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 عن العمل مع المتحرشین

 ما الذي یجدر بنا فعله كنسویات؟

 

 سلمى النقاش

 

وخاصة النساء، ضد العنف مكافحة على بالعمل المعنیة المجموعات على المطروحة األسئلة من السؤال هذا أصبح                  لقد
على القضاء على خاللها من العمل یمكن ومختلفة مبتكرة حلول إلیجاد كمحاولة األمر هذا یتردد حیث منها،                   النسویة
بصورة العمل إطار في النساء ضد والعنیفة الجنسیة الجرائم مرتكبي مع العمل موضوع ُیطرح كما النساء. ضد                   العنف

 تكاملیة على هذه القضیة الشائكة التي ال تنتهي ولن ُتحّل، كما یبدو جلیا، في المستقبل القریب.

ضد للعنف الحاكمة التشریعیة المنظومة في للقصور كحل تأهیلهم وإعادة الجرائم هذه مرتكبي مع العمل طرح                  ویأتي
النساء ضد العنف یجّرم الذي "11 " المادة في الدستوري النص من بدءًا عدیدة تشریعیة تطورات حدثت فقد                    النساء،
التي ب مكرر (306) المادة نص في الجنسي التحّرش لیجّرم العقوبات قانون بتعدیل مرورًا بمكافحته، الدولة                  ویلزم
بقصد القانون هذا من (أ) مكرر 306 المادة في علیها المنصوص الجریمة ارتكبت إذا جنسیا تحرشا یعد على:                    تنص
ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس الجاني ویعاقب جنسیة، طبیعة ذات منفعة على علیه المجني من الجاني                     حصول
الرئیس أقره الذي التعدیل وهو ، العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه ألف عشرین على تزید وال جنیه آالف عشرة عن 1                    تقل

هذه من وبالرغم .2013 یونیو 30 أحداث تلت التي االنتقالیة الفترة في مصر رئاسة تولى عندما منصور عدلي                    السابق
في القصور النصوص هذه یشوب الزال أنه إال القضیة، هذه مع الدولة تعامل في هاًما إنجاًزا تظل التي                    التطورات
شهدتها التي االغتصاب أشكال إلى النصوص هذه تتطرق فلم مصر، في النساء ضد الممارس العنف أشكال                  تعریف
التجارب هذه في الموت من نجون قد كثیرات ناجیات یصیب اجتماعًیا وباًء وصارت األخیرة السنوات في                  مصر
هذه مع التعایش في قدراتهن وعلى الیومیة حیاتهن على تؤثر التي التداعیات من ینجین أن دون واأللیمة،                   المرعبة

 الخبرات القاسیة لسائر حیواتهن.

الفتقار نتیجة أشكاله، بكافة العنف من الناجیات مع تتعامل التي الطبیة المنظومة في قصور هناك الزال ذلك، على                    عالوة
وأیضًا العالجیة المراحل مختلف في الناجیات مع للتعامل المطلوبة للمعرفة الصحیة الرعایة بمجال والعامالت                العاملین

. 2 في حالة ما إذا أردن اللجوء إلى إبالغ الشرطة بالوقائع التي جرت لهن واللجوء للتقاضي بعد ذلك

یدفع ما على اآلخر البعض یركز بینما الناجیات، ینقص ما على كنسویات نحن نركز ذكرها، السابق األوجه هذه كل                     وفي
مع یتعامل بمؤسساته المجتمع كان إذا فیما النظر عناء نفسه البعض یكلف أن دون الجرائم، هذه ارتكاب إلى                    المجرمین
تدفع التي الدوافع في النظر ضرورة على للتأكید البعض یلجأ ثم ومن األساس، من كجریمة النساء ضد العنف                    قضیة
بدأ مصر، في الجنسي التحرش قضیة طرح بدایة منذ المثال، سبیل فعلى الجرائم. من النوع هذا ارتكاب إلى                    الرجال
واالعتداء بالنساء للتحرش والفقراء المهمشین من الرجال بعض دفع في الضخمة الطبقیة الفوارق دور حول                 النقاش
الذي الطرح هذا على سنوات عدة مرور وبعد االجتماعي، النظام في أضعف طرف على القهر ممارسة من كنوع                    علیهن

   http://nazra.org/node/321 موقف المجموعات والمؤسسات المعنیة بقضیة العنف ضد النساء من التعدیالت القانونیة فیما یخص جرائم العنف1
 الجنسي.

  للمزید عن أوجه القصور في المنظومة الطبیة، فیدیوهات في إطار حملة "بتحصل" عن قصور المنظومة الطبیة في التعامل مع المغتصبات:2
-https://www.youtube.com/watch?v=NRfZQl4zSLA 

https://www.youtube.com/watch?v=UNBeGmzu1Q0   
 

1 

http://nazra.org/node/529
http://nazra.org/node/529
http://nazra.org/node/321
http://nazra.org/node/321
https://www.youtube.com/watch?v=NRfZQl4zSLA-
https://www.youtube.com/watch?v=NRfZQl4zSLA-
https://www.youtube.com/watch?v=NRfZQl4zSLA-


 

للتحرش یتعرضن ممن النساء على كان إذا یتساءل البعض الزال الطبقي، الصراع عبء النساء ضد العنف قضیة                   یحّمل
إلى للجوء أخرى محاولة وهي للتعذیب، یتعرضوا قد المتحرشین بأن علمًا للشرطة، الجرائم هذه عن یبلغن أن                   الجنسي
تحتمل، ما فوق النساء قضایا تحمیل إلى وعودة لها، االنتباه النساء على یجب كبرى أخالقیة كقضایا یبدو بما                    االبتزاز
على تعمل أن الدولة على بل حّله، النساء كاهل على یقع ال مصر في العقابیة المؤسسات وانحدار تشوه سؤال أن                      حیث
من تجعل جادة بصورة المجرمین تأهیل إعادة على تعمل مؤسسات تصیر حتى مصر في العقابیة المؤسسات                  إصالح
هذه داخل یقضونها التي المدة انقضاء بعد إلیها یخرجون بعدما مجتمعاتهم مع التعایش یمكنهم مواطنین                 هؤالء

 المؤسسات.

ما وهو المجال، هذا في تعمل التي المانحة المؤسسات من الكثیر أولویات في المتحرشین مع العمل مسألة أصبحت                    وقد
مع العمل أجل من الموارد هذه مثل تسّخر أن األجدر من ألیس البرامج، هذه في تستهلك التي الموارد حول سؤال                      یطرح

  الناجیات لتوفیر ما یحتجن إلیه من دعم نفسي وطبي وتأهیلي؟

العالم، أنحاء وشتى وأمریكا أوربا في وأمثاله ترامب دونالد بصعود اآلن نواجهها التي المحافظ الیمین موجة صعود                   ومع
محلیًا المحافظة بالخطابات محاطة صارت النساء ضد العنف فمسألة خیارًا، تعد لم اآلن المسألة أن إدراك من لنا                    البد
عن أعیننا تغیب وأال أولویاتنا ضمن العنف من الناجیات على الحفاظ في كنسویات نحن دورنا ننسى أال والبد                    وعالمیًا،
تأهیل إعادة في الدولة مؤسسات بدور القیام ال وضعهن، مع للتعامل حلول إیجاد أجل من سویًا نعمل لنظل األمر،                     هذا
أجندتها على تضع التي الدیمقراطیة الحركة من جزء هي النسویة فالحركة النساء، ضد الجنسي العنف جرائم                  مرتكبي
المنظومة وكذلك الشرطیة المنظومة في والمتمثلة مصر في القانون إنفاذ منظومة إلصالح الدولة مؤسسات على                 الضغط
ما فوق األخیرة هذه تحمیل ودون سواء، حد على النساء ضد العنف قضیة أهمیة من تقلل أن دون لها، الحاكمة                      التشریعیة
المتحرشین معاقبة في المتمثلة "النخبویة" المطالب عن الشيء بعض ویتنازلن یتحملن أن النساء على أن بدعوى                  تحتمل

 على الجرائم التي یرتكبونها، حتى ینصلح حال المؤسسة العقابیة في مصر!!
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