
ان ده غلط الخالصة اخويا مش شاذ هو كان هيجان مش اكتر ابويا اكتر حد بكرهه في حياتي
لدرجة ان انا اللي كنت بفكر اخنقه و هو نايم" .ارتاح
األب أن ابنه األكبر ليس له ميول جنسية مثلية وانتهى
األمر .شهادة حية أخرى من أنثى تم التحرش بها من
جارها حين كانت في الخامسة من العمر تركزت على
إعادة انتهاك الضحية .فحين ُع ِرف األمر ،أخذتها أمها
وأم المتحرش إلى الطبيب للتأكد من سالمة عذريتها.
وبعد أن طمأنهما الطبيب ،عادت راحة البال وتم إسقاط
األمر لألبد .وأنهت البنت شهادتها مؤكدة "كان عندى
حوالى خمس سنين واحد جارى خالتى بلعب قدام البيت
ووالدتى قعده معايا قالها هاتيها اركبها العجله شويه
لوالدتى وافقت لالسف اخدنى ف مكان فاضى ورابيتنا
وقلعنى الكلون بتاعى وقعد يلمس عضوى ووالدتى
قامت تدور عليا لما شافها اخدنى وجرى حطنى قدام
باب البيت وجرى والدته ووالدتى اخدونى للدكتور
” عشان يطمنوا أنه معمليش حاجه ولما اطمئنوا سكتوا
ومعمللوش حاجه بس مع صغرسنى عمرى ماانسى
منظرى وانا طفله ونايمه ع سرير دكتور عشان يكشف عليا بالطريقه المهينه دى حسبى
اهلل ونعم الوكيل" .ومن األمور غير المثيرة الدهشة أن القلق على العذرية كان في قلب
الخطاب حول األمر على المستوى العالمي ،وهذا األمر تم ذكره مرارا في األدبيات .على سبيل
وسجِ ل "اهتمام
المثال ،بالبحث في هذا الموضوع في غانا وجِ د أن الفتيات تثمن بعذريتها ُ
كبير بـ"حمايتها" وتجنب "المخاطر" خوفا من الوصم بأن تعتبر الفتاة مالمة ألنها استفزت
االهتمام الجنسي" (.)Bohm 820

“

عمرى ماانسى
منظرى وانا طفله
ونايمه ع سرير
دكتور عشان يكشف
عليا بالطريقه
المهينه دى
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وهذا تم تأكيده في شهادة أخرى ألنثى تعرضت للتحرش من عمها وباحت لجدتها بالسر
لكنها تعرضت للضرب المبرح وتم جذبها من شعرها .في الشهادة ،تستعيد الفتاة لحظة
اإلذالل قائلة "اول محاولة تحرش كانت من خالي...كنت صغيرة تقريبا 5سنين او اصغر..كان
بيتحرش بيا وبيخليني المس العضو بتاعه وقتها بقوله كده عيب قالي الء انا خالو اللي
بيحبك ويلعب معاكي..حسيت انه غلط ورحت لجدتي اقولها وماكان منها اال انها ضربتني
كتير وشدتني من شعري وفضلت تضرب فيا لحد ماهي تعبت ...وهو واقف بره وخالتي
واقفة تتفرج عليا..عمري مانسيت كسرتي قدامها وال نسيت انهم مسكوا فيا انا الضحية
وسابوا الجاني يتفغرج عليا بحكم انه ولد ومش عليه حرج...بكرههم"
في األمثلة السابقة ،كان الرواة واعين تماما بالصدمة اإلضافية التي عانوا منها .ولكن في
شهادات أخرى في حملة الهاشتاج ،استسلم الضحايا للوم وبالتالي انخفض احترامهم لذواتهم
ونمت مشاعر كراهية الذات والتصورات التي ترسخ الصور النمطية عن النوع االجتماعى .فقد
ذكرت راوية في الـ 26من عمرها إنها لن تتزوج أبدا ألنها لم تعد "فتاة بريئة" ،وذلك ألنها
تم اغتصابها وهي طفلة وفقدت عذريتها ،وهذه النتيجة ال تنطبق على مصر فقط ،بل
هذا الربط منعكس في دراسة في غانا عن اآلثار المتصورة للتحرش الجنسي ضد األطفال،
فمن الموضوعات التي تظهر دوما هي "فقدان البراءة" حيث كان المشاركون يعتقدون أن
"االستغالل الجنسي "يدمر" البراءة المفترضة للطفولة وتتم مساواته بتقديم "أفكار سيئة"
للطفل و ُيعتقَ د أنه يؤدي لبدء النشاط الجنسي وتعدد العالقات الجنسية في المستقبل"
( .)Bohm 820ذكرت فتاة أخرى في الواحدة والعشرين من العمر " بكره نفسي ساعات
وبتمنى اني ياريت مكنت بنت وال اتولدت من اساس " ،وذلك بعد أن حكت كيف كان معلم
القرآن يتحرش بها .وتذكرت إحدى السيدات كيف استغل ابن عمها خلو المنزل وحاول التحرش
بها بدال من "الحفاظ على شرفها" .تركزت صدمتها على تقاعس ابن عمها في حماية "لحمه
ودمه" ،وتركز اهتمام والدتها على الحفاظ على العذرية وليس واقعة التحرش نفسها .تتذكر
فتاة أخرى بشدة واقعة اغتصابها من قبل عمها ،ولم تكن تفهم تبعاتها على جسدها،
فانتابتها أفكار انتحارية بسبب أنها غير متيقنة من آثار االغتصاب بالضبط على إمكانية زواجها
في المستقبل.
يوجه للضحية ،وهذا وضع يبقي مسألة العنف
الصمت نتيجة أخرى شائعة للوم والوصم الذي َ
الجنسي خارج نطاق النقاش العام .وقد انعكس هذا في بعض الشهادات .فإحدى الفتيات
تعرضت للتحرش من أخيها وقام والدها بضربها ،ونتيجة لهذا "علمني أن أسكت في كل
مرة أتعرض فيها للتحرش" كما قالت ( .)Fareedوأخيرا ،شرحت فتاة أخرى أنها لم تُب ِلغ
عن قيام أخيها باغتصابها حتى لوالديها ألنها كانت تعلم أنها ستتعرض للوم ،وال تريد اآلن
أن تتزوج فهي تعرف أنها لن تجد رجال يثق بها .وبينما يساهم لوم الضحية في مصر في
صمت ضحايا التحرش واالستغالل الجنسي من األطفال ،إال أن انخفاض مستويات اإلبالغ ليس أمرا
خاصا بمصر فقط .ففي الواقع ،الحظ كابريولي وكرنشاو أن الدراسات المسحية الحديثة التي
تتناول البالغين الذين تعرضوا الستغالل جنسي في طفولتهم تبين أنه لم يفصح سوى % 10
فقط منهم عما حدث لهم أثناء الطفولة (ص .)191
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يعكس الصمت ولوم الضحايا بقوة المعايير االجتماعية الراسخة في عالقات القوة غير
المتساوية على أساس النوع التي هي أصل العنف ومصدره .حين سألت منظمة األمم المتحدة
للطفولة  UNICEFفتيان مصريين من ثالث محافظات (القاهرة واالسكندرية وأسيوط) عن
وجهة نظرهم في التحرش الجنسي ،أكدوا أن بعض حاالت التحرش الجنسي ال يجب اعتبارها
"عنفا" ألن الفتيات قد يكن دعون لهذا التحرش عن طريق ارتداء أنواع سيئة من المالبس أو
التصرف بطريقة غير الئقة" (ص  .)30وأضافوا أن رد فعل الفتاة على محاوالت التحرش هو ما
يجعلها "محتشمة ومحترمة" محددين رد الفعل الالئق بـ "تجنب الفتيان ببساطة أو اإلدعاء
أنها لم تسمع أي شيء مسيء" ( .)Unicef 30من المهم مالحظة أن لوم الضحية ممارسة
عالمية منتشرة برغم الجهود الهائلة المبذولة من قبل المجتمع المدني ونشطاء حقوق
النساء لفضح زيفها .فمع اندالع هاشتاج ( Break_Your_Silence_Speak_Up#اكسرن
الصمت وتكلمن) في بداية عام 2017لتشجيع السعوديات على فضح القصص المسكوت عنها
من العنف الجنسي ،قالت سيدة إنه تم حبسها في المنزل لعام كامل بعد أن عرفت أمها أن
أباها كان يغتصبها على مدار ثالث سنوات" (.)Fareed
وعلى نفس المنوال ،قامت إحدى الدرسات بتحليل ردود الفعل الشعبية واإلعالمية على حالة
استغالل جنسي ذائعة الصيت في  2009حين قام الطبيب  Earl Bradleyباستغالل أكثر من 100
الم َهيمن في الخطاب الشعبي لالستغالل الجنسي هو اعتباره
ضحية .وتبين النتائج أن التفسير ُ
خطأ أهل الضحايا وخاصة األمهات ( .)Miller et alومن أسباب انتشار لوم الضحية في حاالت
العنف الجنسي الرغبة في النأي بالنفس حيث "إنه طريقة جماعية لطمأنة أنفسنا أنه ال يمكن
أن يمس حياتنا أو حياة أطفالنا ألن الضحايا مختلفين عنا من نواحي جوهرية سببت وقوعهم
ضحايا لهذا الفعل" ( .)Caprioli & Crenshaw 195هذه التوجهات تثبط األطفال من
الكشف عن االنتهاكات خوفا من التعرض للضرر ،ويعتبر الخوف من عدم تصديقهم أكثر
األسباب انتشارا لعدم اإلفصاح عن التحرش الجنسي كما هو موثق في دراسة McElvaney
(ص  .)934وبالتالي ،تستمر ثقافة الصمت بل أنها أكثر قوة في حاالت العنف داخل األسرة.
وتُق ِدم  Abd El Rahmanواحدة من الدراسات القليلة التي تم إجراءها حول الموضوع في
مصر بالبحث في القضايا التي بالمحاكم .والحظت أن المتحرشون في هذه الدراسة كانوا
غالبا غرباء ،وهو ما يتناقض مع االتجاهات العالمية التي تبين أن الجناة غالبا يكونوا
أشخاص معروفين أو محل ثقة .وتقترح أن هذا قد يعود إلى الخزي والسرية واإلنكار
المرتبطين بالعنف الجنسي األسري ضد األطفال ،وهي العوامل التي تمنع
اإلبالغ عنه"( )Abd El Rahman et al 314
يعد التدخل الجاد  -وخاصة من قبل الدولة  -شرط مسبق إلنهاء الصمت ولوم الضحية،
وتقديم الدعم لألطفال الذين تم انتهاكهم جنسيا .حاليا ،ال توجد تدابير وقائية إليقاف
مشكلة العنف الجنسي ضد األطفال ،وال تتخذ الدولة أي خطوات إلنهاء ثقافة التبرئة التي
يتمتع بها الجناة .فباإلضافة إلى التزام الدولة المذكور أعاله وفقا التفاقية حقوق الطفل
لحماية األطفال من العنف الجنسي ،تجعل المادة  17الدولة مسئولة عن "تشجيع وسائط
اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل" ،أما
التعليق العام رقم  18الصادر من لجنة حقوق الطفل فيبين التدابير التي يجب على الدولة
اتخاذها للقضاء على الممارسات والمعايير االجتماعية التي تساهم في العنف واألشكال
المختلفة من انعدام المساواة والتمييز ضد األطفال.
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ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ
اﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻟﻮم اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻤﺖ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ دﻋﻢ اﻷﺳﺮة أو اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ أي
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات ﺣﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﺤﺮش ﻋﻠﻰ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ
أو اﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ

ﻗﻴﺎم اﻷﺳﺮة ﺑﻀﺮب ﻣﻦ ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﺘﺤﺮش أو إﻳﺬاءه

ﺻﻤﺖ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

ﻗﻴﺎم اﻷﺳﺮة ﺑﺈﻳﻘﺎع ﻋﻘﺎب
ﻋﻨﻴﻒ أو ﻣﻐﻴﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻆﻠﻢ ﻣﺮة
أﺧﺮى وﻟﻮم اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻧﻤﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﺣﺘﻘﺎر اﻟﺬات
ﻟﺪى اﻟﻀﺤﻴﺔ

ﻧﺴﻴﺎن اﻷﺳﺮة ﻟﻠﺘﺤﺮش ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ "اﻟﺸﺮف"

ردود اﻷﻓﻌﺎل

وﻋﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ

اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا

رﻛﺰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻬﺎﺷﺘﺎج ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ رد ﻓﻌﻞ اﻷﺳﺮة
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻧﻔﺴﻪ

اﻷﻗﻞ اﻧﺘﺸﺎرا
اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺳﺦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ
ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂﺔ
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العنف الجنسي ضد األطفال الذكور

الصور النمطية عن النوع قد تكون مؤذية لألطفال الذكور بنفس القدر كما تبين بعض
البحوث ،وكما اتضح من محتوى هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري .هناك أسباب
مختلفة تمنع األوالد والبنات من الكشف عن خبرات العنف الجنسي بما يعكس بشدة
التوقعات المتعلقة بكل نوع .يشرح  Finkelhorأن األوالد الذكور يترددون في الكشف
عن هذه المعلومات لكي يكونوا متسقين مع المفهوم االجتماعي للرجولة (ص  ، )102على
العكس من البنات الالتي ال يكشفن عنها بسبب "عوامل شخصية وارتباطية مثل لوم الذات أو
الخوف من التكذيب ( .)Caprioli & Crenshaw 196عالوة على ذلك ،ال يريد
األوالد المخاطرة بقدرتهم على أن يكونوا مستقلين وال يفضلون السعي للحصول
على المساعدة من الكبار ،ويخافون تقييد حريتهم لو تم الكشف عن التحرش ،باإلضافة
إلى الخوف من وصمة المثلية الجنسية لو كان الجاني رجال ،وهو تحدي أكبر
بكثير بالنسبة للضحايا الذكور الذين ينتمون لثقافة تعلي من مفاهيم
الذكورة ( .)Finkelhor 103; Caprioli & Crenshaw 196عالوة على ذلك ،تحرش
اإلناث باألوالد نادرا ما يتم اإلبالغ عنه أو حتى اعتباره صادما لألوالد حيث يوجد ضغط ثقافي
عليهم العتبار أي خبرة جنسية مع اإلناث إيجابية بالضرورة ( .)Colsenوكشفت دراسة
أجرتها منظمة األمم المتحدة للطفولة  -مصر عن نتائج شبيهة .فحين تم سؤال البنات
واألوالد عن خبراتهم مع العنف الجنسي ،لم يكشف األوالد تقريبا عن أي عنف تعرضوا له.
و"االفتراض أنه لو كان من الصعب اإلبالغ والحديث عن العنف والتحرش الجنسي ضد البنات،
فإن اإلبالغ عن التحرش الجنسي ضد األوالد قد يكون أكثر صعوبة" (.)UNCEIF p 30

“

االفتراض أنه لو كان من الصعب اإلبالغ والحديث
عن العنف والتحرش الجنسي ضد البنات ،فإن
اإلبالغ عن التحرش الجنسي ضد األوالد قد يكون
”
أكثر صعوبة )٪٪٪(Unicef p 30
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تتضمن شهادات الرجال في معظم األحوال مكونا ساخرا وتعبيرا عن األلم أو الدهشة ،وهو
توجه ليس مقتصرا على حملة الهاشتاج .وكانت الشهادات المتعلقة بالعنف األسري ضد
الذكور التي تم جمعها من تطبيق ويسبر ،وهو منتدى تواصل اجتماعي يسمح للناس
بمشاركة الكتابات بسرية مثال على ذلك .جمع زاريل بعض النماذج ومنها" :أخيرا أصبح لدي
الشجاعة باألمس وأبلغت الشرطة عن شريكتي التي كانت تسيئ إلى لمدة عامين .هذا هو
سري" :أنا رجل وصديقتي هي التي كانت تسيئ إلي" .نموذج آخر يقول" :آخر صديقة لي
كانت تسيئ لي لفظيا وجعلت صديقة أخرى تضربني حتى تركت كدمات على جسدي .ذكرت
ألصدقائي أنني تركتها ألنها كانت سمينة ألن ال أحد سيصدق السبب الحقيقي".
في هاشتاج #أول_مرة_تحرش_كان_عمري ،معظم شهادات الرجال كانت مسبوقة بتنويه
من نوع" :أنا ولد مش بنت " .تركزت الشهادات على نوع المتح َرش به وليس التحرش نفسه.
فمثال بدأ أحد الذكور شهادته بـ " الكالم اللي هقولو صعب اوي علو ولد يقولو " .تلعب
مفاهيم الذكورة أيضا دورا في أساليب المتحرشين ودوافعهم .أحد الذكور تذكر أنه رفض
المتحرش الذي كان يمتلك متجر أثاث في المنطقة ،فقال له المتحرش " دي رجوله وانت كدا
هتطلع طري " .في شهادة أخرى ،حكت فتاة أنها كانت مع أصدقاء األسرة ،وطلب أحد أصدقاء
والدها من ابنه أن يقبلها ،وحين رفضت طلب من ابنه اآلخر تقييدها حتى يتمكن أخوه من
تقبيلها .وأضافت أن أمها المت أم الفتيان التي كانت في السيارة أثناء الواقعة .وهذا بسبب
االعتقاد بأنه كان يجب عليها إيقاف هذا األمر .يوضح هذا المثال كيف يمكن لألب أن يشجع
سلوك معتدي من الفتى حتى يصبح رجال ،وكذلك االفتراض الضمني بأن المرأة ستدعم الفتاة
ألنها امرأة مثلها.
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خاتمة

٠٥
حملة الهاشتاج هذه لم تؤدي إلى مكاسب قانونية بل تركزت قوتها على كشف الصدمة
الشخصية المرتبطة بموضوع مسكوت عنه لفترة طويلة .هذه الشهادات قد يكون لها آثار
تتجاوز إمكانيات القياس ،فاآلباء الذين يقرأون هذه القصص قد يصبحوا أكثر وعيا ببعض
االتجاهات ،ويمكن أن يكون األباء أكثر ميال لمحاسبة المدرسة حين تظهر ادعاءات التحرش
الجنسي ،وأن تتشجع المدارس على اتخاذ موقف قوي ضد التحرش سواء عن طريق تطبيق
تدابير وقائية و/أو عقابية ،أو أن يتشجع المارة على التحدث حين يشهدون عنف جنسي ضد
أطفال .هذه كلها اختالفات ال يمكن قياسها حاليا ،ولكنها قد تتضح أكثر في المدى المنظور.
فاألمر المؤكد أن حملة الهاشتاج هذه قد استفزت غضبة مطلوبة جدا من الجمهور للحاق
بموجة حمالت الهاشتاج النسوية والمعنية بحقوق النساء حول العالم.
بعد االستماع لقصص األطفال السابقة عن العنف الجنسي ،يصبح مسار الفعل المطلوب من
الدولة والمجتمع والمؤسسات أكثر وضوحا .فال يمكننا أن نتحمل تكلفة أي تأخير في تطبيق
التربية الجنسية وجلسات رفع الوعي في المدارس .استنا ًدا إلى خبرة خريطة التحرش ،بدأت
أقلية صغيرة من المؤسسات التعليمية اتخاذ بعض الخطوات ضد التحرش الجنسي لكنها ليست
كافية لكبح المشكلة في بلد عدد سكانها حوالي  100مليون .إن ارتفاع الوعي سيجعلنا نقطع
أشواطا كبيرة باتجاه مواجهة هذه الجريمة ،فوجود بيئة ال تتسامح مطلقا مع التحرش
الجنسي ضد األطفال سيشجع األطفال على الحديث حين يتعرضوا للعنف الجنسي ،وسيمكن
المجتمع من تحديد الحاالت ومالحظة االتجاهات ،وأخيرا سيدفع الدولة والمؤسسات المختلفة
لوضع سياسات وأخذ تدابير عقابية ضد الجناة.
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