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The phenomenon of sexual harassment) انتشرت في اآلونة األخیرة ظاھرة التحرش الجنسي في مصر
in Egypt)، ونشرت صحیفة "اإلندبندنت The Independent" البریطانیة مؤخراً تقریرا تحت عنوان "ماذا یحدث
عندما تسیر طالبة ترتدي مالبس ضیقة في الحرم الجامعي؟". وأشارت الصحیفة إلى الفیدیو الصادم الذي نشرتھ بعض
المواقع اإلخباریة ومواقع التواصل االجتماعي لتحرش بفتاة داخل الحرم الجامعي من قبل زمالئھا، واصطحاب رجال األمن
للفتاة بعد اختبائھا لفترة لرغبة الشباب الذین طاردوھا بنزع مالبسھا. وانتقدت الصحیفة تعلیقات د.جابر نصار رئیس
جامعة القاھرة، لوصفھ أن الفتاة كانت ترتدي مالبس الفتة وكانت ترتدي العباءة عند دخولھا الحرم الجماعي، وأنھا خلعتھا
عندما دخلت كلیة حقوق. وأضافت الصحیفة أنھ على الرغم من أن الفتیات المصریات ال یرتدین مالبس مثیرة تعرض
مفاتنھن، إال أن الدراسة االستطالعیة لألمم المتحدة أكدت أن 99% من النساء تعرضن للتحرش بجمیع أشكالھ، والمشكلة

تكمن في القانون المصري لعدم معاقبة مرتكبي التحرش لعدم اعتباره جریمة یجب العقاب علیھا. 

# التحرش في مصر العام 2013: 
تفشي الظاھرة دفعت وكالة "رویترز" لرصدھا دولیا بشكل عام وعربیا بشكل خاص، وأكدت دراسة لمؤسسة "تومسون
رویترز" أن مصر ھي أسوأ مكان تعیش فیھ المرأة مقارنة بالدول العربیة األخرى، وأشارت الدراسة إلى انتشار التحرش

وختان البنات. 
وقالت منظمة" ھیومن رایتس ووتش" أن نحو مائة حالة اعتداء جنسي ارتكبت في میدان التحریر وذلك على ھامش
التظاھرات التي كانت تطالب، بتنحي الرئیس محمد مرسي. فیما رصدت مبادرة "شفت تحرش" 65 حالة تحرش خالل

االحتفال بموسم األعیاد وتحدیًدا عید الفطر واألضحى. 
وقد نشرت صحیفة "الدستور" المصریة تحقیقاً صحفیاً عن ظاھرة التحرش یوم الثالثاء 31 دیسمبر 2013، أي آخر یوم
في عام 2013، وعنونتھ "من فتاة التحریر إلى الطفلة زینة..طاعون التحرش الجنسي یصیب مصر في 2013"، حیث

شبھت انتشار تلك الظاھرة بالطاعون، مما یعني أنھ قد وصلت لمرحلة الوباء القاتل!  

# انتماء: 
كنت أطالع المجموعة القصصیة "رائحة الشوام" الصادرة عن إبداع للنشر والتوزیع والترجمة"، القاھرة 2013، للقاص
والروائي الدكتور/ إسماعیل حامد، وفي صفحتي 25-26 ، كانت قصة "انتماء" وھي القصة السادسة في ترتیب قصص
المجموعة، وتدور أحداث القصة على لسان فتاة مصریة ُمسلمة ُمتدینة ومحجبة، وذلك بمیدان التحریر إبان أحداث ثورة

25 ینایر 2011. إذا استھل الكاتب القصة بعبارة (ُكنا نقف ُمتالصقین في المیدان).  
وقد قام المؤلف بربط ھذا المشھد السیاسي بالمیدان المليء بالرجال والنساء والفتیات واألطفال وكبار السن، ولم یمنع
انتماء تلك الفتاة إلى بیت محافظ یصون القیم والمبادئ واحترام اآلخر وتقبل ثقافتھ، من النزول للمیدان في طلب الحریة
والھتاف بأعلى صوتھا الشعب یرید...، وقد وصفت ھذا المشھد: "رأیت شباباً ال یتحرشون، ال یتشاحنون، ال ینظرون إلى

الدنیا الھالكة..رأیتھم یحمون فتیات ُھّن إخوتھن..انصرفت الشھوة الفانیة وسادت العفة والمروءة".  
فماذا حدث بعد ینایر 2011 وما الذي تغیر داخل المجتمع حتى تتحول ظاھرة التحرش من صورتھا الفردیة إلى حالة
جماعیة مرضیة؟!، بل وظھر في نفس المیدان وانتشر أفقیاً ووصل إلى داخل حرم أعرق جامعة مصریة وعربیة وأفریقیة. 
المشكلة أن نصف المجتمع المصري – المرأة (السیدات والبنات)- تتعرض للتحرش من النصف اآلخر، الذي ھو في
األساس مسئول وراعي للنصف األول، فقد قص خطیب الجمعة في المسجد الذي أصلى بھ منذ عدة أسابیع، قصة سیدة
منقبة ولباسھا فضفاض حكت لھ أنھا قد تعرضت لنوع من أنواع التحرش وھي تسیر بالشارع، فھمت تجري من ھذا
الرجل، وكان تلك الواقعة أول مرة یحدث لھا ذلك، فتعجبت جداً لھذا األمر، ولم حققت في المسألة اكتشفت من خالل
اعتراف زوجھا لھا انھ وفي ذات التوقیت كان یتحرش بسیدة أخرى، فكلكم راًع وكلكم مسئوالً عن رعیتھ. وھذه القصة
تذكرنا بالحكایة التي كانت في األثر وانتھت بقول الزوج لزوجتھ التي كانت تشتكي من السقا الذي قبلھا: "دقة بدقة، ولو

زدنا لزاد السقا!!".
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