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التحرش الجنسي في مصر وتحميل الخبراء لمقضية والتحرش كعنف ضد المرأة
مقدمة
مع مطمع القرف الواحد والعشريف ومع كؿ ما حققو اإلنساف مف التقدـ اليائؿ في كافة األصعدة

والمجاالت الحياتية ،ومع ما يعيشو إنساف اليوـ في عصر الحداثة والعولمة ،ولكف لـ يستطع ىذا
التقدـ أف ييدي إلى البشرية جمعاء السالـ والرفؽ والمحبة واأللفة.

إذ تبقى ىناؾ الكثير مف مظاىر اليمجية والجاىمية الحاكمة في العصور الغابرة عالقة ومترسخة في

النفس البشرية وكأنيا تأبى أف تنفض ذلؾ عنيا ،رغـ تغير الرداء الذي ترتديو.

و ظاىرة العنؼ عامة ىي مف ىذا النوع الذي يحمؿ ىذا الطابع ،إذ إنيا تيدد المنجزات التي حققيا

اإلنساف خالؿ السنوات الماضية ،واألسوأ مف ذلؾ كمو عندما يتعدى ويمتد ىذا العنؼ إلى المرأة في
المجتمع.
وتتعرض المرأة في مختمؼ بمداف العالـ إلي العنؼ بمختمؼ أشكالو وترصد األرقاـ ىذه الحقيقة

فنجد:

*  %52مف النساء الفمسطينيات تعرضف لمضرب عمى األقؿ مرة واحدة في العاـ .2111
*  %47مف النساء يتعرضف لمضرب في األردف بصورة دائمة.

*  %31مف النساء األمريكيات يتعرضف لمعنؼ الجسدي مف قبؿ أزواجيف.
*  %95مف ضحايا العنؼ في فرنسا مف النساء.
*  8نساء مف عشر ضحايا العنؼ في اليند.

*  %61مف سكاف الضفة الغربية وغزة دوف  09عاماً يتعرضوف لمتيديد الجسدي والمفظي والمطاردة
والتوقيؼ واالعتقاؿ.

والمتمعف ليذه اإلحصاءات يرى إف العنؼ الوارد عمى النساء ال يختص فئة معينة أو ثقافة خاصة

أو جنس محدد ،وانما يشمؿ كافة الثقافات والدوؿ المتقدمة منيا و الدوؿ النامية
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وتتنوع أشكاؿ العنؼ الذي تتعرض لو المرأة مف عنؼ نفسي وعنؼ جسدي وعنؼ جنسي وعنؼ

اجتماعي ،ومف أبرز أشكاؿ العنؼ الذي تتعرض لو المرأة في كؿ المجتمعات بشكؿ تقريبي ىو
التحرش الجنسي.
وقد أجمع عدد مف الخبراء والمثقفيف عمي تعدد األسباب والدوافع في قضية التحرش الجنسي بما

يصعب معو التركيز عمي عنصر واحد منيا وتحميمو المسؤولية عف تفاقـ الظاىرة في اآلونة األخيرة،
وكانت العديد مف حوادث التحرش الجنسي قد شغمت الرأي العاـ المصري في الفترة األخيرة ،خاصة

أف بعضا مف تمؾ الحوادث كاف جماعيا ،وجرت وقائعيا في أشير شوارع القاىرة ،ما دفع الكثيريف

إلي إطالؽ صيحات تحذير ودعاوي إلي مناقشات أكثر جدية لمقضية بحثاً عف عالج ليا ،وفي ىذا

اإلطار تبحث ىذه الورقة البحثية التحرش الجنسي في مصر وتحميؿ الخبراء لمقضية والتحرش
كعنؼ ضد المرأة .في محاولة لمعرفة أسباب الظاىرة وطرؽ عالجيا.

وفي البداية نرصد تحميل االجتماعيين ألسباب ظاهرة التحرش الجنسي في مصر

فيري

الدكتور قدري حفني أستاذ عمم االجتماع السياسي بجامعة عين شمس :أف الدراسات

أجمعت عمي وجود أسباب متعددة لظاىرة التحرش الجنسي ،ومف بينيا أسباب تتعمؽ بالفقر وتدىور
القيـ الدينية وانتشار القنوات اإلباحية وعدـ كفاية العقوبة ،واعتبر أف ربط الظاىرة بالخطاب الديني
وحده يحمؿ تضييقا لمموضوع وتحميال لمخطاب الديني بما ال يحتمؿ ،حيث أف النص الديني قابؿ

لمتأويؿ ،وطرح الدكتور حفني عددا مف التساؤالت ومنيا ىؿ تقتصر ظاىرة التحرش عمي مجتمع
بعينو أو فترة تاريخية بعينيا؟ ولماذا يكوف التفسير غير الصحيح لمديف ىو دائما األكثر انتشا ار في

المجتمع؟ واذا كاف الفقر سببا لمظاىرة فمماذا تحرش الرئيس األمريكي كمينتوف بموظفة البيت األبيض
مونيكا؟ ولماذا يحدث التحرش في بريطانيا وفرنسا وبالد الخميج واسرائيؿ؟

ويمفت الدكتور حفني النظر إلي أف التاريخ شيد في بعض مف مراحمو قص ار لمتحرش عمي النساء
اإلماء ،بؿ وكاف التحرش بيف مطموبا في مناطؽ كأسواؽ النخاسة حيث يتـ "تقميب" جسد المرأة التي

ينظر إلييا في ىذه الحالة عمي أنيا "بضاعة لمبيع" ،وأكد الدكتور حفني أف بقايا وذيوؿ فترة الرؽ ال

تزاؿ موجودة ،وأف المتحرش ينظر لممرأة حتى اآلف عمي أنيا "بضاعة" ىو محروـ منيا ،وأكد عمي
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أف التحرش موجود عبر مختمؼ الثقافات والطبقات ،مشي ار إلي أف اإلنساف في عالقاتو االجتماعية

تختمط لديو قيـ التممؾ مع قيـ العواطؼ.
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المػنيارة لممصرييف
أما الخبيرة والمستشارة االجتماعية نجالء محفوظ ربطت بيف الحياة االقتصادية ُ
أسبابا اقتصادية وراء تزايد نسبة التحرش ،حيث الحظت أف نسبة كبيرة
التحرش فأكدت أف ىناؾ
ً
و ّ
التحرش
يتعمػدوف الذىاب لممناطؽ الراقية لممارسة
مف
ّ
ّ
المتحرشيف ىـ مف أبناء الطّػبقات الفقيرة وأنيـ ّ
ببنات الطبقة الراقية ،وىو مؤشر خطير عمى تزايد الفجوة االقتصادية والغضب المكتوـ مف الفقراء

تُػجاه األغنياء ،واعتبرت أف في مقدمة أسباب انتشار التحرش ،غياب األمف عف الشارع ،وىو ما
3
ِّ
يشكػؿ الرادع االجتماعي الخارجي.
وتري الدكتورة ممك رشدي أستاذ عمم االجتماع واالنثروبولجى بالجامعة األمريكية أف التحرش
وسيمة يستخدميا بعض إلثبات ذكورتيـ التي تغير مفيوميا عف الماضي كثي اًر ،حيث كاف الرجؿ

يتحمى بقيـ وصفات لمشجاعة والمسئولية وحماية المرأة مف الخطر ،لكف ارتبط ىذه المفيوـ حاليا

بالجنس وقدرات الرجؿ .وأكدت أف المجتمع أصبح ذكورياً صرؼ لدرجة أنو يمغى وجود المرأة في

مجاالت عديدة وتصبح وكأنيا ُخمقت فقط مف أجؿ خدمة الرجؿ .وتري أف التحرش الجنسي يقصد بو
التيديد الجنسي أو تمبية لطمب مقابؿ جنسي ويقوـ عمى االستفزاز والعدوانية والسيطرة عمى الموقؼ
وحذرت مف وجود مناخ عاـ يسمح بنوع مف ىذه الممارسات.
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وبعد استعراض أراء االجتماعييف في ظاىرة التحرش الجنسي يجب كذلؾ الوقوؼ عمي رأي وتحميل

الطب النفسي في الظاهرة من خالل عرض تحميل بعض الخبراء النفسيين في الظاهرة:

فيري الدكتور د .أحمد عبد اهلل ،مدرس مساعد الطب النفسي بجامعة الزقازيق ،أف رؤية موضوع
التحرش بيا الكثير مف الخطأ ،فيؤكد أنو يتـ تصنيؼ التحرش عمى أنو إحدى المشكالت الجنسية
ويأخذ الحديث مجراه لمكالـ عف الكبت الجنسي ،أو دور مالبس الفتيات وتحررىا في زيادة التحرش،

وكميا أمور تقودنا ألف ندور في حمقة مفرغة وال نصؿ لمحقيقة ،والصحيح أف التحرش يعد تجميا مف
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/545.aspx.2
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=7019730.3
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تجميات العنؼ وصورة مف صور العدواف ،فعند تفسير جرائـ التحرش سواء كاف فرديا أو جماعيا

يجب أال ننظر فقط لمجانب الجنسي ،فحوادث التحرش تنبو إلى أىمية أف نضع في االعتبار
الفجوات الطبقية ،والتطمعات اليائمة لبعض الفئات ،والغضب المكبوت ،والحرماف ،وىي العوامؿ التي

تظير وتترجـ بشكؿ مادي في العنؼ واالعتداء.

ويؤكد أحمد عبد اهلل أف حالة الوعي الحالية بخطورة التحرش ستؤدي إلى نتيجتيف ،األولى أف يتردد
المتحرش وال يكمؿ طريقو أي يتوقؼ عف تحرشو ،والثانية أف يستمر المتحرش في طريؽ التحرش

يؤمف نفسو في ىذا الطريؽ بحيث ال يتـ كشفو وعقابو ،وفي ىذه
ولكنو يحتاط لنفسو ،أي يحاوؿ أف ّ
الحالة  -وىي األقرب -سيتطور التحرش عمى المستوييف الرأسي واألفقي في إطار العنؼ والعدواف،
فعمى المستوى الرأسي يمكف أف نرى أشكاال جديدة مف الجريمة كأف يتطور التحرش إلى قتؿ ،وعمى
المستوى األفقي ينتشر التحرش في أماكف وتجمعات جديدة يكثر فييا الزحاـ ،ألف الزحاـ يستفز

العدواف.

بينما الدكتورة غادة الخولي أستاذة الطب النفسي أرجعت انتشار التحرش الجنسي في مصر إلى

تدىور األوضاع االقتصادية وازدياد معدالت الطالؽ والكبت الجنسي في المجتمع ،وأكدت إف

التحرش ال يرتبط فقط بمناطؽ الفقراء في مصر ،بؿ إف بعض األماكف الراقية يحدث فييا ذلؾ.

أما الدكتور سعيد عبد العظيم ،أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يري أنو إذا قمنا بتحميؿ حاالت
التحرش التي حدثت مؤخ ار سنجد أف ىناؾ عوامؿ رئيسية وراءىا ،أوليا حالة الكبت التي يعاني منيا
ىؤالء الشباب وثانييا تعرضيـ ألفالـ وبرامج وأغاف مثيرة عمي بعض الفضائيات مما يجعميـ ال

يجدوف أي منفذ متاح ليـ إلقامة العالقات الجنسية إال التحرش ،أما العامؿ الثالث فيو أف المتحرش

شخص يشعر بعدـ االىتماـ مف أىمو ،وال يجد مف يتابع تصرفاتو ،لذا ينطوي عمي نفسو ويمجأ إلي
تفريغ طاقاتو الجنسية المكبوتة عف طريؽ التحرش.

.5
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بينما يري الدكتور يحيي الرخاوي أف التحرش الشفوي أو المفظي ىو شكؿ جديد لتقميد قديـ راسخ في
الضمير والوجداف القاىري والمصري والعربي إنو الغزؿ  .تقاليد الغزؿ قديمة وعريقة في الوجداف

العربي ككؿ .ومف ثـ لـ يكف غريبا القوؿ بأف إشارات وحركات الرجاؿ لمنساء في الشوارع ىي في
جوىرىا مقت رحات غير ظاىرة وأماؿ دفينة بمقاءات موعودة مع نساء ال سبيؿ لتواصؿ معيف إال في

الشوارع وعمي المأل وأماـ العيوف الجاحظة والنفوس المتطفمة نعـ !.عندما تكوف عضوية النادي
باىظة الثمف فماذا يبقي غير االنترنت والشارع؟ فأصبح الشارع ىو المتنفس الوحيد ألغمب شباب

القاىرة وفي الشارع يكوف البحث عف الحمـ الضائع فتاة.
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بينما الدكتورة ماجدة عدلي الطبيبة النفسية ومديرة مركز النديـ لتأىيؿ ضحايا العنؼ تري إف

التحرش الجنسي أصبح يمثؿ ىستيريا جماعية ،خرجت مف حالة الفردية إلى الحالة الجماعية.

وتشير إلى أف المجتمع واإلعالـ يمقي بالموـ دائما عمى المجني عمييا ،فنجد مف يقوؿ لماذا خرجت

إلى الشارع في ىذا الوقت ،ولماذا تمبس ىذه المالبس .وجميع تمؾ األقاويؿ تصب في خانة إعطاء
المبررات لمجاني عمى الرغـ مف أف الكثير مف أفعاؿ التحرش تتـ في وضح النيار وأف عددا مف
الضحايا يكف مف المحجبات ،ولـ يقؿ أحد أف ما أقدـ عميو الجاني ىو جريمة تستحؽ أف يتـ إنزاؿ

العقاب الالزـ عمييا.
ورفضت القبوؿ بالتحميالت التي تمقي مسئولية تزايد التحرش الجنسي عمى البطالة والعنوسة واألزمة

االقتصادية واإلعالـ ،مؤكدة أف التحرش قضية عنؼ وليست قضية جنسية وأنو جريمة مثميا مثؿ
السرقة والقتؿ؛ ألنو ال يتصور أف يحاوؿ شخص ما أف يمارس العالقة الجنسية مع فتاة باإلكراه وفي

وضح النيار ،وأماـ الناس.

واعتبرت ىذه الجريمة تنفيس عف رغبات عنيفة تجاه الطرؼ األضعؼ داخؿ المجتمع ،موضحة أف
غياب الشعور باألمف يعد عامال مساعدا يشجع المتحرشيف عمى ارتكاب جرائميـ وىـ في مأمف مف

المالحقة والعقاب.
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أما عن رأي الدين في ظاهرة التحرش الجنسي فنرصده فيما يمي:

يري الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار اإلفتاء أف ىناؾ خمسة عشر

سببا لقضية التحرش الجنسي ،مف بينيا التبني المجتمعي لثقافة "الوصـ" ما يجعؿ العبء ممقي
بشكؿ دائـ عمي المرأة ،إضافة إلي تبني ثقافة التكتـ والتعتيـ وغياب الوعي العاـ بعناصر الجسد

وكيفية التعامؿ معيا أو غياب التربية الجنسية.

و م ف بيف األسباب حالة االزدحاـ بما يسمح باختراؽ خصوصيات اآلخريف ،وكذلؾ انتشار حاالت
االقتراب غير المحسوب بيف الجنسيف في األماكف العامة والوجود غير المنضبط في بعض منيا

كالجامعات ،إضافة إلي العشوائيات التي تمثؿ بيئة أساسية النتشار مثؿ ىذه الظاىرة ،وضغط
المثيرات الجنسية وانتشار البطالة وغياب األمف والتدعيـ االجتماعي ،والمخدرات وزنا المحارـ،

ووجود خطاب ديني يصور المرأة عمي أنيا لمجنس فقط ،ويؤكد الورداني أف ىذا األخير ال يمثؿ

الخطاب الديني ،ويتغافؿ عف حقيقة دور المرأة وضرورة التفاعؿ معيا.

بينما أرجع الشيخ جمال قطب من عمماء األزهر انتشار ىذه الظاىرة إلى غياب الحياء والذي يمثؿ

قمة اليرـ القيمي بالمجتمع ،والى تفسخ التقاليد واألعراؼ ،التي تدعو إلى الشيامة والحفاظ عمى
المرأة والفتاة في حاؿ تعرضيا لخطر.

وتتطرق الدكتورة عفاف النجار أستاذة ورئيسة قسم التفسير بجامعة األزهر ،إلى سبب آخر تراه

دافعا الستشراء ظاىرة التحرش الجنسي يتمثؿ في نمط الخطاب الديني السائد.وتعتبر أف ىناؾ
ً
ضرورة لتطوير الخطاب الديني والوعظي الموجو لمشباب ،ألف ىذا الخطاب يواجو منافسة شديدة مف
جانب الفضائيات واإلنترنت الذي نجح في االستيالء عمى اىتمامات الشباب وصرفيـ عف دروس

المساجد.

فحقؿ الدعوة يحتاج لنوع مف الدعاة عمى غرار المرحوـ الشيخ متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد

يستطيعوف مخاطبة ىذه الفئة العمرية بمغتيـ ويقتحموف عالميـ لمتأثير فييـ.وأشارت إلى أف الخطاب
الوعظي الحالي يعاني مف الجمود واالعتماد عمى الترىيب أكثر مف الترغيب مما ينفر الشباب ،كما

أنو بعيد عف اىتماماتيـ ومشاكميـ وقضاياىـ والتي في مقدمتيا البطالة والعنوسة وتردي األحواؿ
االقتصادية التي تحوؿ بينيـ وبيف الزواج ،باإلضافة إلى ىيمنة ثقافة الفيديو كميبات والشات وغيرىما

7

مف الوسائؿ التي تسيـ في تراجع األخالؽ والقيـ لدى شبابنا وتجعميـ يقدموف عمى السموكيات البعيدة
عف قيـ وأخالقيات اإلسالـ.

8

أما عن رأي القانونيون فنرصده من خالل اآلراء التالية:
ترجع المحامية والنشطة الحقوقية أميرة بهي الدين أسباب عدـ اإلبالغ عف التحرش إلي الخوؼ

مف الفضيحة االجتماعية واإلدانة المسبقة لمضحية  ،كأىـ أسباب وراء اإلحجاـ عف اإلبالغ عف
العديد مف حوادث التحرش ،مشيرة إلي أف اآلباء واألميات أنفسيـ يمتمسوف األعذار لمجاني كما أف

رجاؿ الشرطة يحمموف ثقافة التماس األعذار لمجاني وادانة الضحية.

9

وتري د .فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي أف جريمة التحرش خطوة أولى النتشار جريمة
أكثر خطورة ىي االغتصاب ،فانتشار التحرش الفردي أدى لظيور التحرش الجماعي ،وكمييما

يحركاف االغتصاب نحو الزيادة مستقبال.

وتري أنو في خط مواز لـ يعد غريبا أيضا قراءة قصص ذات عالقة بقصص التحرش تدور في
إطار العنؼ المجتمعي ،وىي جرائـ الثأر مف المتحرش بسبب الشرؼ ودافع االنتقاـ مف جانب أىؿ

الضحية ،والتي تصفيا د .فادية بجرائـ "أخذ الحؽ باليد" ،وتعمميا ُببطء إثبات واقعة التحرش ،فتحاوؿ
الفتاة أخذ حقيا بيدىا ألف ال أحد يقوـ بذلؾ ،وىنا تتحوؿ الفتاة لشخصية أخرى تضطر لخمع ثوب
الحياء والتعامؿ مع المتحرش بأسموبو باستخداـ وحمؿ معدات الدفاع كالمواد الممتيبة عمى سبيؿ

المثاؿ ،ألنيا ال تجد طريقة أخرى لمدفاع عف نفسيا ،وىو ما ّ"يحوؿ المجتمع إلى غابة".

01

وتدين هالة عبد القادر المحامية المديرة التنفيذية لممؤسسة المصرية لتنمية األسرة اإلعالـ فتري
إف اإلعالـ متيـ بأنو يركز عمى عرض المرأة كجسد مف خالؿ الفيديو كميبات واألفالـ ،ولكف
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الحقيقة أف التحرش ىو محصمة عدة أسباب يأتي في مقدمتيا الردة األخالقية والثقافية والبطالة وعدـ

القدرة عمى الزواج والعنوسة ،بحيث أصبح المجتمع بظروفو الحالية يشكؿ بيئة مواتية لمثؿ تمؾ
السموكيات الشاذة.

00

بينما يتجسد رأي اإلعالميين فيما يمي:

اعتبرت الكاتبة الصحفية كريمة كمال أف ربط قضية التحرش بالمعتقد الديني وحده كعامؿ مؤثر

يحمؿ فصال تعسفيا لممعتقدات عف األعراؼ والتقاليد لدي الشعب المصري ،إضافة إلي عوامؿ أخري
كالظروؼ االجتماعية واالقتصادية ،الفتة في الوقت نفسو إلي أف استغالؿ الديف في العديد مف

القضايا االجتماعية صار أم ار زائدا عف الحد .وتري أف المجتمع المصري متديف بطبعو ،إال أف
مظاىر ىذا التديف الزائؼ زادت في الفترة األخيرة ،مؤكدة أف الخطاب الديني فيما يخص قضية

التحرش الجنسي يأخذ النصوص الخاصة بالمرأة كما ىي ،أو يقدـ ليا تفسي ار حسب المزاج واليوى،
مشيرة إلي أف الخطاب الديني السائد في مصر ينظر إلي المرأة عمي أنيا مخموقة إلمتاع الرجؿ،

ويسجنيا في تمؾ النظرة ،وأف الشباب يتعامؿ مع المرأة أيضا متأث ار بتمؾ النظرة .وتؤكد إلي أف ىناؾ
غياب لرد فعؿ الخطاب الديني تجاه حوادث التحرش مرجعة ذلؾ – في رأييا – إلي الرغبة المستمرة

في إلقاء الموـ عمي المرأة وتسببيا في تمؾ الحوادث ،الفتة إلي ارتفاع نسبة المحجبات الالتي

تعرضف لتحرش جنسي ،ومعتبرة أف التحرش بالنساء يمثؿ نوعا مف أنواع العنؼ ضد المرأة،
وينطمؽ مف نظرة دونية ونمطية ليا.

02

وتري الصحفية داليا يوسف ،النشطة في مجاؿ المجتمع المدني والجمعيات األىمية ،أف السياؽ

المتحرش أصبح واثقًا أف أمره لف
كثير لدرجة أف
تغيػر ًا
االجتماعي والثقافي لممجتمع المصري قد ّ
ّ
ِ
ينكشػؼ ،بسبب خجؿ البنت وخوفيا عمى ُسػمعتيا وكرامتيا ،ولذا ،فإنو يتمادى في فعمتو بال خوؼ،
وينتقؿ مف ضحية إلى أخرى بال رادع ،مشيرة إلى أف ا ُلبػعد الغائب في الموضوع ،ىو الضبط
االجتماعي الذي تراجع إلى وضع مخيؼ.
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وترجع زينب حامد ،المدرس المساعد بقسم اإلذاعة والتميفزيون في كمية اإلعالم بجامعة القاهرة

أسباب ِّ
تفشػي ظاىرة التحرش الجنسي بالنساء في مصر والعالـ العربي ،إلى "موجة األفالـ

تعرضت بصورة مكشوفة
السينمائية الشبابية التي ظيرت بكثافة في السنوات األخيرة ،والتي ّ
03
لتفاصيؿ العالقات الجنسية.
وتؤكد الدكتورة ليمي عبد المجيد عميد كمية اإلعالم بجامعة القاهرة أف ىناؾ أسباباً عديدة وراء
حاالت التحرش الجنسي عمى رأسيا ما تبثو الفضائيات المختمفة مف فيديو كميبات عارية باإلضافة

إلى ما يبث عبر شبكة االنترنت وأشارت إلى أف غياب دور األسرة ودور المدرسة مف األسباب

الرئيسية ليذه الحاالت التي لـ تكف تسمع عنيا في الماضي.

04

وبعد عرض األسباب المختمفة التي أدت لظهور وانتشار التحرش الجنسي كان البد من معرفة

أنواع المتحرشين والتي تظهر من خالل:

 المتحرش السادي الذي ال يستمتع بالعالقات الجنسية العادية وانما يسعده أف يأخذ ما يريده
مف الطرؼ اآلخر بقدر مف العنؼ واإلجبار والقير ،أو يكوف مف النوع االستع ارضي الذي
يجد متعتو في استعراض أعضائو التناسمية أماـ الضحية ويستمتع بنظرة الدىشة واالستغراب

والخوؼ عمى وجو مف يراه وكثير منيـ تحدث لو النشوة ويقذؼ لمجرد حدوث ىذه األشياء.

 النوع التحككي الذي يجد متعتو في االلتصاؽ بالضحية في الزحاـ والتحكؾ بيا حتى يصؿ
إلى حالة النشوة
 النوع اليستيري ويغمب وجوده في النساء حيث تتحرش المرأة اليستيرية باإلغواء واإلغراء
لمرجؿ الضحية لفظيا وجسديا حتى إذا تحرؾ نحوىا صرخت واستغاثت بمف حوليا إلنقاذىا
مف ىذا الحيواف الذي يريد اغتصابيا ،والشخصية اليستيرية تفتقد لمثقة بنفسيا لذلؾ تسعى

لإلغواء واإليقاع بالضحية لكي تطمئف عمى قدرتيا عمى ذلؾ ثـ تتعمد توسيع الدائرة لكي

يعمـ عدد مف الناس كـ ىي مرغوبة ومطموبة وكـ ىي جذابة لدرجة تخرج الناس عف طورىـ .
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=7019730.13

http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=4746.14
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كؿ النماذج السابقة تعتبر نماذج مرضية مضطربة ،والتحرش ال يقتصر عمى تمؾ النماذج بؿ
يمكف أف يحدث مف أشخاص عادييف في ظروؼ تشجعيـ عمى ذلؾ ،وىذا ما نسميو "التحرش

العرضي "أو" التحرش الموقفي" ،بمعنى أنو سموؾ عارض في حياة الشخص أو سموؾ ارتبط
بموقؼ معيف وليس بالضرورة أف يتكرر ،عمى عكس التحرش المرضي الذي سبؽ وفصمناه

ففيو الفرصة لمتكرار ألف وراءه دوافع متجددة تدفع الشخص لمتورط فيو مف آف آلخر .وكوف
التحرش مدفوع باضطرابات مرضية ال يعفي صاحبو مف المسئولية كما قد يظف البعض أو

يتخوؼ ،وانما ربما يفسر لنا ما يحدث وينبينا إلمكانية تكرار حدوثو.

05

اآلثار النفسية المترتبة عمي تعرض المرأة لمتحرش الجنسي

مما الشؾ فيو أف تعرض المرأة ألي شكؿ مف أشكاؿ التحرش الجنسي يترؾ ىذا الحادث العديد

مف اآلثار النفسية عمييا ومف ىذه اآلثار التي تالحؽ المرأة مف جراء فعؿ التحرش الجنسي بيا :

 .0الشعور بالذنب ومحاولة تحقير الذات فقد تعتقد المرأة أنيا كانت بالفعؿ مشاركة أو أف بيا
صفة جعمت المعتدي يختارىا دوف اآلخريف فتفقد الثقة بنفسيا وتعيش في توتر وقمؽ ولوـ دائـ

بينيا وبيف ذاتيا وقد تكره أنوثتيا التي عرضتيا لمثؿ ىذا الموقؼ.

 .2الغضب والحقد الدفيف ضد الرجاؿ جميعا والتخوؼ مف الزواج واقتناعيا بأف الرجاؿ جميعيـ
كائنات متوحشة يستيدفوف جسدىا واىدار كرامتيا ،وقد تفشؿ في العالقة الزوجية بسبب
مشاعرىا بعد خوض ىذه التجربة السيئة التي تركت آثارىا داخؿ كيانيا

 .3قد تتعرض ألحالـ وكوابيس مستمرة مما يجعميا في حالة تذكر دائـ لمواقعة فتبتعد عف
البشر وتنكمش داخؿ نفسيا وتبتعد عف أي مكاف قد يذكرىا بالحادثة.06

عالج مشكمة التحرش الجنسي

وأخي ار نحاوؿ الوقوؼ عمي بعض الخطوات التي تساعد في عالج ومواجية تمؾ المشكمة ومنيا:
15

/ http://majdah.maktoob.com/vb/majdah68759.

http://justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=306.16
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 .0نشر الوعي الفكري والثقافي عف ماىية الجنس كغريزة ليا ضوابط سماوية ووضعية واإلرشاد
الديني واألخالقي واالجتماعي مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ والمدارس والنوادي الرياضية وأماكف

العمؿ .
 .2إتاحة الفرصة لممرأة لتفصح عف الجريمة التي وقعت ضحيتيا والتفيـ الكامؿ لما تعرضت لو
. .3تجنب األماكف المزدحمة وتوفير وسائؿ مواصالت خاصة بالنساء.
 .4االستماع لألبناء والبنات باىتماـ وخاصة المراىقيف واألطفاؿ ومالحظة أي تغير يط أر عمييـ
واستيعاب الحالة ومحاولة اإلبالغ عنيا وعالج الضحية عالجا نفسيا لتستعيد ثقتيا بنفسيا

وباآلخريف .
. .5تعمـ كيفية الدفاع عف النفس سواء بالمواجية المفظية أو بتعمـ بعض الرياضة القتالية
(كاراتيو -كونغ فو) مع إعالف الرفض لممعتدي بكممات قميمة محدودة تييف كرامتو ورجولتو
ومحاولة االبتعاد عف المكاف الذي يتواجد فيو.

 .6اإلبالغ فو ار عف حاالت التحرش إذا أمكف وعدـ الخوؼ مف المجتمع والناس فقد يصؿ
األمر إلى االعتداء الفعمي يسبب التستر والتكتـ.

http://forum.brg8.com/t73487.html .17
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