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 للعنف وجوه مجتمعیة

 شهادة امرأة عن تعرضها للعنف من قبل مواطنین في مصر

ال الساعة تمام في لي صدیقة شقة إلى وصلت عندما 2012 عام مصر في الصیف أّیام أحد ذلك                   كان
قابلت الشقة إلى صعودي أثناء الشقة. وصاحبة أصدقائنا المكان إلى بالفعل وصل قد وكان صباحًا 12:30                
أحضان من التحیة بإلقاء وقمنا وتالقینا األشیاء بعض بشراء لیقوم ماركت السوبر إلى ذاهب كان لي                  صدیق
أصدقائنا بها وكان الشقة إلى توجهنا العمارة، إلى وانتبهوا إلینا ینظرون المنطقة أهالي أن فالحظت                 وقبالت
أدرنا المهم مختلفة، بأعمال یقومون كانوا اآلخرین بینما بالمطبخ كان من ومنهم ینظف كان من                 منهم

 الموسیقى وبدأ الحفل.

شخص وجدت حیث الباب إلى المنزل صاحبة فتوجهت الباب على طرقات صوت ذلك بعد سمعنا أننا                  أذكر
وأنا مزیكا سامع "أنا قائًال: بدوره فأجابها فین؟!"، "تدخل قائلة فأجابته معاكم"، واقعد ادخل "عایز لها:                  یقول
لینطلق وّبخته أن إّال المنزل صاحبة صدیقتي من كان فما سكس"، أعمل وبعرف واعجبكم لطیف                 شخص
بها اتصل بقلیل ذلك بعد أخرى، مرة بتوبیخه هي لتقوم دقیقة 30 حوالي بعد عاد حیث ذلك بعد طریقه                     في
أّن قائلة له فأوضحت والموسیقى" العالي "الصوت من اشتكوا قد الجیران أّن لها لیوضح المنزل                 صاحب
وأن تفهمه عن معبرًا فأجابها أصدقائها بعض مع الّلیلة بهذه تحتفل وأّنها میالدها لعید هو الحفل                  هذا

 الموضوع وما فیه هو أن الجیران قد اشتكوا له.

صدیقتي إال معي جالسین أصدقائي كل وكان الّصالة في جالسة كنت صباحًا، الثانیة الساعة حوالي                 في
وبالفعل التلفاز ومشاهدة الغرفة إلى الذهاب أرید بأّني أحسست الوقت هذا في بالغرفة، كانت والّتي                 الحمیمة
غرفة في یزالوا ال فكانوا المنزل وصاحبة األصدقاء بقیة أّما وأنا صدیقتي سوى بالغرفة یكن لم بذلك،                   قمت
المنزل صاحبة قامت طبیعي، غیر بشكل المنزل باب على طرقات صوت ذلك بعد سمعت                اإلستقبال،
من آت عالي صوت وصدیقتي أنا سمعنا الباب. لتجیب هي وذهبت الغرفة داخل إلى أصدقائنا                 بإدخال
قمنا یخرجن، أن فقط البنات من وطلبت الغرفة باب فتح علي المنزل صاحبة أقدمت وبعدها                 الخارج
10 تقریبًا كانوا ولكّنهم بالخارج كانوا الذین األشخاص عدد تحدید أستطیع ولم الغرفة من فعال                 بالخروج
المنزل. صاحب هذا قائلة فیهم شخص إلى أشارت هؤالء؟ من المنزل صاحبة صدیقتي سألت                أشخاص،
البنیة ضخم كان والذي برفقته كانوا الذین األشخاص أحد یتحدث، الشقة صاحب كان بینما أنه أیضًا                  أذكر
من أصدقائي بقیة خرج ذلك بعد هنتصرف"، إحنا سیبنا و إنت "اقعد له وقال قاطعه وعریض"                  "طویل
وجهه أمامي، واقفًا كان الرجال هؤالء أحد اسمه. عن حدة على شخص كل سؤال في اآلخرون وبدأ                   الغرفة
اسمي عن أخري مرة وسأل أكثر مني باالقتراب فبدأ رد أعطه فلم اسمي عن وسألني وجهي من قریبًا                    كان
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اسمها عن یسألها رجل بمواجهة كانت الحمیمة صدیقتي نفسها اللحظة في ماتتكلمي"، إیه اسمك "انتي                 قائًال:
مرات الجدار في رأسها بخبط الرجل فقام بالشرطة" هتصل "أنا قائلة: المحمول هاتفها بإخراج                فقامت
وفجأة عّني بإبعاده فقمت أكثر مني یقترب أمامي كان الذي الشخص بینما یحدث ما أتابع كنت                  متتالیة.
األرض على فسقطت وجهي على وصفعي بجذبي یقوم قبل من عنه تحدثت الذي الضخم الشخص                 وجدت
شاهدت عندما التناسلیة. أعضائه في بضربه فقمت االرض على وأنا مني یقترب بدأ الضربة، شدة                 من
علي من القیام في مساعدتي وحاولت أمامها واقفین كانوا الذین األشخاص بدفع قامت لي ماحدث                 صدیقتي
مرة بضربي وقام أخرى مرة الضخم الشخص وتدخل شعري بشد رجل قام لي مساعدتها أثناء                 األرض.
ببعض اإلتصال تحاول الغرفة في المنزل صاحبة كانت الوقت نفس في مجددًا. األرض علي فوقعت                 أخرى
الغرفة باب بفتح المنزل صاحبة قامت فجأة الغرفة، من اإلقتراب نحاول وأصدقائي أنا بینما                أصدقائنا
بعدة صدیقتي قامت أخرى. مرة بفتحه نقم ولم الباب على شدید خبط وبدأ الداخل إلى وصدیقتي أنا                   وجذبي
والسباب الضرب صوت بدأ الغرفة في وجودنا على دقیقة 20 مرور وبعد المنزل صاحبة وكذلك                 اتصاالت
له صدیقتي فتحت افتحوا"، الشقة صاحب "أنا قائًال: الباب علي یطرق المنزل صاحب وجدنا ذلك وبعد                  یقل
تحت واقفین والناس كلها المنطقه إلن تقعدوا مینفعش وتمشوا دلوقتي تنزلوا الزم "انتوا فقال: الغرفة                 باب
لیكرر عاد أّنه إال المنزل صاحب مع التحدث حاولنا مشاكل"، میحصلش علشان تنزلوا الزم إنكم                 مصممین
بالخروج وقمنا صغیرة حقیبة أخذت الشقة صاحبة وبالفعل حاجتكم" وتلموا تنزلوا "الزم أخرى: مرة                كالمه

 حتى أّنها لم تستطع أخذ مفاتیح الشقة.

كافة بجمع قاموا قد كانوا أّنهم وجدت المنضدة إلى نظرت وعندما المحمول هاتفي سرقة تم أّنه                  أذكر
عندما طبق. في كلها ووضعوها وقتها الشقة في كان من كل بحوزة كانت التي واألموال المحمولة                  الهواتف
في ولكن مننا سرقته تم ما إعادة منه وتطلب المنزل صاحب إلى تتحدث صدیقتنا كانت البیت من                   خرجنا
كبیر عدد وجود الحظت البنایة من خرجنا وعندما المحمول، هاتفي استعادة استطعت التي فقط أنا                 النهایة
أّنه وأعتقد أصدقائنا أحد رأیت ثم الشارع ناصیة عند منتظر أكبر وعدد العمارة تحت منتظرین الناس                  من
یبدو مظهره ألن وأیضًا اتصاالتنا نجري الغرفة في كّنا أن منذ حاضرًا كان ألّنه وذلك الموقف أنقذ من                    هو
ولذلك أكبر عدد قدوم المحتمل من أّنه یحتجزوننا كانوا الذین األشخاص اعتقد قدومه وعند "رجولة"                 أكثر

 هدأ الموضوع.

اتخاذها الواجب الخطوات في نتناقش وبدأنا أصدقائنا وحضر المقاهي أحد على وجلسنا ذلك بعد                تحركنا
الذهاب هو فعله یجب شيء أول أّن واتفقنا القسم في محضر عمل أم األفضل هو المستشفى إلى الذهاب                    وهل
للغایة سیئة المعاملة كانت حیث المستشفى إلى بالذهاب لنا وصدیق وصدیقاتي أنا قمنا وبالفعل المستشفى                 إلى

 وأصر الطبیب على أّنه یجب عمل محضر في البدایة وأّنه لن یقوم بالكشف علینا إّال بعد عمل محضر.
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فتركناها التقیؤ في وبدأت جدًا مرهقة كانت الحمیمة صدیقتي الوقت هذا في الشرطة، قسم إلى ذهبنا                  بالفعل
أمین إال هناك یكن ولم خالي شبه كان الشرطة قسم آخر، وصدیق الشقة وصاحبة أنا ودخلت التاكسي                   في
وسأل رویناه ما كل تجاهل حیث كلها القصة بسرد فقمنا حدث عّما وسألنا القسم خارج یقف وكان                   شرطة
أّننا قال النهایة وفي منین؟". "تعرفهم صدیقي: سأل وكذلك وحدها تعیش أنها وراء السبب عن                 صدیقتي
نظرًا القضیة في صدیقتنا وجود إثبات یرفضوا كانوا حیث القسم إلى دخلنا وبالفعل محضر نحرر أن                  یجب
أسئلة قائمة ذلك بعد لتبدأ للغایة مرهقة كانت أنها رغم إلحضارها اضطررنا ولذا معنا متواجدة تكن لم                   ألّنها

 كثیرة وبالفعل تم تحریر ثالثة محاضر بأسمائنا نحن الثالثة (الفتیات).

رفض حیث األولى المّرة مثل سخیفًا التعامل لنجد المحاضر وبحوزتنا المستشفى إلى أخرى مّرة                عدنا
به وعدنا طبي تقریر باستخراج قمنا وبالفعل رافضًا ظل لكان إصرارنا ولوال المخ على أشعة عمل                  الطبیب
غیر بالموضوع االهتمام كان حیث آخرین ضباط ووجدنا ازدحم قد كان عدنا وعندما القسم إلى أخرى                  مرة

 عادي.

عدم هو یؤذیني كان شئ وأكثر یحدث، ما تصدیق أستطیع وال حلم في وكأّنني أشعر كنت الحادثة                   أثناء
من أصعب لي بالنسبة كان ذلك بالضرب، علیها االعتداء یتم وهي الحمیمة صدیقتي مساعدة على                 قدرتي

 االعتداء اّلذي تم علّي، مثلما أذكر أنني لم أستطع النوم تمامًا هذا الیوم.

أعتقد بل بعض) مع ووالد (بنات مجرد أّننا یظّنون كانوا الشّقة األشخاص هؤالء اقتحم عندما أّنه أعتقد                   ال
بعد سمعته وما وحدیثهم تصرفهم طریقة من واضحًا هذا كان الجنس، مثلیین الذكور أّن یعلمون كانوا                  أّنهم
الجنس. مثلیة أّنها الشّقة صاحبة عن یقولون األشخاص هؤالء سمعوا أنهم قالوا والذین أصدقائي من                 ذلك
الذكور أن من متأكدون وكأّنهم بأّنه الذكور أصدقائنا بضرب یقومون كانوا أن وقت شعرت أّنني أیضًا                  أذكر
الجنسیة الشقة صاحبة هویة عن إال یعلموا یكونوا لم أنهم أتصور ك"بنات" لنا بالنسبة الجنس.                 مثلیون
 وكونها مثلیة وإن كنت أعتقد أنه فیما یخصّني أنا وصدیقتي الحمیمة تصوروا أّننا عامالت بالجنس التجاري.

كنت ألّنني باإلضافة شهرین مدار على لي مصاحبة ظلت نفسیة بأزمة مررت أّنني أذكر الواقعة تلك                  بعد
أرید أكن لم األول الیوم في ربما تاني"، حد أي مع أتعامل قادرة إني حاسة "ماكنتش نفسي، طبیب مع                     أتابع
السهل من وقتها وبدا شخص أي معرفة في رغبة لدي لیس وكأّنني شعرت ذلك بعد ولكن بمفردي أبقى                    أن
شهرین من ألكثر وظللت موجود یعد لم الخصم ألّن نظرًا معي كانوا الذین األشخاص على اللوم ألقي                   أن
بأّن شعرت آخر مستوي وعلي العمل، عن حتى أو شيء أي فعل عن وعاجزة النفسیة األزمة تلك                   حبیسة
غیر الشارع في عنف هناك أصبح قد وبأّنه الفترة تلك في ظهورًا أكثر أصبح المواطنین قبل من                   العنف

 مفهوم وغیر مبرر."
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