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 :صملخّ 
في مصر. من خالل معلومات  جنسي  ال تحر شرات في مفهوم الالتصو  ل تبحث في تحو  الورقة هذه 
مقابالت ومالحظات المنظمات  عن فضالا  ،نات عربيةمن منتديات ومدو  جمعها  تم   طوليةات ي/احصائطولية

م استخدوقد  .جنسي  ال تحر شمصطلح الفي كشف مجال المعاني الواضحة ستت جنسي  ال تحر شالمناهضة لل
 تمعج تم   في المنطقة.ه في مصر عن تحر شالسائد حول اللتقييم اختالف الخطاب  أسلوب المقارنة

 Googleك البحث محر  وكان  ."تحر ش" و "تحر ش جنسي  باستخدام مصطلح البحث " ،لكترونياا إالمعلومات 
. من 2012عام الإلى  2000عام الك البحث األساسي لتحديد المنتديات ومنشورات المدونات من هو محر  

ارماا من ع تظهر البيانات قلقاا و . جنسي  ال تحر شركز على موضوع الأصيل يمنشور  233رصد تم  ها،خالل
عام المن أكتوبر /وفي شهر تشرين األول. 2006عام الحتى  ،واغتصاب األطفال جنسي  ال تحر شظاهرة ال
ترة العيد فالذي شهدته الجماعي  جنسي  ال تحر شثر الإ ر على منتدى النقاشات المصريةيطرأ تغي ،2006
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بالنساء  نسي  جال تحر ش" في مصر تعني التحر شأصبحت كلمة " ،من هذه الحادثةاعتباراا في وسط القاهرة.  33 |
 حر شتحملة إلنهاء ال " قد أطلقالمركز المصري لحقوق المرأةكان "في األماكن العامة. قبل هذه الحادثة، 

، استمر هذا 2011في العام في أعقاب "الثورة المصرية"  .شوارع مصر يومياا تشهده  تالذي كان جنسي  ال
د الخطاب ق  ، تعحينها". تحر شالنشاط من خالل مبادرات مستقلة تركز على العمل المجتمعي، مثل "خريطة ال

 ارا واضحيناللذين صواالغتصاب،  جنسي  بالعنف ال متصالا  تحر شالفعل أصبح ما بعد تحر شالمرتبط بال
لسابقة المعاني اإلى جانب صطف ااا جنسي  والممارسات العنيفة  تحر شبين ال رتباطاإلعقب الثورة. هذا 

 ،تحر شلليعني الممارسات اليومية  "تحر شال"مقاومة الشائعة لفكرة أن مصطلح الدع م أيضاا  لكنه، تحر شلل
 .خهيترسإلى  تحر شسعت المبادرات المناهضة للوهو ما 

  



 إعادة تصو ر مفاهيم التحر ش الجنسي  في مصر

مبادرة مصرية مناهضة  – "تحر شأو "خريطة ال "،شارك أعضاء في "هاراس ماب ،2013/سبتمبر في أيلول 34 |
 "ماستربيسو". (في القاهرة راق   حي  )ي في مهرجان "ماستربيس" الذي أقيم في منطقة الدق   – جنسي  ال تحر شلل

ن يهي مبادرة شعبية عالمية تهدف إلى حشد المجتمعات المحلية لدعم بناء السالم من خالل الحوار ب
ي تهدف إلى الت رسالتهاالجماهيري ونشر  حضورها" هذه الفرصة لتنمية تحر شفت "خريطة الوظ   1الثقافات.

ضافة باإل، حالة طبيعية في الشارع( تحر ش)لكي ال يكون ال جنسي  ال تحر شل ورفع الصوت في وجه الالتدخ  
في مصر.  سي  جنال تحر شظاهرة الحول في فرق التوعية المجتمعية وتوظيفهم متطوعين جدد استقطاب إلى 

عضاء المهرجان وأحد أ الذي يستضيف شارع اليسير في  ة بين رجل مسن  حصلت مشاد   خالل الفعاليات،
هي أمر  "المعاكسة"ن أوذكر  ،ليس مشكلة في مصر جنسي  ال تحر ش". اعتبر الرجل أن التحر ش"خريطة ال

"كبير"  مصطلح  هو  ،برأيه ،تحر شوالحصراا مصرية. وليست ظاهرة  ،موجودة حتى في أميركاوهي سائد، 
إذا م ا ع " مع الرجل عبر سؤاله بدايةا تحر شأعضاء "خريطة التواصل ال يجب استخدامه بهذه البساطة. 

قامت كبر، أ ةفي الشارع. بعد ذلك، وبحماس تحر شضهم للشعوره تجاه احتمال تعر  وعن  ،بناتأباا لكان 
ضاء الفريق عأ لم يستطع  ،بشكل مفصل. ومع ذلك ،المرأة في الشارع تحر شال هيعني مامتطوعات بشرح ال

 من أساسها.وبقي غير مقتنع بالفكرة  ،للرجل" المعاكسة"و تحر شرق بين الاتوضيح الف
 

حملته األولى  "المركز المصري لحقوق المرأة"بدأ ، 2005وتحديداا في العام  ،منذ حوالي عقد من الزمن
في  سن  فعل الرجل الم لرد  مشابهة حينها ة ردود أفعال العام  وقد أتت في الشوارع،  نسي  جال تحر شضد ال

حراج اا بأثار غض جنسي  ال تحر شالفعل م عن أشار المركز بأن التكل   ،البدايةومنذ مهرجان "ماستربيس".  اا وا 
تم  ،من أبرز ردود الفعلو . أساساا في مصر ظاهرة الوقد أنكر الكثير من الناس وجود هذه  ،الرأي العام في

نما هو فكرة أميركية لم تندمج بالسياق المصري بشكل   لم يظهر بدايةا  تحر شالفكرة أن رصد   في مصر وا 
فعاليات ب" تحر شعندما قامت مبادرة "خريطة ال ،آخر صحيح. ظهر هذا النقد على نحو الصدفة في سياق  

                                                           
:للكاتبة القادمة الدكتوراة أطروحة من هذاالمقال نتائج تأتي   

"Anti-Sexual Harassment Activism in Egypt: Transnationalism and the Cultural Politics of Community Mobilizing." 
  
1 www.masterpeace.org 

  حسينت أجل من نشاطات ترويجل والمجتمعية الشبابية المنظاتتأتى بمجموعة من  2013القاهرة عام  في الشارعإن مهرجان 
  المجتمع.

 

 

http://www.masterpeace.org/
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ات وحاالت وبأن التعليقات والنظر  ،" كبيرة جداا تحر شكلمة "أن يفيد بكان الرأي السائد  ،توعية أخرى. ومجدداا  35 |
 ."معاكسة"مجرد اللمس المنتشرة في الشوراع ت عتبر 

 
هذا  تكشف. ويس"جنسي  ال تحر شال"موجودة حول تسمية  ما زالتتظهر هذه األمثلة حالة التوتر التي كانت و 

البيانات  في ذهن الناس. واستمدت جنسي  ال تحر شاستعمال مصطلح اللكيفية رة رات المتغي  البحث التصو  
المركز "حملة إنها سبقت ي أ، عاماا  12على مدى تمت  لكترونيةمن مناقشات عربية في المنتديات اإل

ر التي تم  جمعها خالل البحث عبضافة إلى المقابالت والبيانات باإل، " وواكبتهاالمصري لحقوق المرأة
 رو جت لها ي  جنسال تحر شمصطلح الل هذه البيانات إعادة صياغة   تستكشفو  والتفاعل. المشاركةو المراقبة 

ز ك  دولية تر وخظابات  أجندات تتماشى مع، والمبادرات الشعبية/الجذورية المصرية المدني منظمات المجتمع
بط جداا في مصر مرت جنسي  ال تحر شأن التوتر حول البعلى مكافحة العنف ضد المرأة. ويمكن القول هنا 

سي في رئي وبشكل   ،بشكل خاص ضد األطفال والنساء ،واالغتصاب جنسي  شكال أخرى من العنف الأمع 
 ماكن الخاصة وشبه الخاصة كالمدارس وأماكن العمل.األالمنازل و 

 
 في مصر جنسيّ ال تحّرشتاريخ ومسار ال

ة. في مشكلك جنسي  ال تحر شالقد عر فت بمنظمات الدفاع عن المرأة المصرية كن تلم  ،2005عام الحتى 
ين في وسط فياتب نقابة الصحامكأمام ضت ناشطة تتظاهر ضد استفتاء الدستور بدايات ذلك العام، تعر  

، 2005)أخبار النبأ  النظامالمأجورين من بلطجية القوات الشرطة و اعتدت عليها ، تحر شمدينة القاهرة لل
 لردود الفعأتت ، "األربعاء األسود"باسم عرفت التي  الحادثةذه ه(. بعد 2011، رضوان 2013النغهور 
أطلق وقد  ،يالسياس العنفتناهض  ،لم تدم طويالا  حركة تشكيلعبر  ،العلماء البارزينالنشطاء و  سريعة من

 لحد  ا تهدف إلى اعتداءاتعبر  المعارضة إلسكات ممارسات الدولة دانت الحركةأاسم "الشوارع لنا".  اعليه
ريف تع، لم يكن هناك . في ذلك الوقتن  احترامه تقويض من خالل ،في الحياة العامة مشاركة المرأة من

 وقد أشار .وال في الوسط العام المدني المجتمع داخلال  ،جنسي  ال تحر شد الساسية تحد  أمفاهيم  أو واضح
وهتك  تحر ش جنسي  على أنها  "األربعاء األسود"لى أحداث إ 2005في حزيران  "أخبار النبأ"مقال نشر في 
،  ين في المقال بشكلحلالمصطمعاني الشرف والعار(. استعمل من يطويه ذلك عرض )وما  ر اعتبو متواز 

 ترة ما بعدف في مفهوم ، كما هوجنسي  ال تحر شالإن فومع ذلك، ة المصرية. على األم   بإمرأة اعتداءا  تحر شال



 إعادة تصو ر مفاهيم التحر ش الجنسي  في مصر

 من بعد جزءاا قد اصبح  لم يكن، (2013b) كما عَرفه تادرسو  اليومية،من الناحيتين السياسية و  الثورة 36 |
 .مصر الجندر في العنف القائم على أساس عناألوسع  الخطاب

 
 نسي  جال تحر شبرنامجاا يهدف إلى مواجهة ال "المركز المصري لحقوق المرأةأطلق " ،2005عام الفي أواخر 

 ،نشر المركز دراسة واسعة النطاق ،2008العام في  .2(2012&  2008اليومي في الشوارع )ريزو 
 حر شتمدى انتشار ظاهرة الاألولى مرة لللتوثيقها  عالمي   اهتمام  فازت ب ،"غيوم في سماء مصر"عنوانها 

في  98من النساء المصريات وفي المئة  83 نسبَتي ظهرت الدراسة أن. إذ أفي الشوارع المصرية جنسي  ال
على أنه  نسي  جال تحر ش. وعر فت الدراسة التحر شحصاء تعرضن للاإل شملهن  األجنبيات اللواتي من المئة 

ة، ساسيأ تصرفات ةمعظمها ليس جسدياا. وقد ُسل ط الضوء على سبع مرغوب بها،ة غير جنسي  تصرفات 
: المعاكسة، النظر والتحديق، إصدار األصوات، العنف اللفظي، المالحقة، إزعاجات عبر الهاتف، هي

 وحتى اللمس. ر الالئق،ف غيالتصر  
 
رأة في األماكن لماعدم آمان أساساا، وسبباا لعلى أنه مشكلة اجتماعية ونفسية  جنسي  ال تحر شف المركز العر  

في نهجها و  هذه الممارسةالباحثون  انتقدو الشرطة. إلى مراكز التقارير رفع عملية بتمكين وطالب  ،العامة
لذي أسهم في ا نجنسي  عدم المساواة بين النظام ي لالتصد   في فشلال، بعد الصلف الطابع االجتماعي إبراز

؛ عمار 2014و 2011)أبو اللغد  ثقافياا  غير مؤهلين رجال مصريين وخلق جنسي  ال تحر شال ظاهرةتدعيم 
2011.) 

 
 جنسي  ال تحر شال خطاب مكافحة تشكيل على ساعد ،الهامة األحداث من وقع عدد ،2011 عامقبل ثورة ال
مجموعات لم تتمكن  ،2006عام من الفي عطلة عيد الفطر فمثالا، معينة.  بطرق   حوله، العامة والتصورات

دموا على موجة ، فأقبطاقاتالبسبب نفاذ ، ةالقاهر في وسط البلد في فيلم في سينما حضور من الشبان من 
تها من وجود أهميهذه الحادثة استمدت . في محيط السينما مهاجمين النساء والفتيات ،جنسي  ال تحر شمن ال

 "يوتيوب"فيديوهات وانتشرت بشكل واسع عن طريق الالتقطت الهواتف المحمولة في المحيط، فعدسات 

                                                           
  www.ecwronline.org للوصول الى الدراسات والبيانات الصحافية الصادرة عن المركز حول التحرش الجنسي. 2
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عدم اهتمام ب المدونون المصريون  دوند  . حول المسألة Xمقال وائل عباس ومالك ك ،والمدونون المصريون  37 |
ل العام  بشكل عام. إلى ذلك، جنسي  ال تحر شالالحادث وببهذا الدولة ووسائل اإلعالم  انتصار  2008سج 
المصرية.  في المحاكم جنسي  ال تحر شال ضددعوى قضائية أول بعاماا،  72ابنة  ،المخرجة نهى رشدي

، آخر شخصكرامة ي اعتداء على شرف و أمن قانون العقوبات التي تمنع  306المادة من رشدي استفادت 
ة لشرف ة المؤذيجنسي  ارتبط "خدش حياء" بالجرائم ال ،هتك العرض"كمصطلح ". و "خدش حياءبـ"ما يسمى أو 

ريف جبريل ش تحر شبأن المما يفيد  "اليوم السابع"نشرت جريدة  ،"األربعاء األسود"كما في قضية و المرأة. 
عي ام المد  مفاده اته تقريراا  "المصري اليوم"نشرت  ،ضد رشدي. وبشكل مشابه "هتك العرض"ارتكب جرم 
 ."هتك العرض"لجبريل بجرم  العام رسمياا 

 
ز خاص في مصر يرك  من انتاج أول فيلم وهو  "،678"فيلم بدأ عرض  ،2010 /ديسمبرفي كانون األول
 من خالل عرض قصص ثالث ،لمرأة في األماكن العامةتستهدف اكمشكلة  جنسي  ال تحر شعلى قضية ال

التي  نسي  جوظهرت في الفيلم أشكال مختلفة من العنف ال .جنسي  ال تحر ششخصيات تتقاطع تجاربهم مع ال
بحث غتصاب. و اإلاحتمال و  ،والعنف الجسدي ،في المواصالت العامة "، كـ"التزنيق"تحر شتشملها كلمة "

كما أثار  .على النساء جنسي  ال تحر شتأثير هذه األشكال من الظه رت الفيلم عدداا من الموضوعات التي 
ش وتمت قراءة التحر  المرأة للدفاع عن نفسها من خالل العنف، حول إمكانية لجوء ف مخاو  الفيلم أيضاا 

 شكاليةاإل الجذورن أعتبر الفيلم ا ، . وعالوة على ذلك(2011)الجزيرة المصريين إذالل للرجال صفته ب
 .(2010إيجبت إنديبندنت ل )رجالل جنسي  ال هو اإلحباط جنسي  ال تحر شلل السبب األساسيو 
 

 ،اإلعالم المصري في مركز اهتمام متصاعد  جنسي  ال تحر ش، أصبح ال2011العام بعد الثورة المصرية في 
ميدان  فيهرت التي ظ جنسي  واالعتداء ال تحر شلل استحوذت الطبيعة العنيفةو  الناشطين والمثقفين.بين و 

د في يللنظام ن أمخاوف النشطاء الذين رأوا  جنسي  عالمي. أثار تسييس العنف ال التحرير على اهتمام
ظاهرات لتاعن  بعاد الناشطاتفي محاولة إل ،واالغتصاب تحر شعنف والالأعمال ينفذوا استئجار بلطجية 

 11 -يناير كانون الثاني/ 25) من االحتجاجات ولىاألثمانية عشرة األيام ال فيفالشعبية والتجمعات. 
يدان معن  بشكل ملحوظ غائباا  كان جنسي  ال تحر شأن ال نطاق واسععلى  نشطاء، أكد (فبرايرشباط/
خاللها تعرض ألم  اا يوم 18الـ "تلك  :التحرير قولهافي األكاديمية فيكي النغور عن ناشطة ونقلت  ،التحرير



 إعادة تصو ر مفاهيم التحر ش الجنسي  في مصر

 مبارك،حسني ، يوم تنح ي الرئيس شباط/فبراير 11في  تالحال تغير هذه لكن ". لألذى في مصر نهائياا  38 |
 ،2013- 2011 نعاميالالرا لوغن واغتصابها. بين   CBSالهجوم على مراسلةوهو اليوم الذي شهد 

ظاهرات ميدان التحرير، وبرز عدد من حاالت العنف العامة التي تفي  منتشراا  جنسي  ال تحر شأصبح ال
 أخذ منحى الإنساني خالل االنتفاضة.بات يالتعامل مع جسد المرأة أن أظهرت 

 
ه النشطاء إلى ميدان التحرير "اليوم العالمي للمرأةتلى "اليوم الذي أي ، 2011 /مارسا ذار 9في  ، توج 

من ضمنهم سميرة ابراهيم  ،ناشطة 17 ـانتهت باعتقال الشرطة ل" التي ظاهرة المليون امرأة"تللمشاركة في 
لسيسي كضرورة اعبد الفتاح ير المشحينها ده الختبار كشف العذرية. هذا التصرف أي   ها الدولةخضعتأالتي 

قامت فحوصات وقد (. Daily news Egypt 2011) لحماية الجيش من تهم االغتصاب الموجهة إليه
ذراوات. ظاهرات لسن عالتالنساء المشاركات في تفيد بأن قناعة من مسؤولين في الجيش بكشف العذرية 

 منهن اتر ألن الكثي "كبناتك أو بناتي"ظاهرات لسن التكما ذكر مصدر عسكري غير معروف أن النساء في 
روت  اهتمام واسع ألنهابقضية سميرة ابراهيم وفازت في خيم مع الرجال في ميدان التحرير. اعتصمن 
 .مذنبين في االعتداء عليها اعتبار عناصرهمثول الجيش أمام المحكمة على ول، الشخصية تجربتها

 
لى "ست البنات" عـيضا بأالفتاة ذات الصدرية الزرقاء" والمعروفة و "فيدي انتشر، 2011العام في  يضاا أ
بشكل متسارع. صَور الفيديو متظاهرة غير معروفة يتم سحلها في الشارع من قبل قوات أمن  "،يوتيوب"

ينما يضربونها ب على جسدهاداس العناصر  ،وبعد ذلك .مالبسها الداخلية ، وتظهرثوبهاعنها خلع ، فيُ الدولة
ن موجة الحديث عفي الموسيقية والناشطة ياسمين البرماوي إلى هذه الحادثة، كشفت . األرضعلى وهي 

يدان التحرير لها في مهي التي تعرضت عن الحادثة  ،واإلغتصاب بتهديد السالح األبيض تحر شالعنف وال
الت كان المعتدي يصيح: ق، بينما سيارةوسحلها بواسطة عنها، تم خلع ثياب برماوي إذ . 2013في العام 

 ئيةالغوغا هجماتال إلى جانب البارزة، الحوادث هذه(. 2013ن بحوذتها قنبلة ملصقة بجسدها )النغهور إ
 .االحتجاجات في ميدان التحرير سمة من سماتك المتكررة، ظهرت

 
 ألنها أصبحت أشكاالا جديدة الغوغائية تحر شال هجمات أخذت ،2012 /نوفمبرلثانيامن تشرين ابتداءا و 

(. 2013واغتصابها )األهرام أونالين عنها مرأة قبل نزع مالبسها بالوأصبح الرجال يحيطون  ،أكثر تنظيماا 
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د ي إلى التصعدد من المتطوعين بادر النساء في ميدان التحرير،  تتعرض له اا على العنف الذيورد   39 |
د "قوة ضفي سياق التظاهر الثوري. ومن أبرز هذه المبادرات  ،االغتصابو ي والتعد   هجمات العنفل
فوفها ت في صضم  وهي من المبادرات التي  ،("اس التحريرحر  "و"تحرير بودي جارد" )أو /االعتداء" تحر شال

لوا  ،إلى جنب ن عملوا جنباا جنسي  ناشطين من ال هذه  خراج المرأة منإل ،تحر شعند حدوث فوضى الوتدخ 
وعنف  تحر شحالة  186نه تم توثيق أ"( OpAntish"/االعتداء" )تحر ش"قوة ضد الذكرت وقد  الحلقات.

تموز/يوليو التي شهدت التحر ك إلنهاء حكم  7حزيران/يونيو و 28خالل األيام التسعة ما بين واغتصاب 
 (.2013)كيريلوس  الرئيس محمد مرسي

 
ريطة "خ منها ،ظهرت حركات أخرى سواء قبل الثورة أو بعدها ،لى هذه المبادرات التطوعيةإباإلضافة 

حقوق المركز المصري لوقد سبقها زمنياا عمل ""، تحر شو"ضد ال ،"، "حركة بسمة"تحر ش، "شفت "تحر شال
ت دفهو  ،ركزت هذه المبادرات اهتمامها على الشوارع والمجتمعات بشكل أساسيو  3." في هذا المجالالمرأة
 فرتو وقد  .جنسي  ال تحر شحول الممارسات اليومية لل والسلوكيات المفاهيم االجتماعية لإعادة تشكي إلى

مكافحة لشارع لاك في التحر  و  المجتمعية هذه المبادراتعمل تحفيز فريدة من نوعها ل فرصة سياسية الثورة
استخدام التكنولوجية الحديثة لنشر الوعي وتنظيم حراك النشطاء في الشارع عبر العلني،  جنسي  ال تحر شال

مركز "، "نظرة للدراسات النسوية"منظمات أخرى مثل: في هذا السياق، نذكر (. 2014)السيد وريزو في 
ظمات هذه المن ."المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"و"، النادم إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعنيف

ومع تزايد  ،بالنتيجة. جنسي  محاربة العنف المبني على أساس الهادفة لبرامجها إلى  تحر شفكرة ال تضم  
 بة كل  عززت استراتيجية وطنية لمحار  ،الُمسي س جنسي  ال تحر شاالهتمام بالدعاوى القانونية المتعلقة بال

 .44(2014)النغهور  جنسي  أشكال العنف ال
 

                                                           
حركة بسمة  ;/www.isawharassment.org/ar - موقع شقت تحرش ;www.harassmap.org - موقع خريطة التحرش 3

  ;https://www.facebook.com/Imprint.Movement.eg?fref=ts - على فايسبوك

  https://www.facebook.com/ded.taharosh?fref=ts - ضد التحرش على فايسبوك

 
4 Nazra for Feminist Studies website - http://nazra.org/en; El-Nadim Center website -  

http://alnadeem.org/en/node/23; EIPR website http://www.eipr.org/en  
 

http://www.harassmap.org/
http://www.isawharassment.org/ar/
https://www.facebook.com/Imprint.Movement.eg?fref=ts
https://www.facebook.com/ded.taharosh?fref=ts
http://nazra.org/en
http://alnadeem.org/en/node/23
http://www.eipr.org/en
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لتفاوت تظهر اقادرة على أن  ،في مصر جنسي  ال تحر شقة في تاريخ الأصبحت هذه األحداث عالمات فار  40 |
 ،ومضطرد زايدلالهتمام بشكل مت مثيراا  جنسي  ال تحر ش. صار مصطلح الجنسي  ال تحر شالكبير في نقاشات ال

مرادفاته و معانيه والمفهوم األشمل للعنف ضد المرأة في خطابات النشطاء. وفي االعتناء بالتوق ف عند مع 
فتت لمن قبل عناصر الشرطة، واإلعتداء لضرب واإلهانة لتجربتها في التعر ض للعقاب باإعادة سرد 

ديان " )الغار علي  ، لكنهم اعتدوا تحر شنه ألقد اعتدت على القول : "فية المصرية منى الطحاوي االصح
2011.) 

 
واضحة د إن عدم وجود حدو ف، جنسي  ال أشكال العنفبين  تمييزالضرورة بالتشكيك  مكانيةإالرغم من على 

 تعادل مية التياليو  جنسي  ال تحر شممارسات الل شعبي   رفض   توليد ساعد علىتعر ف بالتحر ش ي ومفهومة
هذه ستهل مها في اوالنكران التي رأينال يشرح حالة الغضب ذلك كله  .االعتداء واالغتصاب خطورتها في

في مهرجان  الرجلالذي ساقه والمعاكسة  تحر شبين الما والتفريق  ،جنسي  ال تحر شإنكار وجود الإن  .الدراسة
 تحر شدة للالصياغة الجدي تتعارض وتتقاطع معالتي  من المعانيأشد عمقاا إلى دائرة  انشير ي ،"ماستربيس"

األساسية  الرهاناتإن على أنه الممارسات اليومية التي تظهر في الشوارع وتتطلب مزيداا من االستكشاف. 
وأسباب هذا النفي، هي من العوامل التي تقيس  جنسي  ال تحر شأسس نفي العامة لوجود ال في استكشاف

ن أشكال على أنه شكل م جنسي  ال تحر شعادة توصيف الإ في  جنسي  ال تحر شنجاح المبادرات المناهضة لل
 شتراك الكامل في الحياة العامة.العنف الذي يمنع المرأة من اإل

 
 أسئلة البحث وبياناته

من قبل العامة قبل  جنسي  ال تحر شكيف تم توظيف واستخدام ال -1تطرح هذه الورقة سؤالين مركزيين: 
 تحر شصياغة ال جنسي  ال تحر شال كيف ولماذا أعاد الحراك ضد -2؟ جنسي  ال تحر شوبعد الحراك ضد ال

لخطابية االفوارق من  ق؟ بمعنى آخر، ما هو القصد من إعادة تفعيل الصياغة؟ هذه األسئلة تتحقجنسي  ال
حصده ذاك الذي تمن يفوز بتقب ل  أكبر للحصول على معنى  ،مع الزمن جنسي  ال تحر شفي استخدام ال

البحث ستقصي ي. كما جنسي  ال تحر شاهيم التاريخية العامة للالمفوالناتجة عن  المعاني المتوارثة للمصطلح
 ة اليوم.كما هي مفهوم ،جنسي  هذا المصطلح ُيستخدم للداللة على الممارسات اليومية للعنف الصار كيف 



 كحل 1.1
 

النقاش ديات ومنت اإلنترنت البيانات المستمدة من: هذه األسئلةعن تم توظيف نوعين من البيانات لإلجابة  41 |
نظرة طولية تؤمن و األصيل األرشيف لتشك ل ، 2012و 2000المنشورة ما بين العامين  ناتوالمدو   ،العربية

البحث عن هذه  في كأداة   Googleك البحث . استخدم محر  جنسي  ال تحر شالتجاه للمشاعر العامة 
لى عتم استخدامهما للحصول اللذان ن المصطلحا" هما تحر ش" و"تحر ش جنسي  " مصطلحاالمنشورات. 
 نات والمنتديات.بيانات المدو  

 
 ق الشرق الكثير من مناط انتشرت في ،هذا النهجأنشئت بموجب نات التي والمدو   النقاش منتدياتبيانات 
 ملتتشا وقد. دولة 18في مواقع   107منمنشوراا  233تم  رصد  يوجد ،بالمحصلة. أفريقيا وشمال األوسط
 .2005 عامالبل ق مصر فينترنت على اإل ندرة البياناتل نظراا  ،بالعربيةبلدان أخرى ناطقة  بيانات منعلى 
ننا من نحاء المنطقة من أهذه البيانات ورود   نتاجواست ،رات بطريقة المقارنةهذه التغي  إلى النظر مك 

صل ن تحليل المنشورات على مواقع توا. إمصرالذي شهدته  المفاهيم تغيير حول الهامة المالحظات األولية
 ،خبارخرى مطبوعة ونشرات األأعالمية إ ، باإلضافة إلى منابر "تويتر"و "يسبوكاف" خرى، تحديداا أجتماعي إ

تبنيها  ف يمكنوكي ،تحر شموضوع الالتي تتناول  والخطابات راتالتصو   لمختلف ةأكثر دق   م رؤيةقد  يسوف 
جراء إمن خالل جمعها  التي تم   البيانات من رؤىا الدراسة  استمدت لك،من قبل السكان. باإلضافة إلى ذ

حقوق المركز المصري ل" بما في ذلك، جنسي  ال تحر شمكافحة ال في منظمات نشطاء بارزين مقابالت معال
 لى مدىعامتدت التي كما توف رت بيانات للدراسة من خالل المراقبة المشاركة ، "تحر شو"خريطة ال "المرأة

ة بقالراء هذه البيانات حصفتم . و "تحر ش"خريطة الإلى جانب  2014-2013العامين  بينما  سنة واحدة
في كيانات  حر شتعادة صياغة الإ  تتم   كيف لمعرفة ،المدوناتو  لنقاشاات بينها وبين بيانات منتديالمتوازية 

 .المجتمع المدني المصري 
 

 وديموغرافيتها طبيعة منتديات النقاشات العربية
 في جنسي  ال شتحر  الحول  ةالعام   راتتصو   في راتالتغي   رؤيةتتيح المدونات و  إن منشورات منتديات النقاش

ع المنشورات على الدول. يظهر توز   ،1الجدول المنطقة. في  أخرى مننواحي  بالمقارنة مع ال سيما، مصر
القومي  هالتوج   أو ،المنتدى عضاءأل أصلعنه ك المعلن بلدالعلى أساس المنشأ د حد   ،معظم المنشوارتفي 
أوسع اقليمياا طقة منشمله تم بشؤونه،  لموقعبلد يعنى ار فيها تحديد في البلدان التي تعذ   .أو المدونة منتدىلل
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في  واضحةال لهجةال خصائص أو مؤشرات إلى ستناداا إتحديدها  تم   ،من األحيان في كثير  و  ،مثل "الخليج" 42 |
منطقة و  غالبية المنشورات من مصر والمملكة العربية السعوديةخذ أتم وقد اإلقليمية.  المشاركات من النص  

، يالخليج الفارس المحسوبة على الدول" الخليجويشمل مصطلح "نة. من العي  في المئة  77بنسبة الخليج، 
 نسبةلهم  خصصتديين لمواطنين سعو تعود  المشاركات من هذه اإلفتراض بأن الكثير قد يكون صحيحاا و 

 ن األفرادإ، نسبياا  منخفضال نتشاراال، رغم من الواضحوقد بدا  .في منتديات النقاش المشاركةمن عالية 
بية والمملكة العر  مصر ويشار إلى أن. جنسي  ال تحر شال مناقشات في شاركوا من مختلف أنحاء المنطقة

. جنسي  لا تحر شال عن الوطنيغير و  الوطني الخطاب لتطوير مكوناتن المركزيتان النقطتا هما السعودية
 3والجدول  ،للمنطقة بشكل عام يتعر ض 2الجدول . الثاني والثالث يضم ان توزيع المنشورات زمنياا الشكل 

في  زيادةإن ف، ومع ذلك، نسبياا  منخفض سنة في كل   العدد اإلجمالييعتبر للمنشورات المصرية األصل. 
 .2006 – 2005لتبلغ ذروتها في  2004العام من  ابتداءا بدت واضحة  جنسي  ال تحر شمناقشات حول ال

من أن  ،2007العام من  عدد المنشورات بدأ باالنخفاض ببطء ابتداءا فإن  ،2الجدول وكما هو مالحظ في 
 عدد أقل منليس واضحاا السبب خلف وجود . 2005العام قبل  كان عليهانحداراا المستوى الذي يصل أن 

ول ح المناقشاتأن  ولكن بعض التفسيرات المحتملة تأخذ بعين االعتبار، 2004عام القبل  المنشورات
م يكن ممكناا ه لأن أو ،نترنتالمجتمعات المحلية على اإل فيتجري لم تكن  أو ،نادرة كانت جنسي  ال تحر شال

عكست  جنسي  ال تحر شالنقاشات حول ال ،. في مصرGoogle "غوغل"استخدام عبر  هذه البيانات استعادة
عام الولكنه بقي في حدوده الُدنيا حتى  ،2003العام في  ذلك واضحاا وبدا  .ما الجانب المناطقي إلى حد  
قفز  ،2005و 2003العامين بين ما سبع منشورات ، تم رصد كما هو مالحظ في الشكل الثالثو . 2006
عدد المناقشات حول في المئة، ظه رها  200 نسبتهازيادة ب ،2006العام ن في وعشريإلى واحد  عددها

 .عوام الثالثخالل األ جنسي  ال تحر شال
 

 جنسيّ ال تحّرشالمحتوى الموضوعي للنقاشات حول ال
حديد انتشار من تبواسطته وتم تطوير نظام ترميز نتمكن  ،محتوى موضوعيكجميع المنشورات تحليل تم 

كما يظهر الجدول  ،نقطة من جميع النقاشات 12األشخاص. تم تحديد بعض النقاط في مضامين نقاشات 
 من عدداا  تشمل ،في بعض األحيان ،على طبيعة النقاش التي المنشور الواحد يأخذ أكثر من رمز بناءا و  .1

. الموضوعان اا منشور  233ـ في ُمجمل البواسطتها ُرمَّزت األحداث  اا،رمز  670تم تجميعها في  القضايا
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ر في كما هو ظاهو ز على األطفال والنساء. كانت ترك   جنسي  ال تحر شأهمية في النقاشات عن الاألكثر  43 |
 هعرفت %42، واغتصابعلى األطفال/ جنسي  االعتداء الفته بمن المنشورات عر   % 57نسبة ، 1 الجدول

 %32ضد المرأة مقابل  جنسي  عنف  %66مع  األمر معاكساا أتى  ،ضد المرأة. في مصر جنسي  بالعنف ال
في  دأتالتي ب جنسي  ال تحر شمكافحة ال جهودالمنحى بهذا  يرتبطاغتصاب. ضد األطفال/ جنسي  عنف 

لمتعلقة ا حول المواضيعمناقشات البارزة في ال . العناصرفي النص   الحقاا والتي نقاربها  ،2005عام ال
ن نصف أكثر ميدل  على هذا الترميز . االغتصاب/باألطفال جنسي  ال تحر شالتدل  على بالطفل والمرأة 

 .في المنطقة جنسي  ال تحر شالنقاشات التي تم احصاؤها عن ال
 

في  سي  جنال تحر شنصف النقاشات عن العلى هذا الرمز دل   :على األطفال/االغتصاب جنسي  االعتداء ال
وقد  .المدارسفي ومن ثم  ،العائالتداخل  على األطفال جنسي  ال االعتداء قلق كبير منظهر المنطقة. 

 من قبل الموظفين األطفال شمل هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية والخليج، االعتداء على
دي ضد على أنه عنف جس جنسي  ال تحر شينظر إلى ال ،و الخادمة. في هذا السياقأمثل السائق  ،المنزليين
 حر شتلإلى االحال بالنسبة وتلك هي رة على األطفال. مدم   على أنه تصرف ذو أثار   وأيضاا  ،األطفال

لت  حيث واغتصاب األطفال، جنسي  ال حيته معم مة بأن التحر ش يؤدي بضمبنية على افتراضات  مخاوفسج 
تالزماا رموز ة هما أكثر الجنسي  ضد األطفال والمثلية ال جنسي  ال تحر شستمناء. الاإلو  ةجنسي  المثلية الإلى 
واضحاا أن أغلب  بدافي هذا السياق، المسؤولية. و  التوعية العائليةبعد تالزم رمَزي  تحليله،تم مجموع ما في 

كال غير األشحول أبنائهم وعلى تعليم  ،حراسةبال باء على عدم ترك األطفال وحدهم األشجعت المنشورات 
 واغتصاب األطفال. جنسي  ال تحر شم االنصائح والدعم لضحايا اليوتقد ،مقبولة من اللمسال
 
ه تعالجبحيث  ،جنسي  ال تحر شفي المناقشات حول ال هو موضوع  سائد  بدوره، : ضد النساء جنسي  ال تحر شال

اإلشارة إلى  اهنالهام ومن المنشورات المصرية.  ثلثا وحوالي ،على امتداد المنطقةتقريباا نصف المنشورات 
طفال، اغتصاب األو  جنسي  ال تحر شال كبير مع بشكل   يتداخلالتحر ش الجنسي ضد النساء  موضوع أن

وأبناء األعمام و  اآلباء من قبلجنسياا، الفتيات في سن المراهقة مقاربة على  العديد من النقاشات ركزت حيث
، رأةالمحول  في المناقشات متباينة اتجاهاتظهرت ، ضمن هذا السياقخوة. األو  األجدادوأحياناا، ، العم  
وسائل و  الشارع، األماكن العامة في جنسي  ال تحر ش، والفي المنزل والعمل جنسي  االعتداء الحول  تز وترك  
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 ،امةبالمرأة في األماكن الع جنسي  ال تحر شمعظم المنشورات على ال ت، رك ز . في مصربشكل خاص النقل 44 |
ثل اللمس مفيزيولوجية، في األماكن العامة بالممارسات ذات طبيعة  جنسي  ال تحر شالالغالبية  تفحيث عر  
غير و  جنسي  اللفظي ال تحر شلكترونية موضوع الشات اإلالمناق. من ناحية أخرى، برز ضمن االحتكاك

على  لقاء اللومإبوقام العديد منهم ، جنسي  ال تحر شال في تعزيز اللباس دورحول الالئق، وقد تنازع األفراد 
ت ز ترك   ،الحجاب. في العمل أي   ،األدنى من الحماية الحد  ما اعتبروه  من دون  خروجهنبسبب  اءالنس

تدفع لتي ا أرباب العملكما طالت ممارسات ، في مواجهة التحر ش السلطة افتقار المرأة إلىالمناقشات على 
 .مزيد من الممارسات غير المرغوب فيهاتجنباا لل العمللترك المرأة ب
 
ي النقاش برز ف ،غتصاب. اإلبالغة األهمية أيضاا  أخرى برزت نقاشات  ،المهيمنين هذين الموضوعينلى إ

صاب تتم الربط ما بين اإلغ ،وفي بعض األحيان. في العائلة والمدرسة وأماكن العملحاضرة كمشكلة 
 ،أيضاا . رجاالا  والسن  أصغار  اا شبان جنسي  ال تحر شغتصاب والإلخاصة عندما يستهدف ا ،ةجنسي  المثلية الو 

في  بسالمال األفراد دور ناقش حيث ،ضد المرأة في األماكن العامة جنسي  ال تحر شبالاإلغتصاب ارتبط 
العالقات و أ "،الزناكما تم التطر ق إلى ". نفسي   مرض  إحداث اإلغتصاب، بينما اعتبره البعض ناتجاا عن 

. والخليج السعودية في المملكة العربيةال سيما في سياق موضوع اإلغتصاب،  ،خارج إطار الزواجة جنسي  ال
ن ةتوافقي باعتبارها هذه العالقات متقد  في أغلب النقاشات،   .أخالقية-الالو  بيةسلعليها بال اا محكومبقيت ، وا 

رياا، مصطلحاا مص كونه. وعلى الرغم من حول التحر ش في المناقشات "المعاكسة" أوكذلك، ظهرت المغازلة 
من قطر.  1و ،من الخليج 3و ،منشورات سعودية 3و"التعاكس" في " فقد ظهرت كلمات مثل "المعاكسة

"، وجيةالحياة الز " نقاشخاص بمنتدى  في المشاركين السعوديين أحد الذكورتطر ق ، على سبيل المثال
ة شاب الشاذ  فات الفي تصر   على المرأة ، ورأى أن اللوم ال يقعجنسي  ال تحر شلطرف المسؤول عن اللمسألة ا

ولكن  "،شتحر  " بمسمى. وظهر مصطلح "المعاكسة" أيضاا في بعض األحيان تحر شوممارسته للمعاكسة وال
 تحر شلل جسديةلا/الفيزيولوجيةالحالة  نهاإُتَفَسر على  "المعاكسة" كانتف دة.بكة ومتعد  ابأشكال متشأيضاا 

مجامالت و  اللفظي تحر شال للداللة على كانت تستخدم أيضاا و ، ةجنسي  ال والعالقات واالغتصاب جنسي  ال
 .للنساء
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ي ف خصوصاا  ات،لنقاشفي اة هام   نقاط  كمصطلحات السلطة وأصحاب النفوذ ظهرت ذاته، في الوقت  45 |
، جلعن الر  والدونية ،ضعف المرأةو ، الذكوري ، والمجتمع االستبدادي لنظامل انتقاداتنت تضم  و مصر. 

 .بهن ي  جنسال تحر شوال ،النساء الملقى على كاهل االجتماعي واللوم، الصرف من العمل النساء منخوف و 
بعض  يف بشكل محدود ألطفال،باإلعتداء على ا مرتبطغير ال، الرجال ضد جنسي  ال تحر شالظهر ، أخيراا 

لعنف ال يزال ا ،األحيانأغلب في  ،ولكنة. تحر شالم لمرأة أن تكون هييمكن ل هأنرأت التي  المناقشات
 ة.جنسي  بالمثلية المرتبطاا ضد الرجل  جنسي  ال
 

 جنسيّ ال تحّرشالتحوالت الزمنية في النقاشات حول ال
حول  يمةمعلومات ق روف  ي من االتجاهات عدداا أن تضح ا، الزمن على مر   الرموز عتوز  كيفية  استكشافبعد 
ألطفال با جنسي  ال تحر شالنقاش  يوضح انتشار 4. الشكل جنسي  ال تحر شلحول ا راتتصو  ال رتغي  

لتي تم الكترونية مناقشات اإلالبلغ ذروته في قد و ، قيد التحليلسنة   12طولها زمنية مدةعلى  واالغتصاب
كل . الشالتحر ش ال يتجزأ من نقاش اا بشكل عام جزء لكنه يبقى ،2009و 2005العامين بين رصدها ما 

استمر ذ إ، 2012و 2003في الفترة الممتدة ما بين العامين  يةلمصر يالئم الحالة اهذا التوزيع أن يوضح  5
 .بسيط، ولو بشكل من النقاش جزء  كهذا الموضوع 

 
على معظم الفترات الزمنية فينسحب  6الجدول بالمرأة الظاهر في  جنسي  ال تحر شالرمز الخاص بالأما 

. 2003ابقة للعام السفي الفترة  جنسي  ال تحر شالنقاشات حول الفي المنطقة، ولكنه لم يكن جزءاا من للنقاش 
 والعنف ،سفاح القربىفي التطر ق إليه حول زت المخاوف ، ترك  2003كموضوع في العام  ظهروعندما 

 ر شتحالوصوالا إلى المستشفيات، أماكن العمل و  في عف المرأةضو ضد الشابات من األقارب الذكور، 
مرأة في ضد ال جنسي  ال تحر شالرمز غريب. في مصر، ظهر  أبو له في سجن الذي تعرضن غتصابواإل
لعام افي الربع األخير من ت نقاشاته ز رك  ثم ت ،بلغ ذروته في النقاشات العامة حينها،. 2006يات ابد

عمل ستُ هنا، ا. 7الجدول كما يظهر  ،من مصرآتية  18من أصل  اا منشور  15ذروة بلغت ، مع 2006
د في تشرين عطلة العيشهدتها التي  جنسي  ال تحر شللداللة على حالة فوضى ال جنسي  ال تحر شمصطلح ال

ع في الشوار  لمرأةبا جنسي  ال تحر شزت على اللى مداخالت فرعية رك  إباإلضافة  ،2006/أكتوبر األول
 .وسائل النقلو 
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حت ذكرى أصب ،القاهرةفي العيد في منطقة وسط البلد شهدها التي  تحر شفوضى الوقد بدا مالحظاا أن  46 |
 منتدياتلفي ا النقاشات العامةو نات المصرية المدو  تالياا و  ،عالميهتمام اإلد درجة كبيرة من اإلسنوية تول  
رأة يستهدف المالذي  جنسي  ال تحر شالالمحورية، أصبح اللحظة وفي تلك (. 2012ريزو  ،2008)رفعت 

لداللة ة لاستخدامات متداخلوظهرت في مصر،  جنسي  ال تحر شر التصو   من طريقة حيوياا  في الشوارع جزءاا 
لت  ،تحر شلعلى ا خدام است تم ،وكذلكطفال. على األ جنسي  عتداء اللى اإلضئيلة من اإلشارات إ نسبة  وسج 

نقاشات ال ال تزالاآلن، . خارج مصر، وحتى "المعاكسة"غتصاب وإلى اإل المصطلح بشكل متقلب لإلشارة
 .تحر شطفال تهيمن على مناقشات العلى األ جنسي  حول االعتداء ال

 
 جنسيّ ال تحّرشر مفاهيم الإعادة تصوّ 

نات المدو   كيف ساهمت المنتديات وبيانات، يسأل البحث: ل الوارد في بداية البحثانطالقاا من المث
 تحر شال ارتبطاا، خيتاري؟ جنسي  ال تحر شالمصطلح تجاه الناس بين لكترونية في شرح حالة عدم االرتياح اإل
، ال واالغتصابعلى األطف جنسي  بمفهوم االعتداء ال وثيقاا  ارتباطاا العام في المنطقة  في مخيلة الرأي جنسي  ال

نظر إليه بشكل كبير على أنه يُ  تحر شكان ال ،هنا .موثوق بهم ا أفراد  ميرتكبهو  المنزللم ا يشهدهما وغالباا 
لى ع جنسي  االعتداء الفإن  وعالوة على ذلك،متفاوت على االغتصاب. يدل  بشكل و  ،جسدي   إنتهاك  
ل الحاد  من تبعات  مستقبلية يتم تخي لها على شكالقلق يتسبب باإلناث، وأحياناا الذكور عامةا  ،األطفال

 اصة والعامة،في األماكن الخ المرأةللداللة على . عندما استخدم ةجنسي  المثلية الو واإلستمناء  نفسيةالمشاكل ال
اجتماعياا ة مدان تبعات سلوكيةباإلضافة إلى  ،واالستغالل ،نتهاكاال، و نقل المصطلح مفاهيم حول العنف

 .على المدى البعيد
 

لنساء الذي يستهدف ا جنسي  ال تحر شالبمقاربة  "المركز المصري لحقوق المرأة"عندما بدأ  ،2005العام في 
من  اا ءباألطفال جز  جنسي  ال تحر شغتصاب والوالزنا واإل "المعاكسة"و تحر شال مفاهيمت كان ،في مصر

في . دةمنحرفة غير محد  ة جنسي   ممارسات لىإمجموعة غامضة من المصطلحات الفضفاضة التي تشير 
 تحر شمصطلح ال أنذكرت  ،ناهد أبو قمصانمديرة "المركز المصري لحقوق المرأة" مع أجريت مقابلة 

 غتصاب. أما مصطلحاإلفهمه مع ما يختلط  غالباا  اا،صعب اا مصطلحعند بدء برنامجهم بدا  جنسي  ال
يفهم على أنه إظهار اهتمام موج ه نحو امرأة في الشارع،  ،زال مستخدماا بشكل واسع "المعاكسة" فقد كان وما
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 نهاإتفهم على  "سةالمعاكضده. على نطاق واسع، كانت "لحشد الناس  وال يحتوي المصطلح على قوة   47 |
 يز بينقائم على التمي مجتمع   في في األماكن العامة دائماا  تحدث "،طريقة أقل أو أكثر شكلية من الخطوبة"
 هرتظبلد التي بنت الصورة  معمتالزماا المصطلح يبدو  (. وكان108: 2005في مصر )ريزوفا  نجنسي  ال

 تسامحال درجة من أن هناكإلى  القمصان أبوولفتت . اجتماعياا  مقبولةال حدودال ضمنالشوارع  في مفاتنها
جريمة.  "سةالمعاك"يعتبر ال أحد وأن  ،الخطوبةو  ،حاالمز  ،"غاظةإلـ"ال منتشراا  اا سلوبأ ااعتبارهب "لمعاكسةمع "ا

الذي ألبعد االهدف هو  ،واللحاق بالفتاة واللمس "المعاكسة"اللفظي و تحر شمثل ال ،تحر شتجريم أفعال ال
كانت تصاحب نشاطات و ". تحر ش"خريطة الكـ تحر شخرى ضد الاألمبادرات الكما  ،إليه المركزيسعى 

غيير وت ،هذه الممارسات حول المفاهيم االجتماعية تعريفمحاولة إلعادة  "لمركز المصري لحقوق المرأة"ا
يعاني  تمع  شبق في مج وبأنها تصرف طبيعي لرجل   ،بأنها ليست مشكلة وغير مهددة إليهاالنظرة القائمة 

ل" فقد جنسي  ال تحر ش"ال . أما مصطلحجنسي  من مشاكل اقتصادية وكبت  المركز "القوة التي احتاجها  شك 
 ولإلعادة تشكيل الفكرة العامة ح ،الشعبية األخرى  حركات االجتماعية والكياناتوال "المصري لحقوق المرأة

ارع ة غير مؤذية في الشجنسي  تصرفات من فهمها كتحاول هذه المبادرات جميعها تجريدها سلوكيات 
 .عنف وتعنيف وجريمة على الصعيد الجسدي  أفعال إلى  وتحويلها

 
محاربة عالمي يرتكز على  وي  نسنشاط جزء من  على أنه عنف هو جنسي  ال تحر شالن النضال لتوصيف إ

" لحقوق اإلنسان في فيينا مؤتمر األمم المتحدة"د (. وقد مه  2009&  2006العنف ضد المرأة )ميري 
الطريق  ،1995عام المنعقد في ال "للمرأة في بكين مؤتمر األمم المتحدة العالمي"و 1993عام ال المنعقد في

على ة القائمعدم المساواة  أشكالأبرز من  اا باعتباره واحد الجندري زيادة تركيز العالم على العنف نحو 
فريدمان ، 2000العلي ) دور كبير في هذا المجال "المرأة المصريةجمعية الدفاع عن ـ"وكان ل. الجندرأساس 
نية المع المنظمات التي تستخدمها جنسي  ال تحر شال (. تعريفات2013ستارتشورسكي ، 2003&  1994

المرأة. وقد استخدمت "خريطة  حقوق حول العالمية  الخطابات تتماشى مع ،جنسي  ال تحر شبمحاربة ال
رض ع، وكذلك فعلت "نظرة للدراسات النسوية" في ورقة جنسي  ال تحر شالمتحدة لل " تعريف األممتحر شال

المركز المصري لحقوق "ويقارب (. 2014)نظرة:  جنسي  المستقبلية حول األشكال المختلفة للعنف الاألفكار 
النساء  فيستطيع الرجال استهداإذ  أيضاا، عدم تكافئ في القوةمن كونه  جنسي  ال تحر شالمفهوم  "المرأة
الناشطات في ا التي تتداولهمفاهيم يستحضر العلى أساس الجندر القائمة . هذا التركيز على القوة تحر شبال
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على  ي  جنسال تحر شيصفن الإذ  ،( أوروباما لى حد  إو)األميركية حقوق المرأة في الواليات المتحدة مجال  48 |
بكر ) يةقتصاديستهدف النساء لمجرد أنهن نساء وينتهك حقوق المرأة اإل الجندرأنه تمييز على أساس 

 (.2006 زيبل، 2007
 

 ،لمصريةاحماية المرأة العاملة على جمعيات المع جهد  يتماشىإلى مستوى جريمة  جنسي  ال تحر شرفع الإن 
لتجارب االمستلهمة من جهودها كما يتماثل مع  .إلعادة تعريف العنف القائم على أساس الجندر في القانون 

 أشكالكافة  على اتفاقية القضاء"مثل  ،إجبار الدولة على االلتزام باالتفاقيات الدوليةالعالمية في معرض 
منظمة غير  16قامت "، المرأة الجديدة وبتنسيق من "مؤسسة ،2008عام ال. في "ضد المرأة سيداو التمييز

واد قانون ملصياغة مسودة تعديالت تأمين الحماية، و  ،جنسي  ال العنفحظر ل فريق عمل حكومية بتشكيل
وضعت  رفعها الفريقالجندر. مسودة التعديالت التي أساس القائم على  العنفب التي تتعلقالعقوبات 
حرير توحاولت  ،ساس الجندرألمختلف أنواع العنف القائم على أشد  مالءمة، عقوبات حد دت و  تعريفات

وباعتباره  له. عن العنف الذي تعرضن  علنياا ث من التحد  النساء التي تمنع الشرف" " مفاهيمالقانون من 
بوضع مسودة تعديالته الخاصة التي  "المركز المصري لحقوق المرأة"في فريق العامل هذا، قام  عضواا 

وافقت الحكومة  ،2014عام ال(. وفي FIDH 2014إلى القانون ) تحر شركزت بشكل أساسي على إضافة ال
بشكل عام الذي كان يركز ، من قانون العقوبات 306إلى المادة  جنسي  ال تحر شالمصرية على إضافة ال

قوق في كلية الحالقت اهتماماا واسعاا شهدتها حادثة إثر هذا التعديل وقد أتى . "حياءالخدش تجريم "على 
ها إلى الشرطة الى مرافقتبما دفع  ،بامرأة حر شتحيث قامت مجموعة كبيرة من الشبان بال "،جامعة القاهرة"

ضافة إلى تفاعل أعضاء باإل على الحادث،ة فعل العام   (. رد  2014خارج الحرم الجامعي )ميديا مصر 
يق مع دون تنسمن و  ،الحكومةب دفع ،جنسي  ال تحر شومبادرات ضد ال "جامعة القاهرة"هيئة التدريس في 

. لقيت هذه التعديالت منذ صدورها انتقادات الجمعيات غير الحكومية ون تعديل القانإلى  ،هذه التحركات
لى مطاردة المرأة إباالضافة  ،جنسي  ال اإلعتداء على جنسي  ال تحر شتعريف الفيها اذ يقتصر  ،المعنية بالمرأة

 (.2014 )الرفاعي
 

 داا في ظل  عق  مما زالت فعالا  جنسي  ال تحر شالتعريف إعادة فإن  استمرار المطالبة القانونية،وعلى الرغم من 
اء الحدود جهوداا إلنش "المركز المصري لحقوق المرأة"الطبيعة األبوية والمحافظة للمجتمع المصري. وقد بذل 
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وضح يواالغتصاب وهتك العرض، كما  جنسي  ال تحر شبما فيها ال ،االصطالحية لمختلف أشكال العنف 49 |
في  جنسي  ال تحر شالفي معالجة ال الثقافية والثغرات القانونية األشكحول  تقرير الصادر عن المركزال

سم "صلحها في إطلق عليها أانطلقت حملة مشتركة  ،2013العام (. في نهاية 2009) المنطقة العربية
 ،"ر شتحو"خريطة ال "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"نظمتها "نظرة للدراسات النسائية" و ،دماغك"

إلى ترسيخ تعريفات المصطلحات و"تسمية األشياء الحملة سعت  ."تحرير بودي جارد"ضافة إلى باإل
 ،ر الئقف غيتصر   وأي   والمالحقة "المعاكسة"ممارسات كافة  جنسي  ال تحر شال مصطلح ضم  ". فهابأسمائ
فيها  م  توقد  ،صدرت "نظرة" الورقة التي ذكرناها سابقاا أ ،الحملةإثر غتصاب واإلعتداء. زها عن اإلومي  

ذه الجرائم من ه توضيح الفوارق بين كل  جرموتم  ،غتصابواالعتداء واإل تحر شالتمييز بوضوح بين ال
 (.2014 )نظرة

 
العنف  شكالألى مختلف إيشير  "جنسي  ال تحر شالمصطلح "مع ذلك، وبعد الثورة بشكل خاص، أصبح 

وهو  ."و"أقل عنفاا  "غير خطرة"عتبر من الممارسات اليومية التي كانت ت   واسع يدل  على مجالو  ،جنسي  ال
غتصاب االعتداء واإلما زال . 2005العام في  عمله بدأعندما  ،"المركز المصري لحقوق المرأة"عليه رك ز ما 

مة  ت، وقد أشار جنسي  ال تحر شال يتجزأ من ال جزء  كيحضران  العديد بحث الل فص  ذلك، كما لى إالبحث مقد 
من  ،في مصر جنسي  ال تحر شتاريخ الي عن رو ت رئيسية عالمات التي أصبحت األحداث البارزة من

، 2013النغهور ) التحريرميدان في  الجماعي  غتصاب هجمات وحاالت اإلالاعتداءات األربعاء األسود إلى 
ية اهيم المعيارية التاريخ(. إن العنف الظاهر في هذه األحداث يتماشى مع المف2013تادروس ، 2012ريزو 

التي  جنسي  لا تحر شال من اليومية شكالاأل مواجهةعلى  المدني د قدرة المجتمععق  ولكنه  ،تحر شالعنيفة لل
ادية ع ممارسةكبير  إلى حد  اليومي ُيعتبر  جنسي  ال تحر شال وال يزال .في الشوارعاآلمنة المرأة حركة  تعيق

في  هامشيو  النساء أو تجتذبه بطريقة لباسهاتريده  ،ى المزاح واللعبوال تتعد   ،رجالالفتيان و يقدم عليها ال
 األماكن العامة.

 
 خاتمةال

 هو ،بشكل واسع في مصر والشرق األوسط بطريقتين مختلفتين لكن متداخلتين: أوالا  جنسي  ال تحر شُيفهم ال
ة. و العام  ة أفي األماكن الخاص   بالمرأة سواءا  جنسي  ال تحر شالهو  ،وثانياا  ،ضد األطفال جنسي  العنف ال
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 داللة على الممارسات التي تتم في األماكنلل جنسي  ال تحر شالنشطاء مصطلح الاستخدم  ،2005العام ومنذ  50 |
 "رأةالمركز المصري لحقوق الممثل " ،جنسي  ال تحر شالكثير من المبادرات االجتماعية ضد ال وظهرالعامة. 

قل األ" الممارساتمصطلح التحر ش الجنسي  تضمين هذه المبادرات إلى سعت وقد  ."تحر شو"خريطة ال
تغيير النظرة العامة تجاه هذه الممارسات. في السنوات األولى من و  ،اعتبارها جريمةنحو  خطوة  ك" عنفاا 

ل التي  جنسي  ال تحر شلمن ااألشكال اليومية يتمحور حول كان التركيز  ،النشاط مثل  ،وارعالشفي ُتسج 
ن العنف أخرى موبعدما تم إلقاء الضوء على حاالت والتعليقات غير الالئقة والمالحقة واللمس.  "المعاكسة"
. تحر شلى محور نقاشات الأضيفت كمواضيع إغتصاب، والعنف وحتى اإلالجسدي  تحر ش، مثل الجنسي  ال

أوسع من  مجاالا بمعنى يتضمن  جنسي  ال تحر شانتشر مصطلح ال ،2011في العام ومع انطالق الثورة 
ود بغض النظر عن جه ،غتصابوحتى اإل ،عتداءاإلك أكثر عنفاا منه أشكال و  ،جنسي  ممارسات العنف ال

الفهم ق في سيا ،ما إلى حد   ،ذا العنفيصب  ه. جنسي  ال تحر شلفصل االغتصاب عن الالمدني المجتمع 
ز  ،لكترونيةبية اإلمنتديات النقاش العر مثلما أوضحت  ،تحر شالتاريخي لل اإلنتهاك ى علوهو فهم يرك 
ق  تزال تفر  الالتي  العامةاألحاديث أصبح أكثر انتشارا في فقد  جنسي  ال تحر شالأما غتصاب. الجسدي واإل

المرأة داف في استه جنسي  ال تحر شلمن اكما تستمر االشكال اليومية  "،المعاكسة"و جنسي  ال تحر شبين ال
 .بال هوادة ،المصرية
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 صدوره.وضوحاا، قسمت السنوات الى أرباع. وتم تعيين ربع الى كل منشور حسب شهر وسنة 
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زيع لنكثف المعلومات لخلق تو توزيع المنشورات المصرية التي ترمز الى "التحرش الجنسي ضد النساء" حسب السنة. و : 7الجدول 

 أكثر وضوحاا، قسمت السنوات الى أرباع. وتم تعيين ربع الى كل منشور حسب شهر وسنة صدوره.
 

 

 الموضوع
مرمزة لكافة 
 التكرار مرمزة لمصر التكرار المنشورات

 %32 24 %57 132 التحرش باألطفال واإلغتصاب
 %66 49 %42 98 التحرش الجنسي ضد النساء

 %11 8 %8 19 اإلغتصاب
 %15 11 %8 18 المعاكسة

 %3 2 %9 22 الزنا
 %1 1 %4 10 استكشاف الشباب/المراهقين

 %19 14 %35 82 مسؤولية األهل
 %14 10 %30 70 المثلية/الشذوذ الجنسي

 %4 3 %3 7 التحرش الجنسي ضد الرجال
 %3 2 %2 4 عنف الدولة

 %8 6 %4 10 القوة/النفوذ/السيطرة
 %8 6 %3 6 اإلعتداء الجماعي

   136   478 مجموع الرموز
 تردد المواضيع المرمزة، بدون المواضيع الفرعية :1الالئحة 

N-233 for All Posts, N=74 for Egypt 
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