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مل ّخص:
هذه الورقة تبحث في تحول التصورات في مفهوم التحرش الجنسي في مصر .من خالل معلومات
طولية/احصائيات طولية تم جمعها من منتديات ومدونات عربية ،فضالا عن مقابالت ومالحظات المنظمات
المناهضة للتحرش الجنسي تستكشف مجال المعاني الواضحة في مصطلح التحرش الجنسي .وقد استخدم
أسلوب المقارنة لتقييم اختالف الخطاب السائد حول التحرش في مصر عنه في المنطقة .تم جمعت
المعلومات إلكترونيا ،باستخدام مصطلح البحث "تحرش جنسي" و "تحرش" .وكان محرك البحث Google
هو محرك البحث األساسي لتحديد المنتديات ومنشورات المدونات من العام  2000إلى العام  .2012من
خاللها ،تم رصد  233منشور أصيل يركز على موضوع التحرش الجنسي .وتظهر البيانات قلقا عارما من
ظاهرة التحرش الجنسي واغتصاب األطفال ،حتى العام  .2006وفي شهر تشرين األول/أكتوبر من العام
 ،2006ط أر تغيير على منتدى النقاشات المصرية إثر التحرش الجنسي الجماعي الذي شهدته فترة العيد
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في وسط القاهرة .اعتبا ار من هذه الحادثة ،أصبحت كلمة "تحرش" في مصر تعني التحرش الجنسي بالنساء
في األماكن العامة .قبل هذه الحادثة ،كان "المركز المصري لحقوق المرأة" قد أطلق حملة إلنهاء التحرش
الجنسي الذي كانت تشهده يومي ا شوارع مصر .في أعقاب "الثورة المصرية" في العام  ،2011استمر هذا
النشاط من خالل مبادرات مستقلة تركز على العمل المجتمعي ،مثل "خريطة التحرش" .حينها ،تعقد الخطاب
المرتبط بالتحرش بعدما أصبح فعل التحرش متصالا بالعنف الجنسي واالغتصاب ،اللذين صا ار واضحين
عقب الثورة .هذا اإلرتباط بين التحرش والممارسات العنيفة جنسيا اصطف إلى جانب المعاني السابقة
للتحرش ،لكنه أيضا دعم المقاومة الشائعة لفكرة أن مصطلح "التحرش" يعني الممارسات اليومية للتحرش،
وهو ما سعت المبادرات المناهضة للتحرش إلى ترسيخه.

إعادة تصور مفاهيم التحرش الجنسي في مصر

في أيلول/سبتمبر  ،2013شارك أعضاء في "هاراس ماب" ،أو "خريطة التحرش" – مبادرة مصرية مناهضة
للتحرش الجنسي – في مهرجان "ماستربيس" الذي أقيم في منطقة الدقي (حي راق في القاهرة) .و"ماستربيس"
هي مبادرة شعبية عالمية تهدف إلى حشد المجتمعات المحلية لدعم بناء السالم من خالل الحوار بين
الثقافات 1.وظفت "خريطة التحرش" هذه الفرصة لتنمية حضورها الجماهيري ونشر رسالتها التي تهدف إلى
التدخل ورفع الصوت في وجه التحرش الجنسي (لكي ال يكون التحرش حالة طبيعية في الشارع) ،باإلضافة
إلى استقطاب متطوعين جدد وتوظيفهم في فرق التوعية المجتمعية حول ظاهرة التحرش الجنسي في مصر.
خالل الفعاليات ،حصلت مشادة بين رجل مسن يسير في الشارع الذي يستضيف المهرجان وأحد أعضاء
"خريطة التحرش" .اعتبر الرجل أن التحرش الجنسي ليس مشكلة في مصر ،وذكر أن "المعاكسة" هي أمر
سائد ،وهي موجودة حتى في أميركا ،وليست ظاهرة حص ار مصرية .والتحرش ،برأيه ،هو مصطلح "كبير"
ال يجب استخدامه بهذه البساطة .تواصل أعضاء "خريطة التحرش" مع الرجل عبر سؤاله بداي اة عما إذا
كان أبا لبنات ،وعن شعوره تجاه احتمال تعرضهم للتحرش في الشارع .بعد ذلك ،وبحماسة أكبر ،قامت
المتطوعات بشرح ما يعنيه التحرش المرأة في الشارع ،بشكل مفصل .ومع ذلك ،لم يستطع أعضاء الفريق
توضيح الفارق بين التحرش و"المعاكسة" للرجل ،وبقي غير مقتنع بالفكرة من أساسها.
منذ حوالي عقد من الزمن ،وتحديدا في العام  ،2005بدأ "المركز المصري لحقوق المرأة" حملته األولى
ضد التحرش الجنسي في الشوارع ،وقد أتت ردود أفعال العامة حينها مشابهة لرد فعل الرجل المسن في
مهرجان "ماستربيس" .ومنذ البداية ،أشار المركز بأن التكلم عن فعل التحرش الجنسي أثار غضبا واحراجا
في الرأي العام ،وقد أنكر الكثير من الناس وجود هذه الظاهرة في مصر أساس ا .ومن أبرز ردود الفعل ،تم
رصد فكرة أن التحرش لم يظهر بداي اة في مصر وانما هو فكرة أميركية لم تندمج بالسياق المصري بشكل
صحيح .ظهر هذا النقد على نحو الصدفة في سياق آخر ،عندما قامت مبادرة "خريطة التحرش" بفعاليات
تأتي نتائج هذاالمقال من أطروحة الدكتوراة القادمة للكاتبة:
""Anti-Sexual Harassment Activism in Egypt: Transnationalism and the Cultural Politics of Community Mobilizing.
www.masterpeace.org
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إن مهرجان الشارع في القاهرة عام  2013أتى بمجموعة من المنظاتت الشبابية والمجتمعية لترويج نشاطات من أجل تحسين
المجتمع.
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توعية أخرى .ومجددا ،كان الرأي السائد يفيد بأن كلمة "تحرش" كبيرة جدا ،وبأن التعليقات والنظرات وحاالت
اللمس المنتشرة في الشوراع تعتبر "مجرد معاكسة".
تظهر هذه األمثلة حالة التوتر التي كانت وما زالت موجودة حول تسمية "التحرش الجنسي" .ويستكشف هذا
البحث التصورات المتغيرة لكيفية استعمال مصطلح التحرش الجنسي في ذهن الناس .واستمدت البيانات
من مناقشات عربية في المنتديات اإللكترونية تمت على مدى  12عاما ،أي إنها سبقت حملة "المركز
المصري لحقوق المرأة" وواكبتها ،باإلضافة إلى المقابالت والبيانات التي تم جمعها خالل البحث عبر
المراقبة والمشاركة والتفاعل .وتستكشف هذه البيانات إعادة صياغة لمصطلح التحرش الجنسي روجت لها
منظمات المجتمع المدني المصرية والمبادرات الشعبية/الجذورية ،تتماشى مع أجندات وخظابات دولية تركز
على مكافحة العنف ضد المرأة .ويمكن القول هنا بأن التوتر حول التحرش الجنسي في مصر مرتبط جدا
مع أشكال أخرى من العنف الجنسي واالغتصاب ،بشكل خاص ضد األطفال والنساء ،وبشكل رئيسي في
المنازل واألماكن الخاصة وشبه الخاصة كالمدارس وأماكن العمل.
تحرش الجنسي في مصر
تاريخ ومسار ال ّ
ّ
حتى العام  ،2005لم تكن منظمات الدفاع عن المرأة المصرية قد عرفت بالتحرش الجنسي كمشكلة .في
بدايات ذلك العام ،تعرضت ناشطة تتظاهر ضد استفتاء الدستور أمام مكاتب نقابة الصحافيين في وسط
مدينة القاهرة للتحرش ،اعتدت عليها قوات الشرطة والبلطجية المأجورين من النظام (أخبار النبأ ،2005
النغهور  ،2013رضوان  .)2011بعد هذه الحادثة التي عرفت باسم "األربعاء األسود" ،أتت ردود الفعل
سريعة من النشطاء والعلماء البارزين ،عبر تشكيل حركة لم تدم طويالا ،تناهض العنف السياسي ،وقد أطلق
عليها اسم "الشوارع لنا" .أدانت الحركة ممارسات الدولة إلسكات المعارضة عبر اعتداءات تهدف إلى الحد
من مشاركة المرأة في الحياة العامة ،من خالل تقويض احترامهن .في ذلك الوقت ،لم يكن هناك تعريف
واضح أو مفاهيم أساسية تحدد التحرش الجنسي ،ال داخل المجتمع المدني وال في الوسط العام .وقد أشار
مقال نشر في "أخبار النبأ" في حزيران  2005إلى أحداث "األربعاء األسود" على أنها تحرش جنسي وهتك
عرض (وما يطويه ذلك من معاني الشرف والعار) .استعمل المصطلحين في المقال بشكل متواز ،واعتبر
اعتداء على األمة المصرية .ومع ذلك ،فإن التحرش الجنسي ،كما هو مفهوم في فترة ما بعد
التحرش بإمرأة
ا

إعادة تصور مفاهيم التحرش الجنسي في مصر

عرفه تادرس ) ،(2013bلم يكن قد اصبح بعد جزءا من
الثورة من الناحيتين السياسية واليومية ،وكما َ

الخطاب األوسع عن العنف القائم على أساس الجندر في مصر.

في أواخر العام  ،2005أطلق "المركز المصري لحقوق المرأة" برنامجا يهدف إلى مواجهة التحرش الجنسي
اليومي في الشوارع (ريزو  .2)2012 & 2008في العام  ،2008نشر المركز دراسة واسعة النطاق،
عنوانها "غيوم في سماء مصر" ،فازت باهتمام عالمي لتوثيقها للمرة األولى مدى انتشار ظاهرة التحرش
الجنسي في الشوارع المصرية .إذ أظهرت الدراسة أن نسبتَي  83في المئة من النساء المصريات و 98في
المئة من األجنبيات اللواتي شملهن اإلحصاء تعرضن للتحرش .وعرفت الدراسة التحرش الجنسي على أنه
تصرفات جنسية غير مرغوب بها ،معظمها ليس جسديا .وقد ُسلط الضوء على سبعة تصرفات أساسية،

هي :المعاكسة ،النظر والتحديق ،إصدار األصوات ،العنف اللفظي ،المالحقة ،إزعاجات عبر الهاتف،
التصرف غير الالئق ،وحتى اللمس.
عرف المركز التحرش الجنسي على أنه مشكلة اجتماعية ونفسية أساسا ،وسببا لعدم آمان المرأة في األماكن
العامة ،وطالب بتمكين عملية رفع التقارير إلى مراكز الشرطة .وانتقد الباحثون هذه الممارسة ونهجها في
إبراز الطابع االجتماعي الصلف ،بعد الفشل في التصدي لنظام عدم المساواة بين الجنسين الذي أسهم في
تدعيم ظاهرة التحرش الجنسي وخلق رجال مصريين غير مؤهلين ثقافيا (أبو اللغد  2011و2014؛ عمار
.)2011
قبل ثورة العام  ،2011وقع عدد من األحداث الهامة ،ساعد على تشكيل خطاب مكافحة التحرش الجنسي
والتصورات العامة حوله ،بطرق معينة .فمثالا ،في عطلة عيد الفطر من العام  ،2006لم تتمكن مجموعات
من الشبان من حضور فيلم في سينما في وسط البلد في القاهرة ،بسبب نفاذ البطاقات ،فأقدموا على موجة
من التحرش الجنسي ،مهاجمين النساء والفتيات في محيط السينما .استمدت هذه الحادثة أهميتها من وجود
عدسات الهواتف المحمولة في المحيط ،فالتقطت الفيديوهات وانتشرت بشكل واسع عن طريق "يوتيوب"

 www.ecwronline.orgللوصول الى الدراسات والبيانات الصحافية الصادرة عن المركز حول التحرش الجنسي.
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والمدونون المصريون ،كمقال وائل عباس ومالك  Xحول المسألة .وندد المدونون المصريون بعدم اهتمام
الدولة ووسائل اإلعالم بهذا الحادث وبالتحرش الجنسي بشكل عام .إلى ذلك ،سجل العام  2008انتصار
المخرجة نهى رشدي ،ابنة  27عام ا ،بأول دعوى قضائية ضد التحرش الجنسي في المحاكم المصرية.
استفادت رشدي من المادة  306من قانون العقوبات التي تمنع أي اعتداء على شرف وكرامة شخص آخر،
أو ما يسمى بـ"خدش حياء" .وكمصطلح "هتك العرض" ،ارتبط "خدش حياء" بالجرائم الجنسية المؤذية لشرف
المرأة .وكما في قضية "األربعاء األسود" ،نشرت جريدة "اليوم السابع" ما يفيد بأن المتحرش شريف جبريل
ارتكب جرم "هتك العرض" ضد رشدي .وبشكل مشابه ،نشرت "المصري اليوم" تقري ار مفاده اتهام المدعي
العام رسميا لجبريل بجرم "هتك العرض".
في كانون األول/ديسمبر  ،2010بدأ عرض فيلم " ،"678وهو أول فيلم من انتاج خاص في مصر يركز
على قضية التحرش الجنسي كمشكلة تستهدف المرأة في األماكن العامة ،من خالل عرض قصص ثالث
شخصيات تتقاطع تجاربهم مع التحرش الجنسي .وظهرت في الفيلم أشكال مختلفة من العنف الجنسي التي
تشملها كلمة "تحرش" ،كـ"التزنيق" في المواصالت العامة ،والعنف الجسدي ،واحتمال اإلغتصاب .وبحث
الفيلم عددا من الموضوعات التي ظهرت تأثير هذه األشكال من التحرش الجنسي على النساء .كما أثار
الفيلم أيضا مخاوف حول إمكانية لجوء المرأة للدفاع عن نفسها من خالل العنف ،وتمت قراءة التحرش
بصفته إذالل للرجال المصريين (الجزيرة  .)2011وعالوة على ذلك ،اعتبر الفيلم أن الجذور اإلشكالية
والسبب األساسي للتحرش الجنسي هو اإلحباط الجنسي للرجال (إيجبت إنديبندنت .)2010
بعد الثورة المصرية في العام  ،2011أصبح التحرش الجنسي مركز اهتمام متصاعد في اإلعالم المصري،
وبين الناشطين والمثقفين .واستحوذت الطبيعة العنيفة للتحرش واالعتداء الجنسي التي ظهرت في ميدان
التحرير على اهتمام عالمي .أثار تسييس العنف الجنسي مخاوف النشطاء الذين أروا أن للنظام يد في
استئجار بلطجية ينفذوا أعمال العنف والتحرش واالغتصاب ،في محاولة إلبعاد الناشطات عن التظاهرات
الشعبية والتجمعات .ففي األيام الثمانية عشرة األولى من االحتجاجات ( 25كانون الثاني/يناير 11 -
شباط/فبراير) ،أكد نشطاء على نطاق واسع أن التحرش الجنسي كان غائب ا بشكل ملحوظ عن ميدان
التحرير ،ونقلت األكاديمية فيكي النغور عن ناشطة في التحرير قولها" :تلك الـ  18يوم ا لم أتعرض خاللها

إعادة تصور مفاهيم التحرش الجنسي في مصر

لألذى في مصر نهائي ا" .لكن هذه الحال تغيرت في  11شباط/فبراير ،يوم تنحي الرئيس حسني مبارك،
وهو اليوم الذي شهد الهجوم على مراسلة  CBSال ار لوغن واغتصابها .بين العامين ،2013- 2011
أصبح التحرش الجنسي منتش ار في تظاهرات ميدان التحرير ،وبرز عدد من حاالت العنف العامة التي
أظهرت أن التعامل مع جسد المرأة بات يأخذ منحى الإنساني خالل االنتفاضة.
في  9اذار/مارس  ،2011أي اليوم الذي تلى "اليوم العالمي للمرأة" ،توجه النشطاء إلى ميدان التحرير
للمشاركة في "تظاهرة المليون امرأة" التي انتهت باعتقال الشرطة لـ  17ناشطة ،من ضمنهم سميرة ابراهيم
التي أخضعتها الدولة الختبار كشف العذرية .هذا التصرف أيده حينها المشير عبد الفتاح السيسي كضرورة
لحماية الجيش من تهم االغتصاب الموجهة إليه ( .)Daily news Egypt 2011وقد قامت فحوصات
كشف العذرية بقناعة من مسؤولين في الجيش تفيد بأن النساء المشاركات في التظاهرات لسن عذ اروات.
كما ذكر مصدر عسكري غير معروف أن النساء في التظاهرات لسن "كبناتك أو بناتي" ألن الكثيرات منهن
اعتصمن في خيم مع الرجال في ميدان التحرير .وفازت قضية سميرة ابراهيم باهتمام واسع ألنها روت
تجربتها الشخصية ،ولمثول الجيش أمام المحكمة على اعتبار عناصره مذنبين في االعتداء عليها.
أيضا في العام  ،2011انتشر فيديو "الفتاة ذات الصدرية الزرقاء" والمعروفة أيضا بـ"ست البنات" على
صور الفيديو متظاهرة غير معروفة يتم سحلها في الشارع من قبل قوات أمن
"يوتيوب" ،بشكل متسارعَ .

فيخلع عنها ثوبها ،وتظهر مالبسها الداخلية .وبعد ذلك ،داس العناصر على جسدها بينما يضربونها
الدولةُ ،
وهي على األرض .إلى هذه الحادثة ،كشفت الموسيقية والناشطة ياسمين البرماوي في الحديث عن موجة

العنف والتحرش واإلغتصاب بتهديد السالح األبيض ،عن الحادثة التي تعرضت هي لها في ميدان التحرير
في العام  .2013إذ تم خلع ثياب برماوي عنها ،وسحلها بواسطة سيارة ،بينما كان المعتدي يصيح :قالت
إن بحوذتها قنبلة ملصقة بجسدها (النغهور  .)2013هذه الحوادث البارزة ،إلى جانب الهجمات الغوغائية
المتكررة ،ظهرت كسمة من سمات االحتجاجات في ميدان التحرير.
ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر  ،2012أخذت هجمات التحرش الغوغائية أشكاالا جديدة ألنها أصبحت
و ا
أكثر تنظيم ا ،وأصبح الرجال يحيطون بالمرأة قبل نزع مالبسها عنها واغتصابها (األهرام أونالين .)2013
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وردا على العنف الذي تتعرض له النساء في ميدان التحرير ،بادر عدد من المتطوعين إلى التصدي
لهجمات العنف والتعدي واالغتصاب ،في سياق التظاهر الثوري .ومن أبرز هذه المبادرات "قوة ضد
التحرش/االعتداء" و"تحرير بودي جارد" (أو "حراس التحرير") ،وهي من المبادرات التي ضمت في صفوفها
ناشطين من الجنسين عملوا جنبا إلى جنب ،وتدخلوا عند حدوث فوضى التحرش ،إلخراج المرأة من هذه
الحلقات .وقد ذكرت "قوة ضد التحرش/االعتداء" (" )"OpAntishأنه تم توثيق  186حالة تحرش وعنف
واغتصاب خالل األيام التسعة ما بين  28حزيران/يونيو و 7تموز/يوليو التي شهدت التحرك إلنهاء حكم
الرئيس محمد مرسي (كيريلوس .)2013
باإلضافة إلى هذه المبادرات التطوعية ،ظهرت حركات أخرى سواء قبل الثورة أو بعدها ،منها "خريطة
التحرش"" ،شفت تحرش"" ،حركة بسمة" ،و"ضد التحرش" ،وقد سبقها زمنيا عمل "المركز المصري لحقوق
المرأة" في هذا المجال 3.وركزت هذه المبادرات اهتمامها على الشوارع والمجتمعات بشكل أساسي ،وهدفت
إلى إعادة تشكيل المفاهيم االجتماعية والسلوكيات حول الممارسات اليومية للتحرش الجنسي .وقد وفرت
الثورة فرصة سياسية فريدة من نوعها لتحفيز عمل هذه المبادرات المجتمعية والتحرك في الشارع لمكافحة
التحرش الجنسي العلني ،عبر استخدام التكنولوجية الحديثة لنشر الوعي وتنظيم حراك النشطاء في الشارع
(السيد وريزو في  .)2014في هذا السياق ،نذكر منظمات أخرى مثل" :نظرة للدراسات النسوية"" ،مركز
النادم إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعنيف" ،و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" .هذه المنظمات
ضمت فكرة التحرش إلى برامجها الهادفة لمحاربة العنف المبني على أساس جنسي .بالنتيجة ،ومع تزايد
المسيس ،عززت استراتيجية وطنية لمحاربة كل
االهتمام بالدعاوى القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي ُ

أشكال العنف الجنسي (النغهور .44)2014

حركة بسمة ; - www.isawharassment.org/ar/موقع شقت تحرش ; - www.harassmap.orgموقع خريطة التحرش
; - https://www.facebook.com/Imprint.Movement.eg?fref=tsعلى فايسبوك
 - https://www.facebook.com/ded.taharosh?fref=tsضد التحرش على فايسبوك
3

4

 Nazra for Feminist Studies website - http://nazra.org/en; El-Nadim Center websitehttp://alnadeem.org/en/node/23; EIPR website http://www.eipr.org/en
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أصبحت هذه األحداث عالمات فارقة في تاريخ التحرش الجنسي في مصر ،قادرة على أن تظهر التفاوت
الكبير في نقاشات التحرش الجنسي .صار مصطلح التحرش الجنسي مثي ار لالهتمام بشكل متزايد ومضطرد،
مع االعتناء بالتوقف عند مرادفاته و معانيه والمفهوم األشمل للعنف ضد المرأة في خطابات النشطاء .وفي
إعادة سرد لتجربتها في التعرض للعقاب بالضرب واإلهانة واإلعتداء من قبل عناصر الشرطة ،لفتت
الصحافية المصرية منى الطحاوي" :لقد اعتدت على القول أنه تحرش ،لكنهم اعتدوا علي" (الغارديان
.)2011
على الرغم من إمكانية التشكيك بضرورة التمييز بين أشكال العنف الجنسي ،فإن عدم وجود حدود واضحة
ومفهومة تعرف بالتحرش يساعد على توليد رفض شعبي لممارسات التحرش الجنسي اليومية التي تعادل
في خطورتها االعتداء واالغتصاب .ذلك كله ال يشرح حالة الغضب والنكران التي رأيناها في مستهل هذه
الدراسة .إن إنكار وجود التحرش الجنسي ،والتفريق ما بين التحرش والمعاكسة الذي ساقه الرجل في مهرجان
"ماستربيس" ،يشيران إلى دائرة أشد عمقا من المعاني التي تتعارض وتتقاطع مع الصياغة الجديدة للتحرش
على أنه الممارسات اليومية التي تظهر في الشوارع وتتطلب مزيدا من االستكشاف .إن الرهانات األساسية
في استكشاف أسس نفي العامة لوجود التحرش الجنسي وأسباب هذا النفي ،هي من العوامل التي تقيس
نجاح المبادرات المناهضة للتحرش الجنسي في إعادة توصيف التحرش الجنسي على أنه شكل من أشكال
العنف الذي يمنع المرأة من اإلشتراك الكامل في الحياة العامة.
أسئلة البحث وبياناته
تطرح هذه الورقة سؤالين مركزيين -1 :كيف تم توظيف واستخدام التحرش الجنسي من قبل العامة قبل
وبعد الحراك ضد التحرش الجنسي؟  -2كيف ولماذا أعاد الحراك ضد التحرش الجنسي صياغة التحرش
الجنسي ؟ بمعنى آخر ،ما هو القصد من إعادة تفعيل الصياغة؟ هذه األسئلة تتحقق من الفوارق الخطابية
في استخدام التحرش الجنسي مع الزمن ،للحصول على معنى يفوز بتقبل أكبر من ذاك الذي تحصده
المعاني المتوارثة للمصطلح والناتجة عن المفاهيم التاريخية العامة للتحرش الجنسي .كما يستقصي البحث
كيف صار هذا المصطلح ُيستخدم للداللة على الممارسات اليومية للعنف الجنسي ،كما هي مفهومة اليوم.
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تم توظيف نوعين من البيانات لإلجابة عن هذه األسئلة :البيانات المستمدة من اإلنترنت ومنتديات النقاش
العربية ،والمدونات المنشورة ما بين العامين  2000و ،2012لتشكل األرشيف األصيل وتؤمن نظرة طولية
للمشاعر العامة تجاه التحرش الجنسي .استخدم محرك البحث  Googleكأداة في البحث عن هذه
المنشورات .مصطلحا "تحرش جنسي" و"تحرش" هما المصطلحان اللذان تم استخدامهما للحصول على
بيانات المدونات والمنتديات.
بيانات منتديات النقاش والمدونات التي أنشئت بموجب هذا النهج ،انتشرت في الكثير من مناطق الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .بالمحصلة ،يوجد تم رصد  233منشو ار من  107مواقع في  18دولة .وقد اشتملت
على بيانات من بلدان أخرى ناطقة بالعربية ،نظ ار لندرة البيانات على اإلنترنت في مصر قبل العام .2005
ورود هذه البيانات من أنحاء المنطقة مكننا من النظر إلى هذه التغيرات بطريقة المقارنة ،واستنتاج
المالحظات األولية الهامة حول تغيير المفاهيم الذي شهدته مصر .إن تحليل المنشورات على مواقع تواصل
إجتماعي أخرى ،تحديدا "فايسبوك" و"تويتر" ،باإلضافة إلى منابر إعالمية أخرى مطبوعة ونشرات األخبار،
سوف يقدم رؤية أكثر دقة لمختلف التصورات والخطابات التي تتناول موضوع التحرش ،وكيف يمكن تبنيها
رؤى من البيانات التي تم جمعها من خالل إجراء
من قبل السكان .باإلضافة إلى ذلك ،استمدت الدراسة ا

المقابالت مع نشطاء بارزين في منظمات مكافحة التحرش الجنسي ،بما في ذلك "المركز المصري لحقوق
المرأة" و"خريطة التحرش" ،كما توفرت بيانات للدراسة من خالل المراقبة المشاركة التي امتدت على مدى

سنة واحدة ما بين العامين  2013-2014إلى جانب "خريطة التحرش" .وتم فحص هذه البيانات بقالراءة
المتوازية بينها وبين بيانات منتديات النقاش والمدونات ،لمعرفة كيف تمت إعادة صياغة التحرش في كيانات
المجتمع المدني المصري.
طبيعة منتديات النقاشات العربية وديموغرافيتها
إن منشورات منتديات النقاش والمدونات تتيح رؤية التغيرات في تصورات العامة حول التحرش الجنسي في
مصر ،ال سيما بالمقارنة مع نواحي أخرى من المنطقة .في الجدول  ،1يظهر توزع المنشورات على الدول.
في معظم المنشوارت ،حدد المنشأ على أساس البلد المعلن عنه كأصل ألعضاء المنتدى ،أو التوجه القومي
للمنتدى أو المدونة .في البلدان التي تعذر فيها تحديد بلد يعنى الموقع بشؤونه ،تم شمله منطقة أوسع اقليمي ا
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مثل "الخليج" ،وفي كثير من األحيان ،تم تحديدها إستنادا إلى مؤشرات أو خصائص اللهجة الواضحة في
النص من المشاركات اإلقليمية .وقد تم أخذ غالبية المنشورات من مصر والمملكة العربية السعودية ومنطقة
الخليج ،بنسبة  77في المئة من العينة .ويشمل مصطلح "الخليج" الدول المحسوبة على الخليج الفارسي،
وقد يكون صحيحا اإلفتراض بأن الكثير من هذه المشاركات تعود لمواطنين سعوديين خصصت لهم نسبة
عالية من المشاركة في منتديات النقاش .وقد بدا من الواضح ،رغم االنتشار المنخفض نسبيا ،إن األفراد
من مختلف أنحاء المنطقة شاركوا في مناقشات التحرش الجنسي .ويشار إلى أن مصر والمملكة العربية
السعودية هما النقطتان المركزيتان لتطوير مكونات الخطاب الوطني وغير الوطني عن التحرش الجنسي.
الشكل الثاني والثالث يضمان توزيع المنشورات زمنيا .الجدول  2يتعرض للمنطقة بشكل عام ،والجدول 3
للمنشورات المصرية األصل .يعتبر العدد اإلجمالي في كل سنة منخفض نسبيا ،ومع ذلك ،فإن زيادة في
ابتداء من العام  2004لتبلغ ذروتها في .2006 – 2005
مناقشات حول التحرش الجنسي بدت واضحة
ا
ابتداء من العام  ،2007من أن
وكما هو مالحظ في الجدول  ،2فإن عدد المنشورات بدأ باالنخفاض ببطء
ا

أن يصل انحدا ار المستوى الذي كان عليه قبل العام  .2005ليس واضحا السبب خلف وجود عدد أقل من
المنشورات قبل العام  ،2004ولكن بعض التفسيرات المحتملة تأخذ بعين االعتبار أن المناقشات حول
التحرش الجنسي كانت نادرة ،أو لم تكن تجري في المجتمعات المحلية على اإلنترنت ،أو أنه لم يكن ممكنا
استعادة هذه البيانات عبر استخدام "غوغل"  .Googleفي مصر ،النقاشات حول التحرش الجنسي عكست
الدنيا حتى العام
إلى حد ما الجانب المناطقي .وبدا ذلك واضحا في العام  ،2003ولكنه بقي في حدوده ُ
 .2006وكما هو مالحظ في الشكل الثالث ،تم رصد سبع منشورات ما بين العامين  2003و ،2005قفز
عددها إلى واحد وعشرين في العام  ،2006بزيادة نسبتها  200في المئة ،ظهرها عدد المناقشات حول
التحرش الجنسي خالل األعوام الثالث.
تحرش الجنسي
المحتوى الموضوعي للنقاشات حول ال ّ
ّ
تم تحليل جميع المنشورات كمحتوى موضوعي ،وتم تطوير نظام ترميز نتمكن بواسطته من تحديد انتشار
بعض النقاط في مضامين نقاشات األشخاص .تم تحديد  12نقطة من جميع النقاشات ،كما يظهر الجدول
بناء على طبيعة النقاش التي ،في بعض األحيان ،تشمل عددا من
 .1والمنشور الواحد يأخذ أكثر من رمز ا

منشور .الموضوعان
رمزُ ،رَّمزت األحداث بواسطتها في ُمجمل الـ 233
ا
القضايا تم تجميعها في  670ا
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األكثر أهمية في النقاشات عن التحرش الجنسي كانت تركز على األطفال والنساء .وكما هو ظاهر في
الجدول  ،1نسبة  % 57من المنشورات عرفته باالعتداء الجنسي على األطفال/اغتصاب ،و %42عرفته
بالعنف الجنسي ضد المرأة .في مصر ،أتى األمر معاكس ا مع  %66عنف جنسي ضد المرأة مقابل %32
عنف جنسي ضد األطفال/اغتصاب .يرتبط هذا المنحى بجهود مكافحة التحرش الجنسي التي بدأت في
العام  ،2005والتي نقاربها الحقا في النص .العناصر البارزة في المناقشات حول المواضيع المتعلقة
بالطفل والمرأة تدل على التحرش الجنسي باألطفال/االغتصاب .هذا الترميز يدل على أكثر من نصف
النقاشات التي تم احصاؤها عن التحرش الجنسي في المنطقة.
االعتداء الجنسي على األطفال/االغتصاب :دل هذا الرمز على نصف النقاشات عن التحرش الجنسي في
المنطقة .ظهر قلق كبير من االعتداء الجنسي على األطفال داخل العائالت ،ومن ثم في المدارس .وقد
شمل هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية والخليج ،االعتداء على األطفال من قبل الموظفين
المنزليين ،مثل السائق أو الخادمة .في هذا السياق ،ينظر إلى التحرش الجنسي على أنه عنف جسدي ضد
األطفال ،وأيضا على أنه تصرف ذو أثار مدمرة على األطفال .وتلك هي الحال بالنسبة إلى التحرش
الجنسي واغتصاب األطفال ،حيث سجلت مخاوف مبنية على افتراضات معممة بأن التحرش يؤدي بضحيته
إلى المثلية الجنسية واإلستمناء .التحرش الجنسي ضد األطفال والمثلية الجنسية هما أكثر الرموز تالزما
رمزي التوعية العائلية والمسؤولية .في هذا السياق ،بدا واضحا أن أغلب
في مجموع ما تم تحليله ،بعد تالزم َ
المنشورات شجعت األباء على عدم ترك األطفال وحدهم بال حراسة ،وعلى تعليم أبنائهم حول األشكال غير
المقبولة من اللمس ،وتقديم االنصائح والدعم لضحايا التحرش الجنسي واغتصاب األطفال.
التحرش الجنسي ضد النساء :بدوره ،هو موضوع سائد في المناقشات حول التحرش الجنسي ،بحيث عالجته
نصف المنشورات تقريب ا على امتداد المنطقة ،وحوالي ثلثا المنشورات المصرية .ومن الهام هنا اإلشارة إلى
أن موضوع التحرش الجنسي ضد النساء يتداخل بشكل كبير مع التحرش الجنسي واغتصاب األطفال،
حيث ركزت العديد من النقاشات على مقاربة الفتيات في سن المراهقة جنسي ا ،من قبل اآلباء واألعمام وأبناء
العم ،وأحيان ا ،األجداد واألخوة .ضمن هذا السياق ،ظهرت اتجاهات متباينة في المناقشات حول المرأة،
وتركزت حول االعتداء الجنسي في المنزل والعمل ،والتحرش الجنسي في األماكن العامة ،الشارع ووسائل
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النقل بشكل خاص .في مصر ،ركزت معظم المنشورات على التحرش الجنسي بالمرأة في األماكن العامة،
حيث عرفت الغالبية التحرش الجنسي في األماكن العامة بالممارسات ذات طبيعة فيزيولوجية ،مثل اللمس
االحتكاك .من ناحية أخرى ،برز ضمن المناقشات اإللكترونية موضوع التحرش اللفظي الجنسي وغير
الالئق ،وقد تنازع األفراد حول دور اللباس في تعزيز التحرش الجنسي ،وقام العديد منهم بإلقاء اللوم على
النساء بسبب خروجهن من دون ما اعتبروه الحد األدنى من الحماية ،أي الحجاب .في العمل ،تركزت
المناقشات على افتقار المرأة إلى السلطة في مواجهة التحرش ،كما طالت ممارسات أرباب العمل التي تدفع
بالمرأة لترك العمل تجنبا للمزيد من الممارسات غير المرغوب فيها.
إلى هذين الموضوعين المهيمنين ،برزت نقاشات أخرى بالغة األهمية أيضا .اإلغتصاب ،برز في النقاش
كمشكلة حاضرة في العائلة والمدرسة وأماكن العمل .وفي بعض األحيان ،تم الربط ما بين اإلغتصاب
والمثلية الجنسية ،خاصة عندما يستهدف اإلغتصاب والتحرش الجنسي شبانا صغار السن أو رجاالا .أيضا،
ارتبط اإلغتصاب بالتحرش الجنسي ضد المرأة في األماكن العامة ،حيث ناقش األفراد دور المالبس في
إحداث اإلغتصاب ،بينما اعتبره البعض ناتجا عن مرض نفسي .كما تم التطرق إلى "الزنا" ،أو العالقات
الجنسية خارج إطار الزواج ،في سياق موضوع اإلغتصاب ،ال سيما في المملكة العربية السعودية والخليج.
في أغلب النقاشات ،قدمت هذه العالقات باعتبارها توافقية ،وان بقيت محكوما عليها بالسلبية والال-أخالقية.
كذلك ،ظهرت المغازلة أو "المعاكسة" في المناقشات حول التحرش .وعلى الرغم من كونه مصطلحا مصريا،
فقد ظهرت كلمات مثل "المعاكسة" و"التعاكس" في  3منشورات سعودية ،و 3من الخليج ،و 1من قطر.
على سبيل المثال ،تطرق أحد الذكور السعوديين المشاركين في منتدى خاص بنقاش "الحياة الزوجية"،
لمسألة الطرف المسؤول عن التحرش الجنسي ،ورأى أن اللوم ال يقع على المرأة في تصرفات الشاب الشاذة
وممارسته للمعاكسة والتحرش .وظهر مصطلح "المعاكسة" أيض ا في بعض األحيان بمسمى "تحرش" ،ولكن
أيض ا بأشكال متشابكة ومتعددة .فكانت "المعاكسة" تَُف َسر على إنها الحالة الفيزيولوجية/الجسدية للتحرش

الجنسي واالغتصاب والعالقات الجنسية ،وكانت تستخدم أيض ا للداللة على التحرش اللفظي ومجامالت
للنساء.
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في الوقت ذاته ،ظهرت مصطلحات السلطة وأصحاب النفوذ كنقاط هامة في النقاشات ،خصوص ا في
مصر .وتضمنت انتقادات للنظام االستبدادي ،والمجتمع الذكوري ،وضعف المرأة ،والدونية عن الرجل،
وخوف النساء من الصرف من العمل ،واللوم االجتماعي الملقى على كاهل النساء ،والتحرش الجنسي بهن.
أخي ار ،ظهر التحرش الجنسي ضد الرجال ،غير المرتبط باإلعتداء على األطفال ،بشكل محدود في بعض
المناقشات التي رأت أنه يمكن للمرأة أن تكون هي المتحرشة .ولكن ،في أغلب األحيان ،ال يزال العنف
الجنسي ضد الرجل مرتبطا بالمثلية الجنسية.
تحرش الجنسي
التحوالت الزمنية في النقاشات حول ال ّ
ّ
بعد استكشاف كيفية توزع الرموز على مر الزمن ،اتضح أن عددا من االتجاهات يوفر معلومات قيمة حول
تغير التصورات حول التحرش الجنسي .الشكل  4يوضح انتشار نقاش التحرش الجنسي باألطفال
واالغتصاب على مدة زمنية طولها  12سنة قيد التحليل ،وقد بلغ ذروته في المناقشات اإللكترونية التي تم
رصدها ما بين العامين  2005و ،2009لكنه يبقى بشكل عام جزءا ال يتج أز من نقاش التحرش .الشكل
 5يوضح أن هذا التوزيع يالئم الحالة المصرية في الفترة الممتدة ما بين العامين  2003و ،2012إذ استمر
هذا الموضوع كجزء من النقاش ،ولو بشكل بسيط.
أما الرمز الخاص بالتحرش الجنسي بالمرأة الظاهر في الجدول  6فينسحب على معظم الفترات الزمنية
للنقاش في المنطقة ،ولكنه لم يكن جزءا من النقاشات حول التحرش الجنسي في الفترة السابقة للعام .2003
وعندما ظهر كموضوع في العام  ،2003تركزت المخاوف في التطرق إليه حول سفاح القربى ،والعنف
ضد الشابات من األقارب الذكور ،وضعف المرأة في أماكن العمل والمستشفيات ،وصوالا إلى التحرش
واإلغتصاب الذي تعرضن له في سجن أبو غريب .في مصر ،ظهر رمز التحرش الجنسي ضد المرأة في
بدايات  .2006حينها ،بلغ ذروته في النقاشات العامة ،ثم تركزت نقاشاته في الربع األخير من العام
منشور من أصل  18آتية من مصر ،كما يظهر الجدول  .7هنا ،استُعمل
 ،2006مع ذروة بلغت 15
ا
مصطلح التحرش الجنسي للداللة على حالة فوضى التحرش الجنسي التي شهدتها عطلة العيد في تشرين
األول/أكتوبر  ،2006باإلضافة إلى مداخالت فرعية ركزت على التحرش الجنسي بالمرأة في الشوارع
ووسائل النقل.
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وقد بدا مالحظ ا أن فوضى التحرش التي شهدها العيد في منطقة وسط البلد في القاهرة ،أصبحت ذكرى
سنوية تولد درجة كبيرة من اإلهتمام اإلعالمي ،وتالي ا المدونات المصرية والنقاشات العامة في المنتديات
(رفعت  ،2008ريزو  .)2012وفي تلك اللحظة المحورية ،أصبح التحرش الجنسي الذي يستهدف المرأة
في الشوارع جزءا حيويا من طريقة تصور التحرش الجنسي في مصر ،وظهرت استخدامات متداخلة للداللة
على التحرش ،وسجلت نسبة ضئيلة من اإلشارات إلى اإلعتداء الجنسي على األطفال .وكذلك ،تم استخدام
المصطلح بشكل متقلب لإلشارة إلى اإلغتصاب و"المعاكسة" .خارج مصر ،وحتى اآلن ،ال تزال النقاشات
حول االعتداء الجنسي على األطفال تهيمن على مناقشات التحرش.
تحرش الجنسي
تصور مفاهيم ال ّ
إعادة ّ
ّ
انطالقا من المثل الوارد في بداية البحث ،يسأل البحث :كيف ساهمت المنتديات وبيانات المدونات
اإللكترونية في شرح حالة عدم االرتياح بين الناس تجاه مصطلح التحرش الجنسي؟ تاريخيا ،ارتبط التحرش
الجنسي في مخيلة الرأي العام في المنطقة ارتباطا وثيقا بمفهوم االعتداء الجنسي على األطفال واالغتصاب،
وغالبا لما يشهدهما المنزل ويرتكبهما أفراد موثوق بهم .هنا ،كان التحرش ُينظر إليه بشكل كبير على أنه

إنتهاك جسدي ،ويدل بشكل متفاوت على االغتصاب .وعالوة على ذلك ،فإن االعتداء الجنسي على
األطفال ،عام اة الذكور وأحيانا اإلناث ،يتسبب بالقلق الحاد من تبعات مستقبلية يتم تخيلها على شكل
المشاكل النفسية واإلستمناء والمثلية الجنسية .عندما استخدم للداللة على المرأة في األماكن الخاصة والعامة،
نقل المصطلح مفاهيم حول العنف ،واالنتهاك ،واالستغالل ،باإلضافة إلى تبعات سلوكية مدانة اجتماعيا
على المدى البعيد.
في العام  ،2005عندما بدأ "المركز المصري لحقوق المرأة" بمقاربة التحرش الجنسي الذي يستهدف النساء
في مصر ،كانت مفاهيم التحرش و"المعاكسة" والزنا واإلغتصاب والتحرش الجنسي باألطفال جزءا من
مجموعة غامضة من المصطلحات الفضفاضة التي تشير إلى ممارسات جنسية منحرفة غير محددة .في
مقابلة أجريت مع مديرة "المركز المصري لحقوق المرأة" ناهد أبو قمصان ،ذكرت أن مصطلح التحرش
الجنسي عند بدء برنامجهم بدا مصطلح ا صعب ا ،غالب ا ما يختلط فهمه مع اإلغتصاب .أما مصطلح
"المعاكسة" فقد كان وما زال مستخدم ا بشكل واسع ،يفهم على أنه إظهار اهتمام موجه نحو امرأة في الشارع،
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وال يحتوي المصطلح على قوة لحشد الناس ضده .على نطاق واسع ،كانت "المعاكسة" تفهم على إنها
"طريقة أقل أو أكثر شكلية من الخطوبة" ،تحدث دائم ا في األماكن العامة في مجتمع قائم على التمييز بين
الجنسين في مصر (ريزوفا  .)108 :2005وكان المصطلح يبدو متالزم ا مع صورة بنت البلد التي تظهر
مفاتنها في الشوارع ضمن الحدود المقبولة اجتماعيا .ولفتت أبو القمصان إلى أن هناك درجة من التسامح
المزح ،والخطوبة ،وأن ال أحد يعتبر "المعاكسة" جريمة.
مع "المعاكسة" باعتبارها أسلوبا منتش ار لـ"اإلغاظة" ،ا
تجريم أفعال التحرش ،مثل التحرش اللفظي و"المعاكسة" واللحاق بالفتاة واللمس ،هو الهدف األبعد الذي
يسعى إليه المركز ،كما المبادرات األخرى ضد التحرش كـ"خريطة التحرش" .وكانت تصاحب نشاطات
"المركز المصري لحقوق المرأة" محاولة إلعادة تعريف المفاهيم االجتماعية حول هذه الممارسات ،وتغيير
النظرة القائمة إليها بأنها ليست مشكلة وغير مهددة ،وبأنها تصرف طبيعي لرجل شبق في مجتمع يعاني
من مشاكل اقتصادية وكبت جنسي .أما مصطلح "التحرش الجنسي" فقد شكل القوة التي احتاجها "المركز
المصري لحقوق المرأة" والحركات االجتماعية والكيانات الشعبية األخرى ،إلعادة تشكيل الفكرة العامة حول
سلوكيات تحاول هذه المبادرات جميعها تجريدها من فهمها كتصرفات جنسية غير مؤذية في الشارع
وتحويلها إلى أفعال عنف وتعنيف وجريمة على الصعيد الجسدي.
إن النضال لتوصيف التحرش الجنسي على أنه عنف هو جزء من نشاط نسوي عالمي يرتكز على محاربة
العنف ضد المرأة (ميري  .)2009 & 2006وقد مهد "مؤتمر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في فيينا"
المنعقد في العام  1993و"مؤتمر األمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين" المنعقد في العام  ،1995الطريق
نحو زيادة تركيز العالم على العنف الجندري باعتباره واحدا من أبرز أشكال عدم المساواة القائمة على
أساس الجندر .وكان لـ"جمعية الدفاع عن المرأة المصرية" دور كبير في هذا المجال (العلي  ،2000فريدمان
 ،2003 & 1994ستارتشورسكي  .)2013تعريفات التحرش الجنسي التي تستخدمها المنظمات المعنية
بمحاربة التحرش الجنسي ،تتماشى مع الخطابات العالمية حول حقوق المرأة .وقد استخدمت "خريطة
التحرش" تعريف األمم المتحدة للتحرش الجنسي ،وكذلك فعلت "نظرة للدراسات النسوية" في ورقة عرض
األفكار المستقبلية حول األشكال المختلفة للعنف الجنسي (نظرة .)2014 :ويقارب "المركز المصري لحقوق
المرأة" مفهوم التحرش الجنسي من كونه عدم تكافئ في القوة أيض ا ،إذ يستطيع الرجال استهداف النساء
بالتحرش .هذا التركيز على القوة القائمة على أساس الجندر يستحضر المفاهيم التي تتداولها الناشطات في
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مجال حقوق المرأة في الواليات المتحدة األميركية و(إلى حد ما) أوروبا ،إذ يصفن التحرش الجنسي على
أنه تمييز على أساس الجندر يستهدف النساء لمجرد أنهن نساء وينتهك حقوق المرأة اإلقتصادية (بكر
 ،2007زيبل .)2006
إن رفع التحرش الجنسي إلى مستوى جريمة يتماشى مع جهد الجمعيات العاملة على حماية المرأة المصرية،
إلعادة تعريف العنف القائم على أساس الجندر في القانون .كما يتماثل مع جهودها المستلهمة من التجارب
العالمية في معرض إجبار الدولة على االلتزام باالتفاقيات الدولية ،مثل "اتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد المرأة سيداو" .في العام  ،2008وبتنسيق من "مؤسسة المرأة الجديدة" ،قامت  16منظمة غير
حكومية بتشكيل فريق عمل لحظر العنف الجنسي ،تأمين الحماية ،وصياغة مسودة تعديالت لمواد قانون
العقوبات التي تتعلق بالعنف القائم على أساس الجندر .مسودة التعديالت التي رفعها الفريق وضعت
تعريفات وحددت عقوبات أشد مالءمة ،لمختلف أنواع العنف القائم على أساس الجندر ،وحاولت تحرير
القانون من مفاهيم "الشرف" التي تمنع النساء من التحدث علنيا عن العنف الذي تعرضن له .وباعتباره
عضوا في فريق العامل هذا ،قام "المركز المصري لحقوق المرأة" بوضع مسودة تعديالته الخاصة التي
ركزت بشكل أساسي على إضافة التحرش إلى القانون ( .)FIDH 2014وفي العام  ،2014وافقت الحكومة
المصرية على إضافة التحرش الجنسي إلى المادة  306من قانون العقوبات ،الذي كان يركز بشكل عام
على تجريم "خدش الحياء" .وقد أتى هذا التعديل إثر حادثة القت اهتماما واسعا شهدتها كلية الحقوق في
"جامعة القاهرة" ،حيث قامت مجموعة كبيرة من الشبان بالتحرش بامرأة ،ما دفع بالشرطة الى مرافقتها إلى
خارج الحرم الجامعي (ميديا مصر  .)2014رد فعل العامة على الحادث ،باإلضافة إلى تفاعل أعضاء
هيئة التدريس في "جامعة القاهرة" ومبادرات ضد التحرش الجنسي ،دفع بالحكومة ،ومن دون تنسيق مع
هذه التحركات ،إلى تعديل القانون .لقيت هذه التعديالت منذ صدورها انتقادات الجمعيات غير الحكومية
المعنية بالمرأة ،اذ يقتصر فيها تعريف التحرش الجنسي على اإلعتداء الجنسي ،باالضافة إلى مطاردة المرأة
(الرفاعي .)2014
وعلى الرغم من استمرار المطالبة القانونية ،فإن إعادة تعريف التحرش الجنسي ما زالت فعالا معقدا في ظل
الطبيعة األبوية والمحافظة للمجتمع المصري .وقد بذل "المركز المصري لحقوق المرأة" جهودا إلنشاء الحدود
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االصطالحية لمختلف أشكال العنف ،بما فيها التحرش الجنسي واالغتصاب وهتك العرض ،كما يوضح
التقرير الصادر عن المركز حول األشكال الثقافية والثغرات القانونية في معالجة التحرش الجنسي في
المنطقة العربية ( .)2009في نهاية العام  ،2013انطلقت حملة مشتركة أطلق عليها إسم "صلحها في
دماغك" ،نظمتها "نظرة للدراسات النسائية" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"خريطة التحرش"،
باإلضافة إلى "تحرير بودي جارد" .سعت الحملة إلى ترسيخ تعريفات المصطلحات و"تسمية األشياء
بأسمائها" .فضم مصطلح التحرش الجنسي كافة ممارسات "المعاكسة" والمالحقة وأي تصرف غير الئق،
وميزها عن اإلغتصاب واإلعتداء .إثر الحملة ،أصدرت "نظرة" الورقة التي ذكرناها سابقا ،وقد تم فيها
التمييز بوضوح بين التحرش واالعتداء واإلغتصاب ،وتم توضيح الفوارق بين كل جرم من هذه الجرائم
(نظرة .)2014
مع ذلك ،وبعد الثورة بشكل خاص ،أصبح مصطلح "التحرش الجنسي" يشير إلى مختلف أشكال العنف
الجنسي ،ويدل على مجال واسع من الممارسات اليومية التي كانت تعتبر "غير خطرة" و"أقل عنفا" .وهو
ما ركز عليه "المركز المصري لحقوق المرأة" ،عندما بدأ عمله في العام  .2005ما زال االعتداء واإلغتصاب
يحضران كجزء ال يتج أز من التحرش الجنسي ،وقد أشارت مقدمة البحث إلى ذلك ،كما فصل البحث العديد
من األحداث البارزة التي أصبحت عالمات رئيسية تروي عن تاريخ التحرش الجنسي في مصر ،من
اعتداءات األربعاء األسود إلى الهجمات وحاالت اإلغتصاب الجماعي في ميدان التحرير (النغهور ،2013
ريزو  ،2012تادروس  .)2013إن العنف الظاهر في هذه األحداث يتماشى مع المفاهيم المعيارية التاريخية
العنيفة للتحرش ،ولكنه عقد قدرة المجتمع المدني على مواجهة األشكال اليومية من التحرش الجنسي التي
تعيق حركة المرأة اآلمنة في الشوارع .وال يزال التحرش الجنسي اليومي ُيعتبر إلى حد كبير ممارسة عادية
يقدم عليها الفتيان والرجال ،وال تتعدى المزاح واللعب ،تريده النساء أو تجتذبه بطريقة لباسها ومشيها في

األماكن العامة.
الخاتمة
ُيفهم التحرش الجنسي بشكل واسع في مصر والشرق األوسط بطريقتين مختلفتين لكن متداخلتين :أوالا ،هو

اء في األماكن الخاصة أو العامة.
العنف الجنسي ضد األطفال ،وثاني ا ،هو التحرش الجنسي بالمرأة سو ا
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ومنذ العام  ،2005استخدم النشطاء مصطلح التحرش الجنسي للداللة على الممارسات التي تتم في األماكن
العامة .وظهر الكثير من المبادرات االجتماعية ضد التحرش الجنسي ،مثل "المركز المصري لحقوق المرأة"
و"خريطة التحرش" .وقد سعت هذه المبادرات إلى تضمين مصطلح التحرش الجنسي الممارسات "األقل
عنفا" كخطوة نحو اعتبارها جريمة ،وتغيير النظرة العامة تجاه هذه الممارسات .في السنوات األولى من
النشاط ،كان التركيز يتمحور حول األشكال اليومية من التحرش الجنسي التي تُسجل في الشوارع ،مثل
"المعاكسة" والتعليقات غير الالئقة والمالحقة واللمس .وبعدما تم إلقاء الضوء على حاالت أخرى من العنف
الجنسي ،مثل التحرش الجسدي والعنف وحتى اإلغتصاب ،أضيفت كمواضيع إلى محور نقاشات التحرش.
ومع انطالق الثورة في العام  ،2011انتشر مصطلح التحرش الجنسي بمعنى يتضمن مجاالا أوسع من
ممارسات العنف الجنسي ،وأشكال منه أكثر عنفا كاإلعتداء ،وحتى اإلغتصاب ،بغض النظر عن جهود
المجتمع المدني لفصل االغتصاب عن التحرش الجنسي .يصب هذا العنف ،إلى حد ما ،في سياق الفهم
التاريخي للتحرش ،مثلما أوضحت منتديات النقاش العربية اإللكترونية ،وهو فهم يركز على اإلنتهاك
الجسدي واإلغتصاب .أما التحرش الجنسي فقد أصبح أكثر انتشا ار في األحاديث العامة التي ال تزال تفرق
بين التحرش الجنسي و"المعاكسة" ،كما تستمر االشكال اليومية من التحرش الجنسي في استهداف المرأة
المصرية ،بال هوادة.
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توزيع الرمز عن التحرش باألطفال/اإلغتصاب  -كافة المنشورات
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الجدول  :4توزيع كافة المنشورات التي ترمز الى "التحرش باألطفال" (أزرق) و"إغتصاب األطفال" (أحمر) حسب السنة .ولنكثف
المعلومات لخلق توزيع أكثر وضوح ا ،قسمت السنوات الى أرباع .وتم تعيين ربع الى كل منشور حسب شهر وسنة صدوره.
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الجدول  :5توزيع المنشورات المصرية التي ترمز الى"التحرش باألطفال/اإلغتصاب" حسب السنة.
ولنكثف المعلومات لخلق توزيع أكثر وضوح ا ،قسمت السنوات الى أرباع .وتم تعيين ربع الى كل منشور حسب شهر وسنة صدوره.
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وضوح ا ،قسمت السنوات الى أرباع .وتم تعيين ربع الى كل منشور حسب شهر وسنة صدوره.
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توزيع الرمز للتحرش الجنسي ضد النساء -مصر
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الجدول  :7توزيع المنشورات المصرية التي ترمز الى "التحرش الجنسي ضد النساء" حسب السنة .ولنكثف المعلومات لخلق توزيع
أكثر وضوح ا ،قسمت السنوات الى أرباع .وتم تعيين ربع الى كل منشور حسب شهر وسنة صدوره.
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