التاريخ 9 :ديسمبر 4102
المكان :مقر المشروع بالقاهرة
العنوان :أزمة التحرش – نظرة غير تقليدية
المحاضر :ياسر حسام

عقد فرٌق "مشروعنا بالعقل نبدأ" ندوة بعنوان (أزمة التحرش – نظرة غٌر تقلٌدٌة) قام بإلقابها
ٌاسر حسام  -باحث بمشروعنا  ، -تحدث فٌها عن ظاهرة التحرش متناوال إٌاها بالتحلٌل من منظور
فلسفى.
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اإلنسان والحضارة
دراسة الطبٌعة المادٌة
دراسة الوضع
وضع استراتٌجٌة للحل الشامل

الجزء األول :اإلنسان والحضارة
 مق ّدمة عن الراحل بن نبً :تارٌخه ومإلفاته األهم
مف ّكر جزابري ولد فً الجزابر انتقل لفرنسا للدراسة واستقر فٌها ،ثم رحل عنها إبّان الثورة
الجزابرٌة ضد االستعمار الفرنسً إلى القاهرة ثم انتقل للجزابر وعمل وزٌرا لمعارف
لفترة ثم استقال .توفً سنة  1793مخلّفا سلسلة من المإلفات بعنوان :مشكالت الحضارة
 شرح العوامل الحضارٌة من خالل كتاب مشكلة األفكار فً العالم اإلسالمً
عرف مالك بن نبً الحضارة بؤنها "جملة العوامل المعنوٌّة والما ّدٌة التً تتٌح لمجتمع ما
أن ٌو ّفر لكل عضو فٌه جمٌع الضمانات االجتماعٌة الالزمة لتطوّ ره ".وأضاف " فالفرد
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ٌح ّقق ذاته بفضل إرادة وقدرة لٌستا نابعتٌن منه ،بل وال تستطٌعان ذلك ،وإ ّنما تنبعان من
المجتمع الذي هو جزء منه".
والحضارة فً نشوبها ال تكون مشكلتها األساسٌة نقص الموارد وإنما غٌاب األفكار الفعالة
الملهمة ،تلك التً ٌرى الناس أنها تستحق االجتماع حولها والتضحٌة من أجلها ،وبالثبات
الملحمً حول تلك المبادئ واألهداف تتشكل الحضارات وتنطبع أفكارها المركزٌة على
الواقع فً صورة أعراف وتشرٌعات تحمً هذا المجتمع الولٌد وتنظم الحٌاة داخله وتطوّ ع
دوافعه الغرٌزٌة فً إطار اجتماعً ٌم ّكن المجتمع من توفٌر احتٌاجات أفراده األساسٌة
واالنطالق نحو التطوٌر واالبتكار .عندما تبتعد الحضارة عن أفكارها المركزٌة ٌضل
أفرادها طرٌقهم ،فٌصٌر النمط السابد هو السعً لحٌازة المزٌد من المتع واألشٌاء وا ّتباع
األشخاص ذوي النفوذ .وشٌبا فشٌبا ٌتفكك البناء الفكري للمجتمع ،فتصبح األفكار المركزٌة
شعارات ر ّنانة غٌر متواجدة على أرض الواقع ،وٌحدث انفصال بٌن الغاٌات والكٌفٌّات
(الوسابل) ،هذا باإلضافة لفقد روح التكافل والترابط وزٌادة الفردٌة واألنانٌة.
 القوى المحرّ كة لإلنسان
تحرّ ك اإلنسان قوى ثالث :شهوٌة تدفعه لالعتناء بحٌاته واالستمتاع بها ،وغضبٌة تستنفر
طاقاته لمواجهة األخطار التً تهدده ،وعقلٌة تعٌنه على التحكم فً نوازع نفسه وتحقٌق
التوازن والتخطٌط .وٌقال للعقل فً اللغة "نهٌة" وجمعها نهى ،ألنه ٌنهى النفس عن قبٌح
الفعل .والتركٌز على استثارة نوع معٌن من الحوافز أكثر من األخرى ٌجعلها أكثر تملّكا
من النفس ،وٌدرّ بها على إٌجاد الوسابل بسرعة ومهارة أكبر لتحقٌق رغباتها ،فمحترف
القتال مثال ٌستطٌع أن ٌضع خطة إلٌقاع خصمه بسرعة تفوق بكثٌر سرعة الشخص
العادي .والمتم ّدن أقرب للتفكٌر فً حلول دبلوماسٌة لما ٌقابله من مشاكل ،وهكذا .ولإلنسان
حاجات نفسٌة ّ
تمثل له دوافع وهً لٌست بنفس األولوٌة ،وطبقا لهرم ماسلو فإن الحاجات
الحٌوانٌة الدنٌا ٌجب أال تكون مهددة وٌجب أن ٌتم العمل على تلبٌة االحتٌاجات من أسفل
ألعلى حتى ٌحدث اتزان نفسً للشخصٌة.

الجزء الثانى :دراسة الطبيعة المادية
 دراسة الطبٌعة :منهجٌّتها وغرضها
لطالما درس اإلنسان الظواهر الطبٌعٌة الغامضة لٌفهمها ،ولٌصل لعللها وآلٌاتها الخفٌة،
فٌستطٌع تطوٌعها أو مواجهتها أو إعادة خلقها بشكل نافع.
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 الفرق بٌن نوعٌن من القوانٌن :اإلمبرٌقٌة والسببٌة
القانون االمبرٌقً ٌحاول التوصّل لعالقة ما بٌن المتغٌّرات عن طرٌق إحصابً بحت
وٌعتبر التالزم مرادفا للسببٌة :مثال إذا كان معدل الجرٌمة فً األحٌاء الفقٌرة مرتفعا فإنّ
الفقر ٌعتبر الدافع وراء ارتكاب الجرٌمة .لكن هناك فقراء كثٌرٌن شرفاء ،وكثٌرا ما ٌكون
وراء الجرابم فً تلك األحٌاء منظمات غنٌّة جشعة ومستغلة تستفٌد من حاجة الفقراء أو
شعورهم بالظلم .هنا ٌظهر عٌب هذا األسلوب ،هو ال ٌتفحص الصورة الكاملة باحثا عن
العلل الحقٌقٌة ،لكنه فً المقابل ٌق ّدم نتابج أسرع فً شكل ٌوحً باالحترافٌة.
القانون السببً فً المقابل ٌربط النتابج بالمقدمات عن طرٌق عالقات سببٌة ٌقٌنٌة غٌر
مبنٌة على استنتاج من إحصاءات وإنما على حقابق متؤ َّكد من صحتها ودقتها بالطرق
المعتبرة
 صور من الحصر العقلً والقوانٌن الكونٌة مستنتجة من دراسة الطبٌعة
أقصر الطرق أو المجهود األقل
القوة الدافعة الكهربٌة وتشابه الفكرة مع السعً للكماالت فلسفٌا ونظرٌة الدوافع فً علم
النفس
تولٌد – توزٌع = تراكم
 الثورة العلمٌة والفكرٌة بعد اكتشاف الكهرومغناطٌسٌة:
قبل هذه الثورة الصناعٌة الثانٌة (بداٌة من 1689م) كان بإمكان البشر إنتاج الطاقة
الكهربٌة عن طرٌق البطارٌات فقط ،لكن باكتشاف أٌنشتاٌن للظاهرة الكهروضوبٌة
وتفسٌره لها ،وباكتشاف العالقة بٌن المجاالت الكهربٌة والمغناطٌسٌة .لقد أصبح واضحً ا أن
المادة صورة من صور الطاقة وأن هناك تؤثٌرا متبادال وإمكانٌة تحوّ ل الطاقة من صورة
ألخرى .بهذه االكتشافات أمكن البشر على المستوى التطبٌقً اختراع المحركات الكهربابٌة
والمفاعالت وغٌرها مما أحدث نقلة تقنٌة نوعٌة
 شرح مبسّط لفكرة المجاالت واستخدامها فً الحصر
لدراسة العالقة بٌن جسمٌن موضوعٌن فً مجال ما ٌجب أن ندرس العوامل الداخلٌة
المإثرة على كل منهما ،وتؤثٌر المجال على كل منهما ،والتؤثٌر المتبادل بٌنهما بفرض عدم
وجود مإثرات خارجٌة .من هذا كله ٌمكن حساب الشكل النهابً للعالقة.
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الجزء الثالث :دراسة الوضع
 تف ّشً التحرّ ش فً مجتمعاتنا:
التحرّ ش هو اعتداء (أو تهدٌد) ذو طابع جنسً
 اإلحصاءات االستقرابٌة للظاهرة والنتابج المستنتجة منها
مثل االنتهاء لكون البالد "اإلسالمٌة" أو "التً ٌنتشر فٌها الحجاب" أو "الفقٌرة" هً أكثر
البالد معاناة من الظاهرة
 دراسة الوضع وفقا لقوانٌن الطبٌعة:
التحرّ ش ٌظهر فٌه مكوّ نا الغضب والشهوة ،فً صورة شاذة مشوّ هة .الغضب ٌؤتً من فشل
ً
"حظا" ممن ٌشعرون بالظلم الفادح.
المجتمع فً أداء دوره نحو أفراده خاصة أولبك األقل
وفً ظل تضاإل فاعلٌة الخطاب القٌمً فً عالم مادي استهالكً ،وتحوّ ل طلب العلوم
العقلٌة إلى رفاهٌة ال ٌملكها الكثٌر ،فإن دور الضمٌر ال ٌمكن دوما التعوٌل علٌه.

دوافع داخلية  +محفّزات خارجية  -موانع داخلية – موانع
خارجية = فعل
الدوافع الداخلٌة :الشهوة ،الرغبة فً الشعور بالقوة /إشعار المعتدي علٌه باإلهانة ..إلخ
المحفزات/التسهٌالت الخارجٌة :مالبس مثٌرة ،حركات ،إٌحاءات ،استفزاز ،صعوبة ضبط
الفاعل (فً زحام شدٌد مثال) ،تعاطً مواد مسكرة ،صحبة سوء  ...إلخ
الموانع الداخلٌة :الضمٌر ،االتزان النفسً ،التكافل االجتماعً (شعور الفرد بالتآخً
واالنتماء) ،روابط نفسٌة متعلّقة ،القدرة على ضبط النفس ..إلخ
موانع خارجٌة :حضور األمن وكفاءة النظام األمنً ،وجود العدالة (ال أحد فوق المساءلة)
ّ
للتدخل
وكفاءة نظم التحقٌق ،وجود العقاب الرادع ،وجود من لدٌهم النخوة والمبادرة
الوسابل التً تنمًّ وتساعد على إنفاذ الغضب والشهوة إلى الواقع فً تطوّ ر مستمر ،وكذلك
فإنها تصٌر متاحة ومنتشرة أكثر مع الوقت .لكن فً المقابل فإن العقل واألخالق ال تتم
تنمٌتهما بما ٌواكب هذه الظروف فتتسع الفجوة ٌوما بعد ٌوم .وفً ظل ارتفاع تكالٌف
الزواج ووضع العراقٌل والتعقٌدات أمامه وغٌاب التؤهٌل السلٌم آلباء وأمهات المستقبل لكً
ٌكونوا شخصٌات مسإولة فإن الغرٌزة الجنسٌة قد ال تجد متن ّفسا طبٌعٌا صحّ ٌا لها ،فتخرج
إلى الواقع فً شكل مشوّ ه غٌر متو ّقع أو مرغوب.
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 دراسة الوضع إنسانٌا وحضارٌا:
العوامل الفكرٌة واالجتماعٌة تلقً بظاللها بشكل مباشر على كل مكوّ ن من مكوّ نات
المعادلة السابقة .رإٌة المجتمع للمرأة ودورها وحقوقها ،وصٌانته للحقوق عامة ،وكذلك
الرإٌة السابدة للمرغوب والمكروه من الصفات واألشٌاء فً المجتمع ،بل والنظرة نحو
الوجود نفسه وموقعنا منه ،كل ذلك ٌش ّكل دوافع األفراد الحقٌقٌة.
نحن مستهلكون ومتداولون للمنتجات الفكرٌة والمادٌة لحضارات أخرى ،وال ننتج فكرا وال
تقنٌة .األعراف والتشرٌعات لم تعد قادرة على تؤمٌن االحتٌاجات األساسٌة لإلنسان وافتقدت
فعالٌتها النفصالها عن غاٌة وجودها ،وأكثرها تجاوزه الزمن .انفصال شبه كامل بٌن القٌم
والواقع وبٌن النظرٌة والتطبٌق .المجتمع ذاته متفكك والظلم والمادٌة والوصولٌة واألنانٌة
منتشرة .الدوافع الحقٌقٌة المحرّ كة للكثٌر هً النهل من متع الحٌاة وفرض القوة على
األضعف.
ودور االستبداد واضح جلً هنا .فالمجتمع االستبدادي ٌلوم الطرف األضعف تلقابٌا وكؤنه
ٌكافا المجرم ،وهو ٌ ّتبع تسلسل قهر األقدر لألقل قدرة ،وال ٌنتفض لمقاومة ظلم ،وٌربً
ّ
التدخل فٌما ال ٌخصهم ،وال ٌحافظ على الحقوق واألمالك
فً أفراده الجبن واالبتعاد عن
واألعراض.

 ما الذي تغٌّر فً السنوات األخٌرة:
التركٌز اإلعالمً زاد ،جرأة المجتمع فً التحدث عن مشاكله زادت خاصة فً السنوات
الثالث األخٌرة ،فً نفس الوقت فإن األجٌال الجدٌدة أصبحت أكثر اتصاال بالتكنولوجٌا
وشبكة المعلومات وأبعد عن رقابة األهل ،اإلعالم (مسلسالت ،إعالنات ،أغانً )...عموما
صار أكثر إسفافا وتد ّنٌا وابتذاال .والتعلٌم ال ٌعطً صورة كلٌة ،وٌهمل فلسفة العلم ،وٌبنً
المتعلّم على التركٌز فً مجاله وحسب.

المحور الرابع :وضع استراتيجية للحل الشامل
الحلول الفردٌة هً حلول مإقتة واستهالكٌة ،فوسابل الحماٌة الخاصة تحمّل األفراد تكلفة
إضافٌة ،وبهذا ٌكون هذا الحل خاصا بالقادرٌن على تحمّل كلفته فقط ،وهً حلول ال تعالج
الظاهرة وال تضمن النجاة من عواقبها .الحل ٌجب أن ٌكون مركزٌا.
بالنظر إلى المعادلة من جدٌد:
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دوافع داخلية  +محفّزات خارجية  -موانع داخلية – موانع
خارجية = فعل
خط الدفاع األخٌر (الضبط الخارجً) ال ٌغنً عن الضبط الداخلً ،وهو أقل فاعلٌة وأكثر
تكلفة بكثٌر من الحل الجذري التً ٌتعامل مع منشؤ المشكلة بدال من محاولة معالجة الوقابع
المنفردة المتفرّ قة
خط الدفاع األول واألهم هو فً بناء الموانع الداخلٌة (الضبط الداخلً) :رإٌة سلٌمة م ّتزنة
نحو الواقع وكٌفٌة التعامل معه ،رفض للظلم وانتهاك الحقوق فً شتى صوره ودرجاته،
التربٌة العقلٌة األخالقٌة السلٌمة والتدرٌب على تروٌض النفس وضبط السلوك.
ودور قٌادة المجتمع العاقلة هو المنسّق والمحرّك والضامن لنجاح المجهودات التً تبذلها
أفراد المجتمع ومإسساته ،وعلى هذه القٌادة تقع مسبولٌة حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه
األساسٌة على كافة المستوٌات ،والعمل على تدعٌم الطرق الطبٌعٌة السلٌمة للتعامل
والتكامل فً المجتمع .وبالطبع ٌجب أن تكون هذه القٌادة قدوة ذات مصداقٌة حتى تنجح
مساعٌها.
العفة هً التر ّفع عن الحقٌر من األشٌاء واألفعال .وقد قال الشاعر قدٌما:
ٌخبرك من شهد الوقٌعة أننً *** أغشى الوغى وأعف عند المغنم
فمع أن اإلقبال على الغنٌمة بعد القتال لٌس عٌبا فً ذاته ولكن شرف الفوز فً المنازلة
بشجاعة أعلى وأصعب فً المنال من التحصّل على المغنم المادي الذي قد ٌؤتً بطرق
أخرى.
ولذلك فإن العفة بهذا المعنى الشامل هً الحالة التً ّ
تمثل الكمال األخالقً الذي ٌقً
المجتمع من أمراض خبٌثة كهذه ،متجسّدة فً مواقف مثل :تعفف من فً موقف قوة عن
االستقواء على من هو فً موقف ضعف ،وتعفف المرأة من أن تترك انطباعا ٌختزل
وجودها فً مفاتنها الحسٌة ،وتعفف المجتمع البشري عن أن تختزل العالقات بٌن الرجل
والمرأة فٌه فً العالقات الحٌوانٌة.
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موضع عفّة البشر ،رجاال ونسا ًء ،مجتمعات وأفرادا ،هو
العقل.
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