
 



 تقديم
 أكيتناكؿ الكتاب الذم نقدمة لحضراتكـ قصصا قاسية لنساء نجكف مف العنؼ الجنسي سكاء في األماكف العامة 

لـ نشأ أبدا إيالمكـ كلكنو كاقعنا الذم يترؾ مرارة في الحمؽ قد تبقي سنكات دكف أف . بأيدم السمطات أك داخؿ األسرة
 تمؾ المرارة تصيب قطاعات كبيرة مف الشعب لكنيا ال تترؾ األثر المطمكب لدل السمطة الحاكمة أك كرغـ أف . تزكؿ

فعمي الرغـ مف تكدس المكاقع االجتماعية بقصص الناجيات مف العنؼ الجنسي، كعمي الرغـ . لدم المجتمع باتساعو
 الحكارية، كعمي الرغـ مف تقديـ مشركعات القنكاتمف خركج بعض مف تمؾ القصص مف الفضاء االفتراضي إلى 

لتعديؿ المكاد الخاصة بالعنؼ الجنسي في قانكف العقكبات كمشركع قانكف العنؼ ضد النساء داخؿ األسرة؛ إال أف 
 كطنية فاعمة لمقضاء عمي ظاىرة الستراتيجيةالحككمات المتعاقبة منذ حكـ مبارؾ كحتى صدكر ىذا الكتاب لـ تؤسس 

التعديالت التى جرت عمي قانكف العقكبات في إال  الميـ الجناة، ىيؿ الناجيات كعقاب كتأىيؿ أالعنؼ ضد النساء كت
 خاصة أف المنظمات الحقكقية كالنسكية ، دكف طمكحات منظمات المجتمع المدنىت كافكالتيعيد الرئيس المؤقت 

 المناقشات المتتالية مع متخذل القرار مف  في كما بذلت جيدا صادقا،سبقت ذلؾ المقترح بمقترح آخر أكثر شمكال
 . الكزراء كالمسئكليف بكزارة العدؿ

 أصدر 2004ليست ىذه ىي المرة األكلي التى يتناكؿ فييا مركز النديـ تسميط الضكء عمي العنؼ الجنسي، ففي عاـ 
 شيادة لنساء تعرضف لمعنؼ 64تناكؿ " شيادات النساء عمي العنؼ داخؿ أماكف االحتجاز" المركز كتيبا بعنكاف 

 قانكف كفي ظؿ كسمط ىذا الكتيب الضكء عمي جرائـ النظاـ تحت حكـ مبارؾ ،الجنسي داخؿ أماكف االحتجاز
الطكارئ ككيؼ أصبحت الشرطة سمطة فكؽ القانكف كخارج نطاؽ المحاسبة القضائية، ككيؼ ُتستخدـ أجساد النساء 

 ككيؼ تستخدـ أجساد النساء ـعالقة بوعمى لمضغط عمييف مف أجؿ غرض يخص أحد أفراد الشرطة أك مف ىـ 
كا محؿ  سكاء كاف،لمضغط عمي الرجاؿ المطمكب القبض عمييـ أك مطمكب إجبارىـ عمي االعتراؼ بارتكاب جريمة ما

 . أك لسبب آخراشتباه 
 قصصا عف ، النساء داخؿ األسرةضدسكاء الخاصة بعنؼ السمطات العامة أك بالعنؼ ، تناكلت كافة اصدارات النديـ

ف كانت ضمف   . أخرم عف العنؼ كالتعذيب بشكؿ عاـقصصاستخداـ التعذيب الجنسي في أماكف االحتجاز كا 
كما نشير أف مركز النديـ تناكؿ عشرات القصص التى تقشعر ليا األبداف عف التعذيب في السكداف في إصداره الذم 

كالذم أظير كيؼ تتعامؿ السمطات السكدانية مع التعذيب الجنسي كركتيف يكمي في كافة أماكف . 2002صدر عاـ 
 .االحتجاز لمنساء كالرجاؿ عمي السكاء

القائميف عمي -نعكد لكتاب جديد يختص فقط بالعنؼ الجنسي ضد النساء سكاء تـ بيد السمطات العامة  كىا نحف
 . العاـ، أك داخؿ األسرةفي المجاؿ أك - تنفيذ القانكف 



نتياؾ الحؽ في إ ما كصؿ اليو عمىمشاعركـ بؿ نريد تسميط المزيد مف الضكء /مجددا ال نريد إيذاء مشاعركف
السالمة البدنية كالنفسية مف منحنيات خطيرة تستدعي تضافر الجيكد كالضغط عمي السمطة الحاكمة لمقياـ بالدكر 

 ككفقا لمدستكر ،الكاجب عمييا في حماية مكاطنييا كفقا لما نصت عميو االتفاقيات الدكلية التى كقعت عمييا مصر
 كامتياف  حماية المكاطنات كالمكاطنيف مف كافة أشكاؿ العنؼ عف السمطة الحاكمة كمسئكؿ رئيسي مما يضعالمصرم 

ف حدث العنؼ داخؿ األسرة  .الكرامة اإلنسانية حتى كا 
  حدكثو أك بمجرد حدكثو القصص األليمة حتى نتعمـ كيؼ ندرأ الخطر قبؿ  مف تمؾ استخالص الدركس كذلؾ ييمنا 
 األسرة، كفي  كأصدقاء كالجيراف  ا عف الحد  لؤلقاربمف شعبنا تطمئف إطمئنانا زائدالعظمى فالغالبية  .كحد أدنى

 .  حرجا في تعميـ أبنائيـ كبناتيـ الدركس األساسية لمحفاظ عمي أجسادىـ كاجسادىفيجدكفذات الكقت 
 نجد في  ىذا االصدار قصصا متعددة ليتؾ عرض اك الغتصاب األطفاؿ مف أحد أفراد األسرة أك أحد  سكؼ

..  تثير تمؾ القصص الخكؼ الزائد كالشؾ غير المرغكب فيو أاللذا نرجك مجددا  . األقارب كالمعارؼ المكثكؽ بيـ
 معنى خصكصية الجسد كحؽ ، إناثا كذككرا،ىمية تعميـ أطفالناألنظر   تمفت اؿ أداة لرفع الكعي، تككف نأمؿ أف بؿ 

 بؿ عميو أف يرفض أف يقبمو أك يضمو إنساف ،الطفؿ في رفض الممسات أك القبالت التى ال يشعر معيا باالرتياح
 مف الثقة بيننا كبيف أطفالنا منذ ا أف عمينا أف نبنى جسكر إلىكما تمفت نظرنا تمؾ القصص اإلنسانية. دكف مكافقتو

 . المناسبأجسادىـ في الكقت / انتياكات إلجسادىف  أيةالصغر حتى نتمكف مف التدخؿ حاؿ حدكث 
نشير أف ىذا الكتاب سيبدأ  بتحميؿ احصائي لمعنؼ الجنسي قبؿ ثكرة يناير بأربع سنكات كبعد الثكرة بأربع نكد أف 
. منحيات تصاعد العنؼ أك انخفاضو في كؿ مف الفضاء العاـ أك الخاصؿ تكضيحا سنكات 

كتزامنا مع ىذا اإلصدار أنتج مركز النديـ  ثالثة  أفالـ كالعديد مف التسجيالت مع ذكل االختصاص عف مكضكع 
العنؼ الجنسي ضد النساء لتضاؼ لسمسمة األفالـ التكعكية حكؿ العنؼ ضد النساء كيمكنكـ مشاىدتيا عمي مكقع 

 النديـ عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيس بكؾ  صفحات أك   www.elnadeem.orgمركز النديـ
 http://bit.ly/1EjmKRb :أك عمي قناة اليكتيكب الجديدة
  كعمي صفحة  الفيس بكؾاالصدارات السابقة لمركز النديـ عمي المكقع الرئيسي لممركزكذلؾ يمكنكـ اإلطالع عمى 

 .يرغب في االطالع عمييا/لمف ترغب
 عمي طريؽ إنياء كافة أشكاؿ العنؼ كالتعذيب في إضافةنأمؿ أف يحقؽ ىذا االصدار اليدؼ المرجك منو كأف يشكؿ 

كطننا كأف يساىـ في دفع السمطات العامة الي االلتزاـ بما كقعت عميو مف مكاثيؽ دكلية تحتـ عمييا حماية مكاطنييا 
 .كالمقيميف عمي أراضييا

 أسرة مركز النديـ 
  2014ديسمبر 

http://www.elnadeem.org/
http://www.elnadeem.org/
http://www.elnadeem.org/
http://bit.ly/1EjmKRb
http://bit.ly/1EjmKRb


 
 

 قراءة في ممفات العنف الجنسي الواقع عمي النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

الباب األول 
قراءة تحميمية من واقع ممفات مركز النديم لمعالج والتأهيل النفسي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

نعمـ جيدا أف العينة مكضع التحميؿ في ىذا البحث ليست عينة ممثمة لممجتمع المصرم، كعمي الرغـ مف ذلؾ فيي 
تمفت األنظار إلى نكع مف أنكاع العنؼ أصبح يؤرقنا جميعا أال كىك االعتداء الجنسي الجماعي كالعنؼ الجنسي في 

. الفضاء الخاص

كليس - كمف الياـ أف نالحظ أف ىذا التقرير يتناكؿ بالتحميؿ  فقط الناجيات المترددات عمي برنامج دعـ النساء 
  4524المتردديف عمي مركز النديـ حيث أف برنامج دعـ كتأىيؿ الناجيف مف التعذيب استقبؿ /جميع المترددات

 كعميو فإف ىذا . بالتحميؿ في ىذا التقريرنتناكلو كالذل لـ 2014 كحتى نياية عاـ 1993  مف عاـ كمترددة مترددا
كقد ..2014 كحتى 2007 عمي كحدة دعـ الناجيات مف العنؼ في الفترة مابيف المتردداتالتقرير يتناكؿ بالتحميؿ 

ركزنا عمي ىذه الفترة مف تاريخ برنامج دعـ الناجيات مف العنؼ نظرا لما الحظو فريؽ العمؿ مف ازدياد نسبة 
 كىك ما دفع الفريؽ . كحتى الفترة مكضع البحث2011الناجيات مف العنؼ الجنسي قياسا لباقي أشكاؿ العنؼ منذ 

 .لدراسة كتحميؿ المتغيرات في شكؿ العنؼ مف حيث األسمكب كمكاف ممارسة العنؼ إضافة لمجناة الممارسيف لمعنؼ

 لشكؿ أك آلخر ف تعرضالالتيمف النساء كالفتيات  578 استقبؿ برنامج دعـ الناجيات مف العنؼ 2007منذ عاـ 
كفي الحقيقة انو مف الصعكبة . مف أشكاؿ العنؼ؛ كالعنؼ األسرم كالمؤسسى، كالعنؼ المجتمعي، كالعنؼ الجنسي

 حيث أنو في أغمب الحاالت تتعرض المرأة حدلبمكاف أف نحدد عدد المتعرضات لكؿ نكع مف أنكاع العنؼ عمى 
كلذا فقد حصرنا المتعرضات لمعنؼ الجنسي في السنكات الثمانى مكضكع . لعدة أنكاع مف العنؼ فى نفس الكقت

 اإلشارة الييا أف أغمب النساء يجبكمف المالحظات اليامة التى . في ثماف سنكات   امراة162عددهن البحث ككاف 
الالتى عانيف مف العنؼ داخؿ األسرة لـ تكف شككاىف األكلى ىي االغتصاب الزكجى أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ 
نما أتت تمؾ الشككل في زيارات تالية، كليست  العنؼ الجنسي مف شركائيف في الحياة أك مف أحد أفراد األسرة، كا 

 .الزيارة األكلى في أغمب األحكاؿ

االغتصاب، ىتؾ العرض، التحرش، : في تقريرنا ىذا سنتناكؿ بالنقاش األشكاؿ المختمفة لمعنؼ الجنسي شاممة
 مف  بينيا كليذا فمف الياـ أف نحدد التعريفات الخاصة بكؿ منيا كأف نكضح الفركؽ . المحاـرمفكاالعتداء الجنسي 

  (التى نعتمد تعريفاتيا )ككفقا لمنظمة الصحة العالمية  كجية نظرنا
أم فعؿ أك محاكلة إلتياف فعؿ جنسى، كتعميقات جنسية غير مرغكب فييا، أك إقداـ عمى  : " ىك العنف الجنسي

أفعاؿ جنسية غير مرغكبة أك االتجار أك غيرىا تكجو ضد جنسانية اإلنساف باإلكراه مف أم إنساف بغض النظر عف 
. درجة عالقتو بضحية العنؼ شاممة العنؼ الجنسي في المنزؿ أك فى مكاف العمؿ كدكف أف تقتصر عمييما

اختراؽ لمفرج اك لمشرج بالقكة  حتى كلك بدرجة بسيطة، : " ىك االغتصاب



كمحاكلة فعؿ ذلؾ تعرؼ . عف طريؽ القضيب أك أم جزء مف أجزاء الجسـ أك بكاسطة أداه (ير كامؿغاختراؽ ) 
. بينما يعرؼ باغتصاب جماعى إذا تـ االعتداء مف أكثر مف جانى. كشركع في االغتصاب

 تالمس بعضك جنسي دكف أف يتـ اختراؽ الفرج أك الشرج :هوهتك العرض 

 أفعاؿ غير مرحب بيا كتتمثؿ في األلفاظ كالعبارات أكالممسات أك أم طمبات ذات طابع : هوالتحرش الجنسي
. جنسي

".   عدا الزكجيف"دكنو بيف أفراد األسرة   فعؿ جنسي قد يصؿ لالغتصاب أك ماىك: وأخيرا العنف الجنسي ضد المحارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الفصل األول 
 الناجيات من العنف الجنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               



 2014 الى 2007 لمناجيات من العنف الجنسي المترددات عمى مركز النديم في الفترة من التحميل االحصائي

 : العدد- 1

  منيف إلي العنؼ 161 تعرضت 2014 ك 2007 ناجية مف العنؼ بأنكاعو المختمفة بيف عامى 578مف إجمالي 
.  األعكاـ السابقة عمي ىذا البحثعفالجنسي في تغير ممحكظ في نسبة المتعرضات لمعنؼ الجنسي 

 في شديد كانت ىناؾ زيادة نسبية فى أعداد المترددات الآلتى تعرضف لمعنؼ الجنسي تبعيا ارتفاع 2011فمنذ عاـ 
  2013عاـ 

 .كما يتضح في الجدكؿ كالرسـ البيانى المكضح أدناه

 عدد المترددات السنة
2007 5 
2008 21 
2009 5 
2010 12 
2011 25 
2012 24 
2013 50 
2014 20 
 162إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 



 جنسيةال -2

، أك اثيكبيات، أك سكدانياتالباقيات فكف % 13، أما الػ مصريات مف العنؼ الجنسي كف مف الناجيات% 87
فمسطينيات  أك أمريكيات، أك  عراقيات أكسكريات، أك صكماليات

 
 
المرحمة العمرية - 3

 عاما أك أنيف تعرضف لمعنؼ الجنسي قبؿ بمكغيف 18كاف عمرىف أقؿ مف  (%36)أغمبية ضحايا العنؼ الجنسي 
ف لجأف لمركز النديـ في سنكات الحقة مف أعمارىف % 26: أما الباقيات فكاف تكزيعف كالتالي. الثامنة عشر حتى كا 

.  عاما46أكبر مف % 4 عاما ك45-36مف % 9 عاما، 35-26مف % 25 عاما،  25-19مف 

 



 الجنس/النوع- 4

الناجيات مف العنؼ إال أف " النساء"عمي الرغـ مف أنو ليس مف المعتاد أف يأتى ذكرا طالبا الدعـ مف برنامج دعـ 
 أعمارىـ أقؿ مف ثمانية عشر عاما،  كانتالرنامج استقبؿ أربعة مف الناجيف مف العنؼ الجنسي مف الذككر كىـ إما 

  . لحادث عنؼ جنسيـقت لصدمة ثانكية نتيجة معايشتعرضكا عمى البرنامج، أك  المترددات  أبناءأك 
 الحالة االجتماعية- 5

ثـ  (%7)ثـ المطمقات  (%31)يمييا المتزكجات  (%47)النسبة األكبر مف المترددات كف غير متزكجات 
 .مف العينة لـ تكف الحالة االجتماعية معركفة% 4كفي حالة  (%5)كالمرتبطات  (%6)المخطكبات 

 

 
 

 المستوى التعميمي- 6

 (مازلف يدرسف)تبعيا طالبات المدارس % 37شكمت الحاصالت عمي شيادة جامعية النسبة األعمى لمعينة بكاقع 
حاصالت عمى الشيادة الثانكية أك ما يعادليا، بينما لـ يكف مف بيف المترددات مف % 14ثـ % 22بنسبة 

ككاف مف %. 5 لـ ينمف حظا مف التعميـ تالىا مف مف عينة البحث  6%الحاصالت عمي درجة أقؿ مف الثانكية غير
غير معركؼ كضعيف % 9يقرأف كيكتبف كأخيرا % 2حاصالت عمي شيادة الماجستير،  ك% 5بيف المترددات 

 .الدراسي



 
 

المهنة /وظيفةال- 7

ربات البيكت كغير العامالت مف مجمكع المترددات، يمييف % 38 نسبةالطالبات في مراحؿ التعميـ المختمفة مثمت 
 .تعممف بأعماؿ غير رسمية% 9إلى ضافة إ% 25، كالعامالت في القطاع الرسمي خارج المنزؿ %28نسبة ب

 

 



 أشكال العنف- 8

كفقا لعدد المترددات الناجيات - إلي االغتصاب ، تاله في الترتيب االحصائى  (162) تحميؿتعرضت أغمبية عينة اؿ
 مثؿ العنؼ ،ىتؾ العرض،  ثـ التحرش الجنسي كالنسبة األقؿ ألشكاؿ أخرم مف العنؼ الجنسي- مف العنؼ الجنسي

 كما تعرضت العديد مف المترددات الى أكثر مف نكع مف أنكاع العنؼ خالؿ مراحؿ حياتيا .المؤسسي كالزكاج المبكر
 .المختمفة

 منيف تعرضف لفحص 4،  مف النساء6كعف الناجيات مف العنؼ المؤسسي فقد تابع برنامج دعـ الناجيات مف العنؼ 
كفي السابع كالعشريف مف .  كقاـ بالفحص ضابط طبيب2011أثناء تكقيفيف مف قبؿ قكات الجيش عاـ جبرم لمعذرية 

 .ديسمبر مف نفس العاـ أكصت المحكمة اإلدارية العميا بمنع إجراء فحكص العذرية

 

 
 

كىذا . تعرضف لالغتصاب مف العنؼ الجنسي مف الناجيات %58تعرضت  - 2014 إلي 2007كخالؿ الفترة مف 
  . في نفس الفترة قد تعرضف لالغتصابالمترددات مف إجمالي% 16.5يعنى أف 

% 20.6ك. منيف تعرضف لالغتصاب الجماعي% 22كبتحميؿ الناجيات المتعرضات لالغتصاب تبيف أف 
. لالغتصاب الشرجي% 15لالغتصاب في إطار الزكجية،  ك

 العنؼ داخؿ األسرة كالذم صاحب أكثرىا شيكعا ، الناجياتلياإضافة لذلؾ فيناؾ أشكاؿ اخرم مف العنؼ تعرضت 
 .العنؼ الجنسي في أغمب الحاالت



 

كبجانب ذلؾ سجؿ . كخارج إطار األسرة سجؿ العنؼ كاإليذاء البدنى النسبة التالية في في التحميؿ اإلحصائى
 .تحت اإلنشاء أك في أرض زراعية/ أك منزؿ ميجكر، أك شقة، حالة اختطاؼ كاحتجاز الناجية في سيارة14البرنامج 

ستخداـ السالح أك بتصكيرىا صكرا فكتكغرافية أك اكما سجؿ برنامج دعـ النساء استخداـ التيديد ضد الناجية سكاء ب
  .بتسجيؿ فيديك

 
 

األثار الناجمة عن التعرض لمعنف الجنسي - 9

عادة ما تتسبب التجربة الصادمة الناتجة لمعنؼ الجنسي في آثار نفسية كعضكية كاجتماعية إضافة لبعض 
. اإلشكاليات في الصحة الجنسية

الحمؿ غير المرغكب فيو، كاضطرابات الدكرة : الجنسية التى رصدىا مركز النديـ- ف اإلشكاليات الصحية ـ 
إصابات ب ضحيتافكأصيبت .  كالتيابات الحكض كآالـالشيرية، كاألمراض المنقكلة جنسيا، كالتيابات الجياز البكلى،

ىما قتمت فكر االعتداء عمييا ا إحد،ضحيتيفاؿ في كفاةاالعتداء ىذا تسبب عمييما، كأثناء االعتداء جسيمة عضكية 
. بينما تكفيت الثانية متأثرة باصابتيا بعد بضعة أشير

. كقد تراكحت األعراض النفسية لمناجيات مف اكتئاب بسيط إلي اكتئاب شديد مركرا بدرجات متكسطة مف االكتئاب
 اكتئاب كرب ما بعد الصدمة كتتمثؿ فكعانت أغمب الناجيات ـ. كما مرت الناجيات بدرجات متفاكتة مف التكتر
 كفييا تستعيد الناجية أحداث االغتصاب بكؿ ما صاحبيا مف انفعاالت ،أعراضو في الذكريات المرتجعة أثناء اليقظة



 الجياز كآالـكأيضا ما صاحبيا مف تفاعالت عضكية كرفرفة القمب كالعرؽ . كأالـ كلحظات رعب كتيديد لمحياة
. اليضمي، كتتكرر الذكريات المرتجعة أثناء النـك في صكرة ككابيس كأحالـ مزعجة ذات صمة بكاقعة االعتداء

ترفض الخركج أك  شريط الذكريات األليمة تستثير كما قد يحدث أف تعزؿ الناجية نفسيا عف الناس كاألماكف التى قد 
كقد تصؿ األعراض النفسية مف الشدة لدرجة أف تفكر الناجية في االنتحار أك تحاكؿ  .مف حجرتيا بشكؿ عاـ

- كما تعانى الكثير مف الناجيات مما يسمى أعراض نفس  .االنتحار بالفعؿ كما قد تابعنا في عدد مف الناجيات
جسدية حيث يعبر األلـ النفسي عف نفسو عف طريؽ أعراض جسدية عضكية أك قد يككف ىناؾ اعراض جسدية 

  .سابقة كتزداد سكءا بعد التعرض لمحادث الصادـ

أماكن حدوث العنف الجنسي -10

ثـ منزؿ الجاني أك أسرتو أك أصدقائو  (%25)يمييا الشارع  (%39)أغمب حاالت االعتداء حدثت في منزؿ الناجية 
كأخيرا أماكف  (%4)كالمدارس أك الجامعات  (%5)ثـ أماكف العمؿ  (%6)أك األماكف العامة، المفتكحة  (19%)

%(. 2) (سكاء شرطة مدنية أك عسكرية)االحتجاز 

%(. 58)ىنا تجدر اإلشارة الى أف أعمى نسبة لمكاف حدكث االعتداء كانت في أماكف خاصة غير متاحة لمغرباء 
م بالدىف مف قبؿ البكليس أك جنكد الجيش كلـ ؼ أف كثيرا مف الالجئات تعرضف لمعنؼ الجنسي  أيضاكجدير بالذكر

ركز ىذا التحميؿ عمي االعتدءات التى تمت في مصر في الفترة المحددة متتـ اإلشارة الييف في االحصائيات حيث 
 .بأربع سنكات قبؿ ثكرة يناير كأربع سنكات بعدىا

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

الفصل الثانى 
  في جرائم العنف الجنسيالجناة

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



: في جرائم العنف الجنسيالتحميل اإلحصائي لمجناة 

 االجتماعينوع ال- 1

مف إجمالي عدد الناجيات مكضكع % 98 في جرائـ العنؼ الجنسي بنسبة الجناةمثؿ الرجاؿ النسبة العظمى مف 
الطفمة كالمدرسة أك /الباقية ككف ممف ليف سمطة عمي الطفؿ% 2بينما كاف االعتداء مف نساء في نسبة اؿ . البحث

  . األسرةقرابةكاحدة تمت بصمة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفئة العمرية لمجناة- 2

لذا سنعتمد في تمؾ .  كمستكاىـ التعميمي أك حالتيـ االجتماعيةالجناةال تتكفر بكثائقنا معمكمات كافية عف عمر 
 .العناصر عمي المعمكمات المتاحة

 كفي ىذه العينة كاف. مف حاالت االعتداءات% 30فعمي سبيؿ المثاؿ لـ يتـ التعرؼ عمي عمر الجانى إال في نسبة 
 : كالتالىالجناةُعمر 

 سنة 45أكبر مف  سنة 45-35 سنة 35-25 سنة 25-19 سنة 18أقؿ مف المرحمة العمرية 

% 31% 18% 21% 10% 20النسبة 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 يالتعميمالمستوى - 3

 :ككانت النتائج كالتالى، مف الحاالت% 33المستكل التعميمي لمجناة في  لدينا معمكمات خاصة تتكفر

* ابتدائي، اعدادم، فكؽ جامعيتعميـ جامعي تعميـ متكسط تالميذ مدارس أميكف المستكل التعميمي 
% 4% 59% 17% 9% 11النسبة 

  أجممناىـ برقـ كاحد باعتبارىـ النسب األقؿ تأثيرا في النتائج*

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



: الحالة االجتماعية- 4

 

ككانت . مف إجمالى عدد المعتديف في جرائـ العنؼ الجنسي% 47تشمؿ البيانات الكاردة في الحالة االجتماعية نسبة 
 :النسب في تمؾ المجمكعة كالتالى

 أرامؿ مطمقكف غير متزكجكف متزكجكف الحالة االجتماعية
 %2 %5 %17 %76 النسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  والناجيات من العنف الجنسيالجناةالعالقة بين - 5

  مف الحاالت كاف الجناة معركفيف لدل الناجيات رغـ ككنيـ ليسكا مف أقارب الدـ ، أم أنيـ مف % 32في
 مف الجيراف، % 8أصحاب العمؿ، % 10: ككاف تكزيعيـ كالتالي. الجيراف أك األصدقاء أك الزمالء أك ما شابو

 . مدرسكف أك أساتذة ، أما الباقيف فكانكا إما زكج األـ أك كالد الزكج أك زميؿ أك غيرىا% 7
  مف حاالت % 66في ك. كمنيـ سائقي سيارات أجرة، باعة جائميفمف الحاالت كاف الجناة غرباء، % 28في

 .العتداءات جماعية حيث شارؾ مجمكعة مف الرجاؿ في االعتداء عمي الناجيةااالعتداء مف الغرباء كانت 
 20 %اغتصاب في إطار العالقة الزكاجية. 

 13 % (الخ... ابف العـأك العمة أك أكالعـ  حاالت الخاؿ 5  كفي - حاالت10  فياألب)أقرباء بالدـ 

 7 % كتمكنت الناجية مف التعرؼ عمييـ  (، تجار بالبشرمجند بالجيش/ضابط، ضابط أمف دكلةشرطة، )أخرم
 .دكف أف تككف ىناؾ سابؽ معرفة بيـ

مف حاالت االعتداء بينما مثؿ % 72 الذيف كانكا عمى عالقة ما بالناجية في  الجناةكيتضح مف ىذا التحميؿ أف 
 .فقط% 28الغرباء عف الناجية نسبة 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



العائمة / أفراد األسرة أحدالعنف الجنسي من

. مف الناجيات تعرضف لمعنؼ الجنسي مف جانب أحد األقرباء% 13في الجزء السابؽ مف التحميؿ البحثي كجدنا أف 
. العائمة/كما سبؽ أف عرفنا العنؼ الجنسي داخؿ األسرة ؛ بأنيا جريمة العنؼ الجنسي التى تقع مف أحد أفراد األسرة

كمف تمؾ النسبة كانت . مف حاالت العنؼ الجنسي تقع تحت بند العنؼ داخؿ األسرة% 13 بأف نقكؿلذا يمكننا أف 
مف % 2 بينما حاالت التحرش كانت ،أيضا% 45كحاالت ىتؾ العرض الي % 45حاالت االغتصاب تصؿ إلي 
 .نسبة االعتداءات داخؿ األسرة

كقد ال يتفؽ . كنشير ىنا أننا اعتبرنا أف أبناء العـ أك الخاؿ أقرباء بالدـ كىذا كفؽ التعريؼ المذككر في بداية الفصؿ
ذلؾ مع العرؼ كالقانكف المصرم الذم يحدد قرابة الدـ في المحاـر الشرعييف كالذيف ال يجكز ليـ الزكاج مف المجنى 

 .عمييا

 عاـ كقت حدكث 18مف الناجيات مف العنؼ الجنسي داخؿ األسرة كانت أعمارىف أقؿ مف % 59كجدير بالذكر أف 
 .االعتداء

 . أقل من ثمانية عشر عاماالناجين والناجياتالعنف الجنسي ضد 
تصؿ  إال أننا لـ نكف نتكقع أف ،ناجيات مف األطفاؿاؿعمي الرغـ مف أف برنامج دعـ الناجيات مف العنؼ يتعامؿ مع 

كلذا اضفنا تحميال احصائيا لتمؾ المجمكعة . مف الناجيات مف العنؼ الجنسي (%36)نسبتيف إلي ىذا الرقـ الضخـ 
: مف الناجيات ككانت النتائج كما يمي

 58 %لالغتصاب الجماعيتعرضف % 13منيـ /كمنيف. مف الطفالت تعرضف لالغتصاب. 
 29 % العائمة/لمعنؼ الجنسي داخؿ األسرةتعرضف. 

 5 %تعرضف لمتحرش الجنسي. 
 8 % ،إتجار بالبشرأك فحص العذرية، أك تعرضف ألشكاؿ أخرم مف العنؼ الجنسي كالزكاج المبكر. 



 
 

 : عام18 األقل من  في جرائم العنف الجنسي ضد الناجيات من العنفالجناة

  (ال يشمؿ المدرسيف) (صديؽ لمعائمة، جار، زميؿ)لمناجية مف الحاالت كاف الجاني شخصا معركؼ % 48في  

  (األخ- العـ- الخاؿ- ألبمثؿ اقرابة الدـ   )  مف الحاالت كاف الجناة مف األقارب%23في 

  مف الحاالت كاف الجناة مدرسيف% 9كفي . 

  مف الحاالت كانكا %20مف الحاالت معركفيف لضحاياىـ، كفي  % 80أم أف المعتديف عمى األطفاؿ كانكا في
 . أغراب، غير معركفيف لمناجية

 

 

 

 

 

 

 

 



: التى تعرض فيها األطفال لمعنف الجنسياألماكن 

 :كبتحميؿ تمؾ العينة تبيف أف

 

 النسبة المكان
 %36 الطفمة/منزؿ الطفؿ
 %30 منزؿ الجاني
 %11 الشارع/الطريؽ العاـ

 %9 المدرسة
 %14  *أماكف االحتجاز أك األماكف المزدحمة أك المدافف: أخرل

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

الفصل الثالث 
التغيرات التى طرأت عمي أشكال العنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمي أشكاؿ العنؼ كما طرأتكما سبؽ أف أشرنا فقد قمنا بيذا البحث التحميمي كمحاكلة لفيـ التغيرات التى     
.  عشناىا مع الناجيات المترددات عمي برنامج دعـ النساء

كفى الشكؿ البيانى المكضح أدناه يمكننا مالحظة أف ىناؾ ارتفاع كاضح في معدالت العنؼ الجنسي في أعكاـ 
  .2013 لتصؿ أعمى معدؿ ليا عاـ 2011 ، 2008

مشركع قانكف " يعكد لمحممة التى أطمقيا مركز النديـ كالخاصة ب 2008ككف ارتفاع أعداد المترددات عاـ مكقد 
كنميؿ ليذا التحميؿ بسبب . ، مما شجع النساء عمي طمب المساندة كالدعـ"لتجريـ العنؼ ضد النساء داخؿ األسرة

االرتفاع الشديد في االتصاالت بالخط الساخف في أعقاب الحكارات التميفزيكنية أك المقابالت التى أجرتيا القنكات 
كمف جانب آخر فكثير مف شكاكل العنؼ الجنسي . التميفزيكنية المتعددة في ذلؾ الحيف مع زميالت مف فريؽ النديـ

كيكضح الرسـ البيانى أف أغمب حاالت العنؼ تمت في .  في سياؽ الشككل مف العنؼ داخؿ األسرةجاءتبأنكاعو 
. بيت الناجية أك بيت الجانى

لناجية، معركؼ ؿ في الفضاء الخاص كمف جانى حدثت تبيف أف النسبة األكبر مف حاالت االعتداء 2011 عاـ في
 كضعؼ مؤسسات الدكلة قد يككف أحد ،كنعتقد أف انييار المؤسسة األمنية كعدـ االستقرار السياسي كالمجتمعي

 كىذا ما يفسر أيضا ازدياد جرائـ العنؼ عمكما كمف ، مف العقابالجناةىذا بجانب غياب العدالة كافالت .. التفسيرات
كال يمكف إغفاؿ أثر الثكرة في تشجيع المصريات عمي التعبيرعف أرائيف كىمكميف خاصة . بينيا جرائـ العنؼ الجنسي

ف كانت مرت عمييا عدة سنكات أننا الحظنا أف بعض النساء قد تكاصمف مع مركز النديـ لمشككل مف انتياكات  كا 
 .آثارىا النفسية مازالت حية في نفكسيف

 فريؽ العمؿ حتى تـ فصؿ العنؼ الجنسي الجماعي، مف مف األعكاـ التى استغرقت تفكيرا طكيال 2013كاف عاـ 
.  التاليكىتؾ العرض كمجمكعات منفصمة كما يكضحيا الرسـ البيانى

كلـ  بدءا مف التحرش الجنسي مركرا بيتؾ العرض 2013تزايدت كافة أشكاؿ العنؼ الجنسي عاـ في كؿ األحكاؿ 
. تقتصر الزيادة عمى حكادث االغتصاب فقط

 حيث استقبؿ برنامج دعـ الناجيات مف العنؼ العديد 2011 ممحكظ في عاـ  بشكؿأما عف العنؼ المؤسسي فقد تزايد
 أك أثناء القبض ، أك مف قبؿ الشرطة العسكرية،مف حاالت االعتداء الجنسي بدرجاتو أثناء االحتجاز بأقساـ الشرطة

. عمي المتظاىرات

 



 
 

 إزديادا في عدة أشكاؿ مف العنؼ الجنسي بمغ ذركتو في 2013ككما يكضح الرسـ البيانى أدناه فقد شيد عاـ 
صؿ عدد طالبات المساندة مف  فك.ت اغتصاب أك ىتؾ عرض مف أكثر مف جانىفاالعتداءات الجماعية سكاء كا

 كذلؾ عامي  سيدة كفتاة22برنامج دعـ الناجيات مف العنؼ مف المتعرضات لمعنؼ الجنسي الجماعي 
 حالت الباقية تعرضف ليتؾ العرض 9 منيف قد تعرضف لالغتصاب الجماعي بينما اؿ13ككانت . 2012/2013

. الجماعي

 17 بكاقع 2013 حدثت عاـ أغمب االعتداءات أف تبيف  2012/2013تقسيـ تمؾ المجمكعة بيف العاميف كعند 
 .حادث تعدل

، ككاف في ميداف التحرير انتياكات ناجيات مف 9 كاقعة اعتداء جنسي في العاميف الذككريف استقبمنا 22 اؿ مف بيف
 الرجاؿ امرأة أك أكثر كيمزقكف إلى مئاتحيث يياجـ عشرات ىناؾ تشابو كبير في مالبسات حدكث االعتداء، 

 . الحادةاآلالت  كجنسية كفي بعض الحاالت تـ اغتصابيف باألصابع اك جسديةمالبسيف كيعتدكف عمييف اعتداءات 
 .الغالبية العظمى مف الناجيات مف العنؼ الجنسي الجماعي في ميداف التحريركىك الكصؼ الذم اجمع عميو 

" بعض شيادات الناجيات مف العنؼ الجنسي بميداف التحرير تجدكنيا بالباب الثانى مف ىذا البحث": ممحكظة

 

 

 



 

 
 

: الجناةالتغيرات التى طرأت عمي طبيعة 

 النسبة األعظـ مف تككاف.  خالؿ فترة البحثالجناة  طبيعةيكضح الرسـ البيانى التالي التغيرات التى طرأت عمي
 فقد زادت نسب الجناة غير 2012 أما منذ . ىي األزكاج أك شخص معركؼ لمناجية2012 قبؿ عاـ الجناة

 زادت 2014بينما في عاـ . (شرطة اك جيش)المعركفيف لمناجية تالىا األشخاص المعركفيف لمناجية ثـ رجاؿ الضبط 
.  نسبة أقرباء الدـ زيادة طفيفة

 

 
 



:  العنف الجنسيحدوثالتغيرات التى طرأت عمي أماكن 

 سنكات مكضع التحميؿ البحثى مف كاقع  خالؿ الثماف الجنسيالعنؼيحدد الرسـ البيانى التالي تحميال ألماكف حدكث 
. المترددات عمي برنامج دعـ الناجيات مف العنؼركايات 

كقد ظمت نسبة . ـ البيانى فإف النسبة األغمب مف حكادث االعتداء تمت في الفضاء الخاصسككما يتضح مف الر
. في منزؿ الناجية اك منزؿ الجانىكاف ذلؾ سكاء الثماف سنكات، االعتداء في األماكف الخاصة مرتفعة عمي مدار 

ذركة االرتفاع في  ت كشيد،2011أما عف االعتداءات الجنسية في الفضاء العاـ فقد بدأت في االرتفاع بدءا مف عاـ 
 . االعتداء في المدارس أك الجامعات أك أماكف العمؿفي حكادث بسيطا ، بينما شيد نفس العاـ تزايدا2013عاـ 

 أك كطمب الدعـ مف مراكز المساندة،  السبب في ارتفاع تمؾ النسبة إلي استعداد أعمي لتسجيؿ الناجية لشككاىايعكد قد
نتيجة شعكرىا أف شيادتيا كتسميط الضكء عمى العنؼ الجنسي سكؼ يحمي غيرىا مف النساء مف التعرض لنفس 

كما  ،الظاىرةا حكؿ تمؾ  مجتمعياحكارقد فرضت حمالت الخاصة بتجريـ العنؼ الجنسي اؿ أف كما  . المكقؼ الصادـ
الذل الجتماعي إضافة إلعالـ شبكات التكاصؿ ا. كالمكتكب كالمسمكعاالعالـ المرئي فرضت القضيةة عمى أجندة 

 . عمى ظاىرة العنؼ الجنسيشيد تركيزا ممحكظا في ىذا العاـ
 

 
 

 

 



: مخرجات البحث

 في المجاؿ مف خالؿ عممنا في دعـ الناجيات مف العنؼ الحظنا أف نسبة المترددات الالتى تعرضف لمعنؼ الجنسي
كما كجدنا أيضا أف نسبة عالية مف المترددات تعرضف لمعنؼ الجنسي في .  بشكؿ ممحكظ بعد الثكرةارتفعت العاـ

.  أيضاكفاقت تمؾ النسبة تكقعاتنا السابقة لمبحث ( عاـ18أقؿ مف )طفكلتيف 

كما سبؽ أف الحظنا في التحميؿ البحثي فإف النسبة األكبر مف حكادث االعتداءات الجنسية تمت في األماكف الخاصة 
 لمناجية أك يمكنيا افي األغمب شخصا معركؼكاف الجانى إضافة إلى أف  . أك منزؿ الجانى،سكاء في منزؿ الناجية

. التعرؼ عميو جيدا

تعرضات لمعنؼ األسرم مف جانب الزكج قد تعرضف الـ النساء نسبة ال يمكف إغفاليا مفحث أف ب اتضح مف اؿكذلؾ
 ممفات الناجيات مف ةكىذا اضطرنا إلي العكدة الي كاؼ. أيضا ألشكاؿ مختمفة مف العنؼ الجنسي في إطار الزكجية

 أف  ىك األصميةإلى الممفاتما دفعنا إلي العكدة . العنؼ داخؿ األسرة كعدـ االعتماد عمي قاعدة المعمكمات فقط
 بؿ تأتى تمؾ الشكاكل في جمسات الحقة بعد بناء ،كؿ مقابمةأأغمب النساء ال يذكرف مكضكع االغتصاب الزكجي في 

ت أما النساء الالتى اشتكيف مف االغتصاب الزكجي في المقابمة األكلي فأغمبيف كاف. الثقة بيف الناجية كالداعمة
. نا لو كضعية مجتمعية كأخالقية خاصة في مجتمعحيث أفاالغتصاب الشرجي شككاىف مف 

 كانكا معركفيف سمفا لمناجية مف العنؼ الجنسي إال أننا متأكدكف أف النسب المسجمة الجناةرغـ مف أف أغمب ؿكعمي ا
 تخشىلكف النساء مما ىك مكثؽ بشيادات النساء، تعرضات لمعنؼ أكثر كثيرا لـ كأف ا،ماىي إال مجرد عينة محدكدة

ك لصعكبة اجراءات التقاضي خاصة في ظؿ أكفا مف الجانى أك خكفا مف الكصمة االجتماعية خ إما  عنو،اإلبالغ
 .غياب شيكد عياف عمي حادث االغتصاب الذم يتـ في األماكف الخاصة

الجناة كانكا متزكجيف كتخطكا سف الشباب كمف المخرجات المدىشة في ىذا التحميؿ البحثي أف النسبة األكبر مف 
كالتي تتراكح لتبرير تمؾ االنتياكات الشائعة المقكالت كحاصميف عمى مستكل عاؿ مف التعميـ، في تناقض كاضح مع 

أف األمية ىي السبب الرئيسي أك أف سكء األحكاؿ االقتصادية التى يعانييا الشباب كالتى تقؼ عائؽ دكف ما بيف 
لجرائـ رتكاب ادفع الشباب الم الذم السببتمكنيـ مف الزكاج كممارسة حياتيـ الجنسية في إطار مف الشرعية ىي 

. الجنسية

عطى مؤشرات ىامة مال ندعى أف ىذا البحث يغطي اشكالية العنؼ الجنسي في مجتمعنا كمو كلكنو كأغمب الدراسات 
كمف تمؾ المؤشرات التى يجب االىتماـ بيا كالعمؿ عمي استئصاليا مف  .يجب أف نكلييا ما تستحقو مف االىتماـ

 .العنؼ الجنسي الجماعي كمجتمعنا العنؼ الجنسي في الفضاء الخاص



كاألخطر مف ذلؾ أف تمؾ .  مف االىتماـ البحثي كال النقاش المجتمعيق تمؾ اإلشكاليات ما تستحؽتنؿحتى اآلف لـ 
اإلشكاليات الكبرم التى تعانى منيا النساء في مصر لـ تحظ باالىتماـ القانكنى الكافى كلـ تضع بعض أشكاؿ العنؼ 

قانكف لتجريـ العنؼ ضد - حتى اآلف - فعمي سبيؿ المثاؿ ال يكجد بمصر . الجنسي في إطار التجريـ القانكنى
. باالغتصاب الزكجي أك العنؼ الجنسي في إطار الزكجية، كالزاؿ القانكف ال يعترؼ النساء داخؿ األسرة

 لكضع قانكف يجـر العنؼ ضد النساء داخؿ األسرة كقدـ 2004 عاـ ذكقد بذلت المنظمات النسكية جيكدا كبيرة مف
 حكار مجتمعي استمر اكثر مف خمس إجراء بعد 2010 ثـ لبرلماف 2008مركز النديـ مسكدة ليذا القانكف لبرلماف 

 أكثر مف نصؼ محافظات الجميكرية، كلكف مازالت تمؾ الجيكد تضيع أدراج الرياح كسط إرادة سياسية شمؿسنكات 
كلـ تتحرؾ تمؾ اإلرادة السياسية حتى بعد إقرار قكانيف تجـر العنؼ داخؿ . عاجزة أك متكاطئة عمي العنؼ ضد النساء

. األسرة في األردف كلبناف كالبحريف

فقد جاىدت منظمات المجتمع  ..صناع القرار إال قميالحيث اىتماـ كلـ يكف العنؼ في المجاؿ العاـ أفضؿ حظا مف 
، (المنيجية أك غيرىا) المدنى كالمجمكعات الشبابية المستقمة التى عممت عمي مساندة ضحايا االنتياكات الجماعية

تمؾ الظكاىر كأماـ صناع القرار ككاف الحصاد أقؿ كثيرا مف حجـ إلقاء الضكء عمى  في 2011 عاـ ذخاصة مف
تعديالت القانكنية المحدكدة باالغتصاب الشرجي أك الفمي أك  فمـ تعترؼ اؿ.الظاىرة كما تتطمبو مف كعي كاىتماـ

 أف االغتصاب كلـ تعتبر. كما لـ تعترؼ باالغتصاب الذم يككف ضحاياه مف الذككر. االغتصاب في إطار الزكجية
فجاءت التعديالت القانكنية قاصرة كغير كافية لمقضاء عمي كافة .  الحادة أك العصي اغتصاباباآلالتباالصابع أك 

 .أشكاؿ العنؼ الجنسي

كما أف أكبر دليؿ عمي ضعؼ اإلرادة السياسية في القضاء عمي كافة أشكاؿ العنؼ ضد النساء ىك تعثر القضايا 
 2013 كيناير 2012المرفكعة مف النساء المتعرضات لمعنؼ الجنسي الجماعي في ميداف التحرير في نكفمبر 

كال يشفع لضعؼ اإلرادة السياسية تحكيؿ عدد مف . كمازالت تمؾ القضايا حبيسة أدراج النيابة العامة حتى تاريخو
الجناة في قضايا االغتصاب الجماعي لمقضاء كسرعة البت في تمؾ القضايا كالمعني ىي االعتدءات الجنسية 

فمكال الفيديك الذم انتشر عمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي . الجماعية التى حدثت أياـ تنصيب السيسي رئيسا لمبالد
كتدليال . يصكر سيدة تـ تعريتيا مف مالبسيا في مناسبة كتمؾ، ما كاف ذلؾ االىتماـ بقضايا الناجيات في ذلؾ الحيف

عمي ىذا التحميؿ يمكف العكدة لكافة التصريحات الرسمية كلمتناكؿ االعالمي الذم تنكر لمناجيات عدا السيدة التى 
 .زارىا الرئيس السيسي حامال معو الزىكر

" لممزيد حكؿ الكضع القانكنى يرجي االطالع عمي الباب الثالث" 

 



 
الباب الثانى 

 من واقع ممفات مركز النديمحية شهادات 
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العنف الجنسي ضد األطفال 

 

 

                 

 

 ".ثس يف الآخر حضى تيا..اباب حضى حباجات نتري غضاىن"

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تقكؿ..  بكاحدة مف المدارس الحككميةعداديةبالمرحمة اإلتمميذة 

.. ماعرفش.. يمكف ىكه خد بالو مف كده.. أنا بحب الجماؿ جدا.. أنا دايما بحب يككف شكمي ككيس كأبقى جميمة"
 عمى الجكاز كعالقة قأم كالـ عادل، أم درس يقمب.. عندنا طكؿ عمره طريقتو غريبة كده مع البنات مدرس العربي

كنت .. الميـ أنا السنة دم ماعرفش كاف مالي.. مكسكفة أقكؿ بيقكؿ إيو.. الزكج كالزكجة كيقكؿ كالـ خارج جدا
رحت .. أنا تعبت مف كالمو الخارج.. ىك فضؿ يتكمـ شكية معايا في الفصؿ..مزاجى كحش كمش باتكمـ مع زميالتى

فضؿ بعدييا .. كبعديف بعت مدرس تاني يقكؿ لي إنو ماكنش قصده.. كطريقتو إتغيرت شكية معايا.. شتكيتو لممديرةا
.. كذا مرة عمى كده.. يقكؿ عايزؾ بعد الحصة كأنا أقكؿ ماشي كماركحشفيو كيعدم عمى المكاف إلمي أنا قاعدة 

قاؿ لي أنا كاخد بالي إنؾ قاعدة .. أنا غمطتي إني ركحت أكدة المدرسيف لكحدم.. كبعدىا رحت أشكؼ عايز إيو
خكات نتي تحكيمي كؿ حاجة كنتكمـ.. لكحدؾ كمش بتكممي حد، خمينا أصحاب كا  كراح مطمع تميفكنو ... أنا أحكيمؾ كا 

طمعت أجرم عمى السمـ كمنيارة كماقدرتش اقكؿ حاجة مف الصدمة  .. فيديك فيو حاجات خارجة كمكرييكلي كفاتح 
بس أنا . ..كركحنا عممنا محضر كركحنا المدرسة تاني يـك كالمديرة جابتو كطمبت إني أكاجيو.. كبعديف حكيت ألختي

  .ندكنيشامكني كماسكمتضايقة إف البنات في الفصؿ بيؿ

*** 

: طفمة في الخامسة عشرة مف عمرىا

فيو كاحد فضؿ ماشي كرايا كأنا ال يمكف أتخيؿ إف ده ممكف .. 12أنا كنت راجعة مف الدرس يـك الجمعة الساعة "
دخمت العمارة .. الراجؿ فضؿ ماشي كرايا....  سنة كمش البسة حاجة كحشة15أنا لسو صغيرة كعندم .. لي يحصؿ

 طمع بسرعة أكم كشدني كفضؿ يمسكني ككاف قلقيت.. كأنا في الدكر التاني طالعة شقتنا المى في الدكر األخير
راح مسكني جامد مف حتت حساسة كراح نازؿ .. فضمت أصكت جامد كأصرخ.. بيجرني عمى السمـ بيحاكؿ يخطفني

أنا .. أنا مش عارفة لك فضؿ يطمع كرايا لحد البيت أك كاف عرؼ يخطفني  كاف حيعمؿ في إيو.. كخارج بره العمارة
كبافضؿ أبص كرايا طكؿ مانا ماشية كدايما بألبس .. فضمت أعيط كمعرفتش أمشي ؼ الشارع لكحدم مف ساعتيا

.. لكف البمد دم بقت صعبة كصعب أعمؿ فييا حاجة.. أنا عندم طمكح كنفسي أدرس كأسافر.. حاجة طكيمة ككاسعة
فأنا عايزة ..  كعارفة إني لك فضمت ىنا مش ىالقي شغؿ كماف.. ممكش لزمةكشايفاهأنا بكره التعميـ المصرم 

كشايفة كؿ .. أنا خايفة دايما مف كؿ الناس ككؿ الرجالو كالشارع.. كاف نفسي أكم أعرؼ أمسكو كاخد حقي.. أمشي
" كحكش.. الرجالو زيو

*** 

 



: طفمة

 أمي لما إال.. كماقكلتش لحد إلمي حصؿ لي..  أنا إتعرضت العتداء مف ابف عميجية سنة اسمي نا12عندم 
المكضكع ده حصؿ مف سنتيف كحصؿ .. ىكه دخؿ إيده جكا بنطمكني.. أنا كىكه كنا قاعديف قداـ الكمبيكتر.. سألتني

..  كده ضايقني.لما كرر المكضكع ده تانى قمت ألىمي كالعيمة كميا عرفت.. بس أنا ماحكتش لحد خالص..  مرات3
أنا باحمـ بالمكضكع كؿ يـك كمأثر ..  يخش السجف، لكف أىمي قالكا ده ابف عمؾ كماينفعش نسجنواهأنا كنت عايز

كاف نفسي ..مش باعرؼ أركز كال أذاكر كزعالنة مف أمي كأبكيا عشاف قالك لمعيمة كعشاف ما جابكليش حقي.. عميا
 .أبكيا ينصفنى

*** 

:  سنة17فتاة عمرىا 

أىمو .. كنا بنحب بعض جدا جدا كىكه دلكقتى في الجيش..  شيكر5 - 4 أنا بحب كاحد، إتعرفت عميو كبقالي معاه 
جو قاؿ ىييجي يقابؿ أىمي كقبؿ ما .. رفضكا إف ىكه ييجي يخطبني قبؿ ما يخمص جيش بس ىكه مكنش مكافقيـ

أنا طبعا رفضت ككنت بأتصؿ .. جـ أىمي قمقكا كقالكلي ما أتصمش بيو تاني.. يجي حصمتمو حادثة، فمغى الميعاد
ماكنش ىك ىناؾ .. فيربت مف البيت كرحت المكاف ده.. إتفقنا إني أقابمو في مكاف كياخدني ىكه كيتجكزني.. بيو

كاحد فييـ اعتدل عميا بس في كاحد تاني منيـ عرفني كىربني قبؿ الباقييف ما يعممكا ..  أصحابو5أصال ككاف فيو 
 كمخنكقة عشاف متضايقةكأنا دلكقتي .. رجعت البيت منيارة مش عارفة ده صدفة كال ىك متفؽ مع اصحابو؟.. حاجة
 عاشرهكعارفة إنو مش ىيعمؿ كده فيو كمحدش .. كأنا لسو بحبو..  إف ىكه مش بيحبني كمش حيتجكزنىبيقكلكاأىمى 
 .أنا سبت المدرسة كمش عايزة أكمؿ دراسة.. زيي

*** 

بدأ كؿ حصة يسأؿ عنى لحد ما مرة ... حصمت مشكمة مع كلد مف سنى قمت لممدرس لك سمحت ابعد الكاد ده عنى
. كمد ايده عمي جسمي. قالمي انت حمكة قكل كأنا بحبؾ 

اتخانقت معايا كضربتنى كأف أنا  ..حبؾبقمت بس اف المدرس قالمي أنا  ..حاكلت أقكؿ لماما ..أىمي صعبيف قكل
كماكنتش أعرؼ حاجة لحد الراجؿ ده ما عمؿ المي  ...عمرىا ماكانت قريبة منى كال فيمتنى حاجة عف الدنيا. السبب
. مفيش بينى كبينو أم حاجة  مجرد طالبة بتاخد درس ..عممو

عمرم ما حسيت اف لي ..أنا مقفكؿ عمي كما اعرفش غير أىمي كمذكرتى عمرم ما قمت لحد حاجة كال حتى أمي
عمرم  ..ليا كال ألخكلك زميمة جت عندم ألم سبب اسيبيا ع الباب كأدخؿ أسأؿ ماما أد ..ما ليش صحاب ..أىؿ



 24كقاعدة .. شكمى غريب كسط زميالتى ..عبايات كايشاربات ..المبس ممتـز مف اعدادم ..ما لعبت كال خرجت
.  قضساعة لكحدل في األك

أنا . بعد المى حصؿ مف المدرس بأنسي المي بأذاكره رغـ انى بأذاكر بنفس طريقة زماف ككنت بأطمع مف المتفكقات
كمش  كباخد حاجات مش بتاعتى ..بأكره الناس كما عدتش بأصمي ..بقيت مف جكايا كحشة كمش حابو الخير لحد

حسيت إف في حاجة  ..أمي ما نبيتنيش ..أكؿ مرة جت لي الدكرة أغمى عمي مف الخضة .عارفة أنا بأعمؿ كده ليو
 كلما حصؿ الحادث ده أنا ما كنتش عارفة ىك بيعمؿ إيو..مرض كحش ..غمط

كنا قريبيف مف المكاف المى  ..فشافنى كسألنى ليو مش باجي الدرس ..أنا كقفت الدرس أكؿ ما قالمي بحبؾ. صالأ
قفؿ الباب حط ايده عمي ككقعنى عمي األرض كناـ .. دخمنى معاه ..قالمي تعالي قكليمي فيو ايو.. بيدل فيو الدركس

 .ضربنى..فكقي خفت صرخت

زام ثقتنا فيو يرمييا  ..ده إزام مدرس في مدرسة بنات .. ييددنى أنو حيقكؿ ألىمي إنى طمبت منو عالقةبعدىا بدأ كا 
كمش عارفة لك ما جبتش مجمكع عالي بابا حيعمؿ في  ..مستقبمي كمو راح ..مش عارفة أعمؿ إيو ..في الطيف كده

 .ده مابيتكممش غير بالحزاـ ..إيو

*** 

-كانت بنتى  ..فرصة أطفاؿ العيمة يمعبكا سكا كيغيركا جك.. في األجازات بآخد البنات كنركح العزبة نقعد مع العيمة
قمت ليا ليو يا ناجية إنزلي  ..كفى مرة رفضت النزكؿ كقالت مش عايزة ألعب ..بتنزؿ تمعب مع االطفاؿ- سبع سنيف

أخدتيا في حضنى كسألتيا عف السبب قالت خايفة  ..نزلت بس رجعت بتبكي بحرقة شديدة.. العبي مع األطفاؿ
 .طمنتيا كشجعتيا انيا تتكمـ ..أقكؿ

ده بيمحس رقبتى  ..مش ضرب بس .. بيعمؿ حاجات كحشةخالىابف .."بدأت تحكي عف المي حصؿ مف أكؿ ما جينا
دخمت .نمعب عمي الكمبيكترأكؿ مرة قالي تعالي  ..بنطمكفك بايده يحسس عمي جسمي كيحط ايده في اؿ.. ككتفي

 ..ماما قالت ما حدش يشكؼ كال يممس جسمي غيرىا ..قمت لو كده غمط ..معاه  كقعد جنبي كبعديف بدأ يعمؿ كده
ما  ..رجع مرة تانية يعمؿ ده ..كبعدىا قالي لك حكيتى لحد حأضربؾ ..بس ما رضيش يسكت كقاؿ دل لعبة حمكة

  . خفت أحكيمؾ ألنؾ قكلتيمي ما حدش يشكؼ جسمؾ..تش العب معاه راح ضاربنى جامد كطردنىضر

*** 

 أكجاع طكتيا بيف ضمكعيا لتتحدث عفبدأت االتصاؿ ببرنامج دعـ النساء كىي في السادسة عشرة مف العمر 
. الصغيرة ألكثر مف عشر سنكات



ألياـ اسأحكي لؾ مشكمتي التي مررت بيا كأنا في الصؼ الثانى األبتدائي كلـ تتركني أحداث ىذه المشكمة منذ ىذه "
 . إلي األف

ىذا اإلبف اغتصبني أكثر  .ىذا الخاؿ عنده إبف لـ يرحـ الناس مف شره. نحف نعيش في بيت عيمو كأمامنا منزؿ خالى
لك أتيتي معي سأعطيكي   مثال.كاف يعرض عمي حاجات أتخيميا. الميـ.  اتذكر العدد تماماالمف خمس مرات كأنا 

كقد أخذني بيتيـ أكثر مف مره  ..كال كنت أفيـ أم حاجو. كيغتصبني كنت أصدؽ كأذىب معو ...سمسمة دىب
كنت أذىب معو كلكف غصب عني كاف . خذ حماـآكاغتصبني في نفس البيت ككاف يقكؿ لي تعالي معي حينما 

 الحماـ كىك مكجمست عمي كرس. الميـ في ىذا اليـك دخمت معو الحماـ ..يتحايؿ عمي ك يقكؿ لي الـز تأتي معي
 استحممي دم أخر مره متجرد مف مالبسو امامي كحينما خرج اغتصبني اغتصابا بشعا كبكيت بكاء شديدا ككاف يقكؿ

 . ىعمؿ كده

ثـ أرجع .. . كقت ما حصمت المشكمةأكقات أتخيؿ أني كنت في الحضانو ..أنا كاف عمرم صغير في ىذا الكقت
ثـ أتخيؿ أني كنت في السنو األكلي مف . كأقكؿ لك أنا كنت في الحضانو لـ أكف استحمؿ ىذه األكجاع كأنا أغتصب

المدرسة ثـ أقكؿ ال ال أنا كنت أكبر مف سنو أكلي ألني لك كنت في ىذا السف كنت مت كأيضا أنظر إلي األطفاؿ 
 طكلى أد إيو كافلدرجة إني سألت أبي ىك أنا . في العاـ األكؿ مف الدراسة كأقكؿ ال ال أنا كنت أكبر مف كذا ك كذا

.  كأنا في سنة أكلي مدرسو

ىك أنا كده ممكف . أنا عندم احساس إني لسو كنت في الحكايات دم باألمس. ياريت تدليني ك تخميني أنسي اليـ ده
ىك أنا كده محترمو ك مؤدبو كأشرؼ أبي كعيمتي كال أنا عار عمى أىمى؟ . أطمع حاجة ككيسة مثؿ حمـ بابا

عندم إحساس . أنا مش بعرؼ أخد حقي مف أم حد كال أرفع صكتي كال عندم عزة نفس كال كرامة مف ىذا المكضكع
 ..لكف الناس عمرىا ما ىتعزرني. كلكف كاهلل أنا كنت طفمة كمش فاىمة أم حاجة أبدا. بأف كؿ الناس عارفو حقيقتي

.   كأنا كده عندم إحساس إف سمعتي  اتشكىت كاختمطت بالحاجات القذره.  عندنا إف البنت سمعوكاكبيقكؿ

أنا كؿ ما أتخيؿ إني .  عايزه أعرؼ أقكليا إزام..دلكقتي أنا نفسي أقكؿ لماما إني عايزاه أكشؼ عمي غشاء البكاره
بحس إني عايزه . أتخيؿ نفسي كأتخيؿ ماما في نفس الكقت. رايحو ألم دكتكرة كتقكؿ ال لؤلسؼ غشاء بكارتيا مفقكد

. أمكت نفسي قبؿ ما أركح أكشؼ

.  ده إف اتجكزت أصال...  عمى طكؿ في دماغي أنا ىاعمؿ ايو لما اتجكز.. أنا عمرم ما عشت الحياة الطبيعية
 غشاء تأنا فقد. أقؿ حاجة يعمميا يقتمني..أركح قداـ الخمؽ عمي بيت أبكيا. ىيبقي أحساسي إيو يكـ فضيحتي

  ؟  أقكؿ ايو ألبكيا كأمي؟ طب نقكؿ لمناس إيو.البكاره



ىفضؿ طكؿ ..كاهلل أنا  أقؿ مف الكالب دلكقتي ألني فرطت في أغمي حاجة فيي.. أنا أعمؿ ايو دلكقتي؟ أنا كمبو
 مش زم أم بنت كىبقي قداـ نفسي كقداـ العيمو إنى أنا ،مش طاىره.. عمرم قداـ نفسي حتي عمي األقؿ مش نظيفة

أنا عمرم في يـك ما فرحت كحتي لك لقيت نفسي فرحانو ساعة كال حاجة بقكؿ . أكؿ بنت في العيمو يحصؿ ليا كده
 انتي خسارة فيكي أم حاجة .لؾ نفس اصال تنطقي كممت فرحانو دم كال حتي تشكفي فرح. لنفسي لؾ  نفس تفرحي

.  "ككيسة
وبعد عدة أشهر 

 الميعمي " لماما"قمت . اآلف أنا خمصت مف المشكمة كأعبائيا ك ىميا كعرفت الحؿ مف حضرتؾ كعممت زل ما اتفقنا
إزام؟ كالميـ إف ماما استكعبت المكاضيع كقالت ليو كنت خايفو مني .  أنا حكيتيا لؾالميالحكايات السكدة .. حصؿ

دم ماما كاهلل كانت تبكي كتقكؿ لي إزام حصؿ كده . كشعرت بتأنيب ضمير ألني لـ أكف أعرؼ أف ىذا سيككف ردىا
 . كأنت ازام كنت شايمو اليـ ده لكحدؾ طكؿ السنيف دم كميا

*** 

 .. تعيش في احدل القرل المصرية حيث البيكت متالصقة كحظائر المكاشي ليست ببعيدة عف مساكف أىؿ القريةىي
 إلى ىاحيث قاـ المتيـ باستدراج ..كاف عمرىا كقت الحادث عشر سنكات كاعتدم عمييا شاب عمره ثمانية عشر عاما

حظيرة المكاشي الخاصة بمسكف كالده كقاـ باالعتداء عمييا جنسيا بالقكة كقد اعترؼ في تحقيقات النيابة بارتكابو 
الجريمة كأحيؿ لممحاكمة الجنائية كفي المحكمة حاكؿ دفاعو تصكيره عمى أنو مريض عقمي كتمت إحالتو لمستشفى 

 . كقد صدر الحكـ ضده بالسجف المشدد عشر سنكات..  العقميةثبتت سالمتوأ ااألمراض النفسية إال أنو

*** 

 :  سنة تقص عمينا أالميا قائمة18عمرىا 

كاف دايما في مشاكؿ بينو كبيف ماما كطمقيا مرتيف قبؿ كده .. أنا كبابا كنا قريبيف مف بعض جدا كأصحاب جدا"
.  بأحاكؿ اقربيـ لبعض كأتحمؿ مسئكلية البيت كمسئكلية أختى الصغيرة ..كردىا

لحد المكضكع ما زاد كبقت  ..بس ما كنتش فاىمة المي بيعممو ..مف زماف كاف بيممسنى بطريقة مش مريحو كغريبة
كقؼ شكية كرجع تانى . كاجيتو بمخاكفي فقالمي إنى بنتو كمف حقو ييزر معايا بالطريقة المي تعجبو ..األمكر كاضحة

خالنى أرفض أسمـ باإليد عمي أم حد أك . .بس في اآلخر ضحى بيا ..بابا ضحى بحاجات كتير عشانى ..فمنعتو
 كيعمي الدراسةلما بقيت امنعو بقي ييددنى انو حيحرمنى مف المصركؼ كمصاريؼ ا.. بأخاؼ.. أقبؿ أم ىزار باأليد

كمرة بأشكؼ حاجة عمي النت لقيت حد كاف فاتح مكاقع جنسية فييا حاجات خارجة . .صكتو كيتخانؽ عمي أم حاجة



كماما مالياش في النت  ..مش ممكف اختى الصغيرة دم ما بتعرفش تدخؿ عمي النت ..ذىمت ..لدرجة مرعبة
ىك ال بيشرب  ..مش عارفة ليو بيدخؿ عمي المكاقع اإلباحية.. بعد الصدمة بشكية تاكدت إف مفيش اال ىك ..أصال

. كال بيتعاطى أم حاجة يعنى بيعمؿ كؿ ده كىك في كامؿ قكاه العقمية

  .كمرة فتح عمي باب الحماـ كقالمي الباب ده مش حيتقفؿ عميكى تانى

بالميؿ نزؿ جاب  ..المرة األخيرة كنت حأسافر مع ماما كأختى كاتمكؾ انى صحيت متاخرة كمنعنى مف السفر معاىـ
 ..كده يعنى ..كرا كدنى صدرم ..أكؿ جاىز مف المي بحبو كحضر ىك العشا كبدأ يممس جسمي في مناطؽ غريبة

. فيمت انو منعنى مف السفر عشاف يستفرد بيا ..كاف ناقص يشيؿ ىدكمى

الـز احمى نفسي مف  ..الـز أسيب البيت ..؟طب لما المكضكع يكصؿ لكده كمفيش كالـ نافع معاه حأستنى إيو
دم عمرنا ما حكينا سكا كعمرىا ما  ..حتقكليمي قمتى ألمؾ؟ حأقكلؾ أقكؿ ليا إزام.. تطكر ممكف يبقى أسكأ مف كده
ده مرة لما بابا زكد مف المكضكع ده كنت خايفة أناـ لكحدم فرحت نمت جنبيا  ..سألتنى عف نفسي كال مذاكرتى

ما سألتنيش خايفة مف إيو كضمتنى خمس دقايؽ كقالت لي قكمى  ..كقمت ليا أنا خايفة يا ماما ضمينى في حضنؾ
. .بس خايفة عمي أختى الصغيرة تعيش العيشة المي عشتيا ..انا خالص مش راجعة البيت ده تانى. .بقي أنا تعبت

*** 

. رسالة طفمة مف المترددات كقد نشرت ىذه الرسالة بأحد الجرائد المستقمة

يارب مش انت كنت بتشكؼ عمى كىك بيعمؿ فيا .. يارب انا عاكزة أحكيمؾ عمى الى جكايا عشاف محدش حاسس بيا
 ..يارب عمى يمكت زل ما عمؿ فيا كده. .آماؿ يارب محدش مصدقنى ليو؟ يارب قكليـ اف أنا مش بكذب.. كده؟

يارب انا بحب ماما عشاف ماما كاقفة جنبي كاستحممت الضرب كاالىانات . .يارب كماف بابا يمكت زل ما رمانى
ككماف انا بحب النيابة عشاف  .يارب متخميش ماما ترمينى زل ما كؿ أىمى رمكنى...عشاف ىى عارفو انى مظمكمة

انا يارب مش قادرة احكى ..  يارب خمى النيابة تمكت عمى زل ما عمؿ فيا كده.كقفت جنبى كمش قالكا إنتى كذابة
كعارؼ إنى خفت اقكؿ لماما عشاف ستى ...لحد عمى الى جكايا غير ليؾ عشاف انت الى كنت بتشكؼ كؿ حاجو

 .يارب انا عاكزة امكت عشاف محدش يشتـ ماما تانى. .كسيدم قالكا لي لك قمتى لماما ىندبحؾ كنرميكى فى الجبؿ

كانا ... يارب انا نفسى اركح المدرسة بس انا خايفة لعمى يشكفنى كيدبحنى عشاف ىك قالى متتكمميش كانا قمت
". مكسكفة مف زمايمى ليككنكا عرفكا

 ***

 



 : حدث ليا في طفكلتيا ما حكت ععندما كصمت لمعشريف مف العمر. ُيفصح عنو في الِكبر.. عنؼ في الصغر

أنا مش فاكرة أكم بس .. ابف خالى كاف بيعتدل عمي..أنا إتعرضت ألنكاع عنؼ جنسي كأسرم كتير كأنا صغيرة قكم"
كمرة كنت بايتو عند جدم كصحيت .. كاف بيديني فمكس عشاف أسكت.. فاكرة إنو كاف بيعمؿ حاجات مش ككيسة

. لقيت خالي قالع ىدكمو مف تحت كمعاه ميو كصابكف

ككاف فيو ضغط مف أبكيا كالناس إلمي  ..كىيو بتقكؿ إنو عايز يمكتيا.. طكؿ حياتي باشكؼ أبكيا بيشتـ أمي كيضربيا
.. حكالينا في األرياؼ عشاف خمفة أبكيا بنات كعشاف كده طكؿ الكقت بيشتمنا كيضربنا كيقكمنا مف النـك بالعصايو

بس إبتديت أبقى كال أل، لو   ماعرفش عشاف العنؼ الجنسي إلمي إتعرضت،الميـ أما كبرت.. بس ىكه مش كحش
إتعرفت عمى كاحد أكبر .. أنا باشتغؿ.. سريةعمى طكؿ بفكر في كده كبمارس العادة اؿ. ميتمة عمى طكؿ بالجنس

قكلت ألبكيا كىكه ماكافقش ..  سنة25كأنا النيارده عندم ..  سنة كمطمؽ كعنده عياؿ50ىكه عنده .. مني بكتير
كقفت عمى ككبرم قصر النيؿ .. لما عرؼ إنى قمت لبابا زعؿ كمش راضي يكممني فقررت أنيي حياتي.. عميو

أنا دلكقتي عايزة  .بس تراجعت سألت عف حد ممكف يساعدنى كفى ناس كدلكنى عمى المركز.. كقررت أرمي نفسي
أعيش كأبقى طبيعية كأحب كأتحب كنفسي أتحرر مف شبح الماضى كيبقى عندم ثقة في نفسي كأبطؿ أفكر في 

 .عايزة أبقي انسانة طبيعية .. فيو دايما صكت تاني جكايا بيخالفني.. الجنس

*** 

حط  وخدنى جنبو في السرير ... سنة كنا بنقكلو يا جدك80 سنكات كىك حكالي 6 كاف عمرل عجكز جار بيتحرش 
قالمي اكعي تقكلي  ..ماكنتش فاىمة بس خايفة ..إيده في مكاف خاص كطمب منى أحط ايدم عمي مكانو الخاص

 .افتكرتو لما بقي التحرش كتر قكل في كؿ حتة..أنا كنت ناسية المكضكع خالص ..لحد
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:  عاما22سيدة تبمغ من العمر

كلما أنا ماكنتش مكافقة إبتدل يحطمي منـك في .. جكزم كاف بيحاكؿ يقيـ معايا عالقة مف غير الطريؽ الشرعي"
مع الكقت كنت بحس إف فيو .. كأنا مش حاسة بحاجة.. العصير كبعديف يمارس معايا العالقة بشكؿ غير شرعي

ني تعبابة كبخس جامد ف أنا محتاجة المشركب إلمي بيجيبيكلي كا   4أما كاجيتو بعد تقريبا .. حاجة مش مظبكطة كا 
ضربني كبيدلني كقاؿ لي مش ىتقدرم تعممي حاجة .. طمبت الطالؽ ...مخدرةشيكر قاؿ لي إف ىكه بيديني حاجة 

كأنا دلكقتي .. ىكه بيحاكؿ ياخد بنتى.. أنا عايزة أطمؽ كأثبت إنو عمؿ فيو كؿ ده.. عشاف أنت محتاجة البرشاـ
 "عايشة عند أىمي كعايزة أتعالج كأتطمؽ

*** 

ف، كانت زميمتى قد انتيت مف الفحص المبدئي ابحجرة الكشؼ شابة صغيرة مازالت في مقتبؿ العمر، ترافقيا سيدت
.. أنت مش عارفة إف ممنكع حد يخرج مف ىنا كىك مكشر" لمجنيف كلمفتاة الشابة، كجيت حديثى ليذا الكجو الحزيف 

 برىة ككجيت الشابة حديثيا لزميمتي! فيف االبتسامة الحمكة؟ حاكلت اف تنتزع ابتسامة عابرة مف خمؼ أحزانيا كفشمت
أجابت زميمتى أنا آسفة يمكنؾ الذىاب لطبيب . أنا عايزة كماف فحص شرجي عشاف المكضكع المي قمت لؾ عميو"

..  الطبيبة كانت كافية لتفسير الحزف العميؽ الذم تغرؽ فيو الشابة الصغيرةإجابة!! جراحة أك إلي الطب الشرعي
تعصؼ بيا أمكاج ىذا البحر الغادر كتحاكؿ جاىدة البحث عف طكؽ نجاة؟ 

كنقدـ خدماتنا لمنساء ضحايا العنؼ ىؿ يمكنني مساعدتؾ؟ لـ ..صغيرتي أنا أعمؿ في مركز لحقكؽ النساء"تدخمت 
. تجب كطمبت السيدة المصاحبة رقـ التميفكف

لـ تكف  ..عدت أدراجي.. مالدكتكرة عيزاؾ.. لحقت بي مكظفة مف العيادة ..تركت غرفة الكشؼ في طريقي لمخارج
كقفت كسط مجمكعة صغيرة مف النساء كشاب في .. بؿ أحد المرافقيف لمشابة الحزينة.. تحتاجني الزميمة في شئ

ىؿ ىناؾ فعال إصابات .. نريد أف نتأكد مما تقكلو.. الثالثينات مف العمر قكل البنياف كقد بدأ الكالـ فكر كصكلي
مش ممكف تككف  ..أجاب ابف عميا: بالشرج؟ كنريد تقريرا طبيا بذلؾ؟ سألتو أنت ميف؟ ايو مصمحتؾ في كده؟ رد

بتدعي عمى جكزىا أك بيتييأ ليا؟ يعنى أنا ممكف مراتى تدعي عمي إنى جامعتيا مف الخمؼ كالناس تصدؽ دكف 
 التاكد مف ىذا االدعاء؟ 

ال تكجد إمراة في بداية حياتيا تفتح ىذا  ..النساء عمكما كالصغيرات خصكصا ال يدعيف مثؿ ىذه األمكر: "قمت
الممؼ الشائؾ كتضع نفسيا كسط حرج مجتمعي قاسي بال سبب ثـ أنو ليس مف حقؾ أف تطمب مثؿ ىذا الطمب انو 

".  فقط ىك ما يجب اف يككفىي  كما تريده ،كليس شأنؾ أنتىا ىي شأف



كقفنا في الشارع كأبعدت المحيطيف فقد كاف ىناؾ عدد آخر ينتظر نتيجة .. ىاتركتو خمؼ ظيرم كخرجت بحثا عف
عرفتنى انو ابف عـ زكجيا كليس ابف .. مرة أخرم عرفتيا بنفسي كبما دار مع ابف العـ المزعكـ. الكشؼ الطبي

 مش ممكف أرجع البيت ده .عايزاه يطمقنى: "أجابت بال تردد..ككيؼ يمكننى مساندتيا ..سألتيا عما تريد.. عميا
نادت ".. أنا خايفة كتعبانة... شديدة في الشرج كمش باتحكـ في البراز كدايما فيو دـ كافرازاتآالـأنا عندم .. تاني

 ..حكي لي أنو اكؿ مف صارحتو بمشكمتيا ككيؼ ارتمت عمي صدره باكية.. عمي خاليا الذم كقؼ عمي مقربة منا
سألت عف كالدييا أجاب  ..إنو كحش حقير كادت تمكت بيف يديو لكال ستر ربنا.. كأكد انيا تريد الطالؽ كنحف نؤيدىا

أعطيتيـ عنكاف النديـ كتميفكف الخط الساخف كمكعد لقاء .. مكجكديف كأنا زل أبكىا تماـ كأمنت ىي عمي ذلؾ
 .كانصرفت

  ..األب يبكي طكاؿ الكقت كاألـ ال ترفع عينييا مف األرض.. في المكعد حضرت بصحبة كالدييا

حصمت عمي الثانكية العامة العاـ الماضي بمجمكع .. عمرم دكف الثامنة عشرة بقميؿ.. بدأت ىي بتعريؼ نفسيا
.  في ست شيكرأعمؿ كحامؿاآلف أنا ال ادرس كال  ..تزكجت كلـ أدخؿ الجامعة بناء عمي رغبتو ..كبير

لقيتو بييجـ عمي زل الكحش خفت أكتر .. يـك الدخمة كنت مرعكبة ما كنتش أعرؼ أم حاجة عف الجكاز... اتجكزنا
تانى يـك لقيت كجع شديد تحت عرفت إنو عمؿ فيو حاجة كأنا .. فقدت الكعي ..ىجـ عمي.. كقمت لو مش عايزة

ضربنى بالحزاـ كعمؿ مف كرا كقالمي .. رابع يكـ جاتنى الدكرة جو يعمؿ قمت لو أل ما ينفعش حراـ كأنا تعبانة.. نايمة
. بس الكجع كاف جامد قكل. ىكه ده الجكاز كؿ الناس كده

رجع ضربنى تاني بالحزاـ في أكؿ الحمؿ كنت باناـ عمي طكؿ حطيت بيضتيف يتسمقكا بس رحت في النـك غصب 
قاـ عمي باالقالـ كسب الديف صرخت كقمت لو عمر ماحد ضربني كده انت بتعمؿ .. عنى البيض اتحرؽ كعمؿ دخنة

بعد  .كده المي حصؿ.. قالمي كاضربؾ بالحزاـ كماف كجاب الحزاـ كنزؿ ضرب عمي ظيرم كرجمي كدرعاتى ..كده ليو
قمت يبقي صح ىكه الجكاز كده بس أنا المي مش .. شيريف سألت كاحدة صحبتى ىكه جكزؾ بيعمؿ كؿ حاجة قالت آه

اكتشفت انو بيتعاطي حاجات كانو فعال كاف كحش مع أمو ألف ما حدش مف أىمو جالي ال في خطكبة كال فرح  .قادرة
مف شير كنص اعتدم عمي كقعد  .مفيش غير عمو كابنو المي شفتييـ في العيادة كىمو المي متصدريف لو.. كال شفتيـ

صرخت مف األلـ اتصمت بأبكيا الساعة اتنيف  ..يضرب في كفي بطنى نزفت كنزلت الميو المي حكاليف الجنيف
ما درتش بنفسي غير في المستشفي .. فيك اتجنف زياده كجاب بطانية حطيا عمي كشي كرقبتى كخنقنى ..الصبح

مش مصدقة انى ممكف ..عايزة اطمؽ كعايزة اتعالج كعايزة ارجع بني آدمو. .كعرفت إنى مت كركحى رجعت تاني
 .حطمنى منو هلل..ارجع زل ما كنت

 ***



كدايما كنت أسيب البيت كأركح عند .. ىكه عنيؼ جدا ككاف بيضربني.. أنا عندم مشكمة مع جكزم مف أكؿ الجكاز
حتى العالقة الخاصة بينا كأزكاج كانت عنيفة ... لكف ىكه ماكنش بيتغير.. كالناس تتدخؿ بينا عشاف نتصالح.. ماما

كحتى كماف كاف .. أك في فترة حداد ..أك تعبانة أك حتى عيانة.. كال ألمش ميـ إذا أنا كنت عايزة  ..كبالضرب
كأنا ماكنتش أعرؼ إف المفركض إني أعمؿ كشؼ طبي .. يعني عف طريؽ فتحة الشرج.. بيعمؿ ده بطريقة غمط

لكقتي أنا عايشة مع ماما مف  سنيف كىكه كال بيصرؼ عمينا د. .كاف بيغتصبني طكؿ مانا في البيت معاه.. كأثبت ده
كمانفعش آخد بطالف زكاج .. كمانفعش.. كالكنيسة حاكلت الصمح أكتر مف مرة..  كال يعرؼ عنا حاجةعياؿكال عمى اؿ
أنا عايزة ..دلكقتي عاممة إستئناؼ..  سنيف3المحكمة رفضت طمب الطالؽ بعد .. قالكا ركحي المحكمة.. مف الكنيسة

. أطمؽ لمضرر كآخد حقكقي كحقكؽ ابنى

 ***

كما ىي إال دقائؽ مف المكالمة كدخؿ في نكبة مف البكاء غير قادر عمي الحديث بشكؿ  ..اتصؿ بالخط الساخف
ابنتو تـ تيديدىا بالسكيف  ..فقد تعرضت ابنتو لالغتصاب مف كالد زكجيا بعد أسبكعيف مف الزكاج.. كاضح

 يكما لكف تـ اإلفراج عنو 35تـ حبس الجاني  ..أبمغتنى فذىبت لقسـ الشرطة كقدمت بالغا بالكاقعة. كاغتصبت
.  بعدىا بكفالة مالية

كفي يـك السبت  ..كاف بيعمؿ لعب بايده ..زكجى كاف مش عارؼ يعمؿ.. تزكجت في شير محـر" تقكؿ في شيادتيا
قمعنى ىدكمى كناـ معايا  ..كمعاه سكينة ..حمايا دخؿ عمي كقفؿ الباب بالمفتاح ..كاف بره كحماتى كماف كانت بره
كلما جكزل رجع قمت لو رد قاؿ  ..انا كنت خايفة منو ما صرختش احسف يدبحنى.. كىددنى لك فتحت بقي حيدبحنى

 ..قالت لي اسكتى اكعي تقكلي لحد..كلما قمت لحماتى ..طمع ناـ كخالص ..كما عممش حاجة ..يارب أبكيا يمكت
 .حسيت انى عايزة أمكتو بنفس السكينة المى حطيا عمى رقبتى

يكميف كرا بعض يـك السبت المغرب .. الراجؿ المي ما عندكش ضمير اغتصب البت بعد أسبكعيف مف جكازىا:" األب
 ..كبعد ما طمع بكفالة بعت لي كاحد يساكمنى. مف أكؿ مرة ..البت كانت مرعكبة كخافت تقكلي... كيكـ األحد الظير

قمت لو ده  ..العرض كاف أقؿ مف كده كزكده فاكر إنى حاكافؽ لك زكد الفمكس. . ألؼ كتسكت كرفضت30قاؿ أديؾ 
مده طكيمة بعدىا ككزنيا نزؿ خالص  (تتقيأ )بنتى قعدت تعج  .شرؼ بنتى ماؿ الدنيا كميا ما يرجعش لبنتى شرفيا

كمش بأناـ مف ..أنا كماف مش بآكؿ  ككزنى نزؿ جامد كبنطمكناتى بقت بتقع منى .كبتفزع كىي نايمة.. كأكميا قميؿ
ألنيا غسمت نفسيا كمالبسيا .. ما انا خايؼ ما أعرفش آخد حؽ الغمبانة دم بالقانكف ..نفسي لك أقتمو..الفكر

كالنيابة حكلتو لمطب الشرعي .. كالراجؿ المفترم قاؿ في التحقيقات اف عنده ضعؼ.. الداخمية بعد حادثة االغتصاب
 .البمد كميا عرفت بالمي حصؿ كأنا مش عارؼ ارفع راسي كسط الناس حسبي اهلل كنعـ الككيؿ. .لفحصو
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العنف الجنسي من أماكن العمل 
 

 

 

 

 

جيي ًلف جنيب وحيتم يب وىو مايش وًحدو ال مر آ هو الًلصد .. وتدآ ت اخلدًؼة ثظير صيئا فضيئا"

ال خبطة تدون كصد وىو مايش ثرسػة  ".اًذايئ ما ىه ا 

  
 

 

 

 

 

 

 



في الثانكية العامة جبت مجمكع كبير كدخمت كمية مف الكميات .. كمتفكقة طكؿ عمرم.. محترمة مف عيمة أنا"
.  ماكانش فييا مشاكؿ.. حياتي كانت مريحة جدا.. األجنبية

فإشتغمت سكرتيرة لمدير شركة كبيرة كفى يـك أتصؿ صاحب الشركة كقاؿ إف بنتو .. لما إتخرجت قررت إني أشتغؿ
.. في المستشفى كمحتاج حد يركح ياخد منو شيؾ كيصرفو كيكديو لبنتو في المستشفى عمشاف ىك كماف تعباف جدا

كبعديف إعتدل عميا .. لما ركحت ماكنش فيو ال بنتو كال شيؾ كال مستشفى كال أم حاجة.. كطمب إني أنا إلمي أركح
كنت خايفة جدا كمش عارفة أتصرؼ كىكه أصمو راجؿ كبير .. بعدىا ماعرفتش أعمؿ إيو.. كحصؿ إلمي حصؿ

قكلت إني مش .. كؿ إلمي عممتو إني سبت الشغؿ كماجبتش سيرة لحد.. كماحدش يقدر يعممو حاجة..كغني جدا
.. طبعا ده كاف عامؿ مشاكؿ كتير في البيت ألنو كاف كؿ شكية يجي عريس كأرفضو.. ىتجكز خالص كخالص
 .حياتى كقفت عند كده.. كمافيش أسباب بقكليا

*** 

اشتغمت أعماؿ مؤقتة كبراتب صغير كقمت مش  ..لة البحث عف عمؿحبعد ما خمصت دراستى الجامعية بدأت ر"
قدمت كاتقبمت  ..لقيت فرصة عمؿ في فندؽ كبمرتب ككيس جدا.. مشكمة أطمع مصاريؼ الدراسات العميا كخالص

المشكار كاف بعيد جدا عف  .. ساعات في اليكـ10شغؿ كتير  ..أكؿ شير مر عادم.. كاستممت بعد االنترفيك بأياـ
كبدأت .. فمما مدير الفندؽ طمب منى أمسؾ كردية ليمية كيكفر لي سكف قبمت بدكف تردد.. بيتى ككنت بأرجع قتيمة

يجي يقؼ جنبي كيحتؾ بي كىك ماشي كيبدك األمر أنو اليقصد ايذائي ما ىى خبطة .. الخديعة تظير شيئا فشيئا
شكية شكية كيمسؾ أيدم كقت أطكؿ كأنا بأسممو مفتاح كال كرقة أك كىك بيسمـ ... بدكف قصد كىك ماشي بسرعة

قالمي حتمثمي عمي؟ أنت قبمتى انى أمسؾ ايدؾ .. اترعبت.. لحد مرة ما زنقنى في الحيط كحاكؿ يحضنى ..عمي
الرعب زاد مف المي قالو كبمعت لسانى مش عارفة  ..زقيتو في فزع ..أنا عممت اختبارات قبؿ ما أقرب لؾ ..كالزؽ فيؾ

ىربا مف .. قالمي طب نتجكز بكرقة بينى كبينؾ.. بس قمت لو سبنى أمشي.. أرد كال حتى أقكلو فكرتيا مش مقصكدة
كاف نفسي آخد حقي .. كالصبح رجعت البيت منيارة كسبت الشغؿ كمرتب الشير.. المكقؼ قمت لو سيبنى لبكرة أفكر

كاف الـز عمي األقؿ أحط احتماؿ  ..بألـك نفسي إنى أحسنت الظف بو كتعاممت معو كأب ..بس ما كانش في شيكد
 .كاف الـز أضربو بالقمـ كألـ عميو الناس..  كأنى مش عايزة أصدؽ ..انو متحرش

*** 

 .عند زيارتيا لـ تكف قادرة عمي الكالـ  فقد كانت مصابة بشمؿ نصفي قبؿ اف يتكفاىا اهلل بعد تمؾ الزيارة بعدة أشير
 .كتخميدا لذكراىا سنذكر اسميا الحقيقي خاصة أف كالدىا يرغب في ذلؾ

 



كانت ... إيماف كانت أـ لطفؿ كطفمة كتدرس بمعيد القراءات بالقرية التى تعمؿ بيا كلتكفير بعضا مف نفقات الحياة
. إيماف تذىب لتنظيؼ المدرسة الثانكية المكجكدة بقريتيا يـك الجمعة مف كؿ أسبكع

فكجئكا بيا كما فكجئت ..كفي اليـك المشئـك كبينما تقـك إيماف بتنظيؼ أحد فصكؿ المدرسة دخؿ عمييا ثالثة طالب
اجابة ..كدخؿ الطمبة لمكتابة عمي الديسكات..فقد كانت ىذه الجمعة ىي السابقة ألكؿ أياـ امتحانات نياية العاـ.. بيـ

. نيرت إيماف التالميذ كطالبتيـ بمغادرة المدرسة كبالفعؿ انصرؼ الطالب ثالثتيـ..االسئمة المتكقعة

باغت الطالب إيماف كأمسؾ بيا ككقعيا ..كبعد قميؿ اقتحـ أحدىـ عمييا الفصؿ بعد أف ترؾ زمالئو كدخؿ مف النافذة
خاؼ أف يفتضح أمره فأمسؾ ببالطة .. قاكمت كصرخت..حاكؿ نزع مالبسيا كاالعتداء عمييا جنسيا..عمي األرض

لكف لـ يفمح مما كيؼ مالبسو مف الدماء ظحاكؿ الطالب تف..مكجكد بكار باب الفصؿ كأنياؿ بيا عمي رأس إيماف
. جعؿ أمره يفتضح بعد تركو المدرسة

. حضرت عربة االسعاؼ كنقمت إيماف لممستشفي بيف الحياة كالمكت

ظمت الشييدة أشيرا في غيبكبة أفاقت منيا بشمؿ نصفي كفقداف القدرة عمي الكالـ بسبب اصابة الرأس كفقداف القدرة 
. عمي التحكـ في االخراج بسبب اصابة أخرم في العمكد الفقرم

يرقد عمي األرض بجكار حجرة الرعاية المركزة منتظرا أف يبمغكه بخبر كفاة إيماف بيف - كالد إيماف- أشيرا كعـ ربيع 
. آمال أف ينقذىا اهلل كتستعيد قدرتيا عمي الكالـ كتدلي بأقكاليا لمنيابة العامة..لحظة كأخرم

كرافضا كساطة كجياء ..رافضا رشاكل أىؿ الطالب األغنياء..باع األب كؿ ما يمكف بيعو لالنفاؽ عمي عالج ابنتو
. القرية كأعضاء مجالسيا النيابية السابقيف

.. د إيماف بالفراش مما أدم إلصابتيا بالتياب رئكل أكدل بحياتيااطاؿ رؽ

الذم ال يزاؿ محتجزا في ..مازؿ األب المكمـك في انتظار كممة العدالة كاالقتصاص البنتو ضحية ىذا الطفؿ القاتؿ
 .دكر األحداث
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 العنف الجنسي في الطريق العام

 

 

 

ن مفيش جممتع تيحمى ىن تب حىك صيادىت ا  وابكول ًلك تنت  ..مفيش كاهون تيدمعنا جبد.. اًفىرة يف ا 

 .خدي حلم رمغ لك اًظروف

 

 

 

 

 

 

 



.. فيو كلد بالذات دايما يعاكسني فى الرايحة كالجاية..  الشارع بتاعنالخصكصا ؼ.. طكؿ الكقت بأتعرض لمتحرش
.. بابا بيتخانؽ معايا دايما كيقكؿ إف أنا السبب.. أنا مابسكتش بتخانؽ كأشتمو كأقعد أزعؽ. كيقكؿ كالـ قميؿ األدب

ني لك كنت محترمة ماكنش حد عاكسنى أنا بقيت عدكانية جدا كمش قادرة أثؽ في الناس كمش عارفة أناـ . .كا 
كتب لي عمى دكا عشاف .. بابا إلمي كداني.. ركحت لدكتكر نفساني قبؿ كده.. باحمـ بككابيس عمى طكؿ.. ككيس
بابا بيتعامؿ معايا .. بعد شكية بطمتو عشاف كاف بينيمني زم القتيمة مش باحس بأم حاجة كال حتى باحمـ.. أناـ

ساعات بيضربني كعايزني البس الحجاب غصب عنى  ..كحش كطكؿ الكقت شايؼ إف أنا السبب في كؿ المشاكؿ

 ***

  لشراء بعض المالبس  2012 في شارع الشكاربي ظير أحد أياـ شابتاف

 تقبيميا كسط تشجيع كتحرش لفظي مف محاكال ة إحداىما حكؿ رقبمنيما كحاكؿ لؼ ذراعورب تؽاتعرض ليما شخص 
 .مف المارةلو كدفعتو بعيدا كاستغاثت بالمارة فتدخؿ رجالف  تصدت صديقتيا ..مجمكعة مف شباب الباعة بالشارع

استنجدت الفتاتاف  ..ف كأحدثكا بيما اصابات قطعية ككدماتمف بالشكاربي حماية صديقيـ فضربكا الرجؿكحاكؿ البائع
بينما ..  عمى الرجميفالذيف اعتدكا كأحد الشابتيف كأخذت  كأخيرا كصمت سيارة الشرطة..بالشرطة كلكف تأخر كصكليا

بينما  . اليربعمىكفي القسـ اتيمت ىذا الشاب انو مف سرؽ سمسمتيا كأنو تحرش بيا كساعد آخر . اختفي المتحرش
كجاءت تحريات المباحث لتثبت صحة كاقعة التحرش  .. الشاب اتياما كيديا بمحاكلة سرقة بنطمكف مف المحؿااتيميـ

. كأحيمت قضية التحرش لممحكمة.. دكف حادث السرقة
 بغرامة ألفى جنيه وعشرة َاالف وواحد جنيه تعويض مدنى مؤقت  عمى متحرش شارع الشوربىالمحكمة  حكمت 

 لممجنى عميها 

*** 

.. بس الحارة سد كليا مدخؿ كاحد ...ساكنة في منطقة شعبية  في بشتيؿ ..أنا زل ما أنت شايفة منتقبة كمعايا طفؿ"
كالكبير شكية منيـ عمره .. قعدكا يضحككا كيشتمكا ..شتمتيـ ..مف شيكر كأنا نازلة العياؿ ضربكنى عمي مؤخرتى

.....  كمتنقبة عشاف ما حدش يعرفؾ يا..........  سنة قالمي تمقائى شغالة20بتاع 

حنعمؿ عقمنا بعقؿ العياؿ مش  ..قالمي احنا مش بتكع مشاكؿ كدكؿ شكية عياؿ ..صدمنى مكقفو ..قمت لجكزل
.  .حينكبنا غير مشاكؿ كبيرة مع أىميـ



كما ..... تعاؿ ياد دم المي بنضربيا عمي ..كؿ ما أنزؿ يتممكا عمي كيضربكنى كينادكا عمي بعض ..اتكرر المكضكع
كتانى جكزل .. قالت لي ابنى ما يعممش كده أكيد متييألؾ.. بيتيا في كش بيتى. اشتكيت ألـ كاحد منيـ. .بتردش

  . أكعى يككف بيتييألؾ..يتخمي عنى كيقكؿ زل جارتى

يعنى .. بس بأقكؿ ىك طبعو كده كعمره ما عمؿ مشكمة مع حد كال حتى معايا..فكرت أسيب البيت عشاف تخميو عنى
طب أسيبو كأركح فيف بابنى؟ فكرت نعزؿ بس مفيش امكانيات  ..طيب كبيصرؼ ع البيت كمش بيتأخر في حاجة

بأخاؼ أنزؿ كبأخاؼ حتى أبص مف الشباؾ كحابسة نفسي  أنا كابنى في البيت حاسة إنى  ..المي جام أد المي رايح
 .في سجف

*** 

 الناس كانت كاقفة تتفرج كتقكؿ .ق جريت كراه كمسكتو كمرضتش اسيببيدهالشارع ككاحد اتحرش بيا ل كنت كاقفة ؼ"
 الميـ لحظ ؟ ىك عمؿ ايوق ككاقفيف يسأؿ، سمبييف جداا كانك.ايا معق كمحدش كاف راضي ييجي يمسؾ؟ىك عمؿ ايو

كىك  ..المتحرش السيء اف كاف فيو كنش مركر كاقؼ فأمناء الشرطة جت عمي صكتي كانا ماسكة فى الراجؿ ده
 قالو مش عيب ،راح مسكو.  قمتمو اتحرش بيا؟ قالي في ايو.فأميف الشرطة جالي.. قبيزقني كانا مش راضية اسيب

كاف فيو الناس بتكع الكافيو المي كنت لسو .  طب اىدمقاؿ لي . نطمع عالقسـقمتمو ؟ قالي طب انتي عاكزة ايو.كبتاع
 ، الميـ دخمت راح اميف الشرطة جالي قالي بالش. تعالي اقعدم اىدم عشاف تعرفي تمشي معاىـقالكا لينازلة منو 

داخمة القسـ لمبنت مش حمكة كقعد يقنع فيا كتير كانا مقتنعتش فقالي براحتؾ راح جايب المكتكسكؿ بتاع المركر ده 
طبعا كمقكلكش كانا طالعو مف الكافية رايحة اكقؼ .. طمع عميو االميف كالمتحرش كانا خدت تاكسي كرحت معاىـ

 الميـ لحظي الككيس كماف اف كاحنا . كالنبي اتحرش بياقمت لوتاكسي الناس كميا بتبصمي زم ما اككف انا المي 
بنتحرؾ جالي كاحد قالي انا شفت ىك عمؿ ايو بالظبط بس مكنتش راضي اتدخؿ عشاف متحرجنيش كاداني رقمو 

راح  ...... قالكلك يا باشا ده عمؿالعساكررحنا النقطة .. كاداه لؤلميف قالو خده عشاف لك حد طمب يسألكنى ع حاجة
القسـ دخمنا بنفس الزفة لى الميـ رحنا رايحيف ع .....سمع كالـ زم الزفت كالمي كاف ىناؾ قالي متخافيش ده احنا ىػ

كتاني يـك طمعت  .. المحضرا محترميف كمتعاطفيف معايا جدا كعممكابس كانك- بعيد عف انو اتبيدؿ منيـ -لظباط كا
 انا قمت ليا ..النيابة عاكزة تبكس رجمي كحاجات غريبة كدهل  كانك محترميف كمراتو بقي جاتمي ؼكبرضوالنيابة لى ع

 الميـ بعد ما خد استمرارت كتير القيت مراتو جاتمي البيت كجيبالي عيالو كقعدت .متمسكة بأني مش ىسيب حقي
يـك   45 الميـ انا بيني كبيف نفسي قررت التنازؿ بس مرضتش اقكليا ككنت ىركح اتنازؿ في نياية اؿ.تتحايؿ عميا

 ىترمي عمي كشي مية نار كشتمتني بأمي كبيدلتني كانا لالسؼ معرفتش ىأتنازؿبس القيتيا بقي بتقكلي اني لك مش 
 كالقضية كممت كالنيمة ده.. الميـ قررت اكمؿ فعال. ارد عمييا



وبعد االستئناف تم تخفيض  .. جنية غرامة وعشرة أالف جنيه تعويض مدنى مؤقتينخد سنتين حبس والف 
 .الحبس لستة أشهر مع نفس الغرامة والتعويض المدنى

*** 

 :في ميداف رمسيستعرضت لمتحرش جيارا نيارا 

ت اتبيدلت لما رحت عرج ..ساعة ما حصؿ المكقؼ بأككف مقيكرة كمتبيدلة بس لما عرفت اعمؿ محضر ارتحت"
. ده غير تيديدات أىؿ الكلد ..مركز النديـ قكانى خاصة ألف البيت كجيرانى الرجالة ماكانكش في صفي ..النيابة

قمت لو تعالى  ..الميداف زحمة جدا ..بدأت أزعؽ كىك يحجز عميا ..(ده طبيعي كال صناعي)البداية لمسنى كقاؿ 
جرم كجريت كراه  ..الناس زقتنى عشاف أسيبو ..مسكتو كأنا .. عمياتممتالناس  ..ضربنى مرة كاتنيف ..نركح القسـ
لقيت نقطة أمف مركزل فزعقت كقمت ميف مسئكؿ ىنا؟  .. فكاحد حجز عمي عمشاف يدم لو فرصة ييرب،في الشارع

المالـز مسكو كرحنا  ..جو معايا كجرينا في الطريؽ المي الكلد كاف بيجرم فيو ..لقيت مالـز أكؿ فحكيت لو بسرعة
رجعت .  عرضت الصمح كجو ناس مف أىمي كزميؿ لي محامى فى ناس.. المحضر بس كتبكا معاكسةاعممك ..القسـ

 ..دم أكتر حاجة مضيقانى يمكف أكتر مف الكلد نفسو ..تانى يـك رحنا النيابة. .البيت مبسكطة إنى بدأت آخد حقي
ككيؿ النيابة قالو  ..شكية كجاب الكاد "..مش عارفيف نمميـ ..آدل الثكرة" :كسط الكالـ قاطعنى كقاؿ ..قالي اتكممى

 أنا ما اتيزتش مف كالـ .."دم ىي المي سرقت منى بنطمكف..ماحصمش "لورد الكلد قالو  ..؟أنت اتحرشت بالبنت دم
كدا محضر  .. حتعممى إيو؟ إمشي أحسف أىك اتيمؾ بالسرقة،بس فكجئت بكالـ ككيؿ النيابة كىك بيسألنى ىو ..الكلد

كنت خالص حأتنازؿ كككيؿ . .كحتتحطكا انتك االتنيف في الحجز ..يعنى حأعتبرؾ متيمة زيؾ زيو..قصاد محضر
بعد ما  ..كقع عمى األرض كقعد يقكؿ حراـ عميكك..ككاف الكلد عمؿ فيمـ ..النيابة إدانى قمـ أحمر أكتب بيو التنازؿ

ككؿ ده كأنا مش عارفة حأعمؿ إيو لحد ما قعدت مع محامى المركز كطبيبة مف  .مسكت القمـ قمت أل مش حأتنازؿ
كلما رحنا المحكمة طمعت مش فاىمة المحضر فرجعتو  ..محامى المركز حاكؿ يخمييا جناية مش جنحة ..المركز

. تانى لمنيابة

النيابة . كرجالة الحتة يقكلكلي ماكانش قاصدة كأنت شتمتيو كخدتى حقؾ..يجكلي تحت البيت كيكممكا رجالة الحتةب
الضغط زاد عمي كأىمو جـ عندم . كاتحكلت تانى لممحكمة ..خمصت المطمكب مف المحكمة بس قيدت القضية جنحة

النجدة ما جتش كبعدىا قالكا الرقـ  ..أنا كنت في الشغؿ فاتصمت بالنجدة لحد ما أرجع ليا ..لحد البيت كىددكا أختى
في . .بعد شيكر انتظار في الرعب ده.. شيكر6كالكلد اتحكـ عميو ب.. !المي اتكممتى منو مش في العنكاف المي قمتيو

، مفيش قانكف بيدعمنا بجد..الفكرة في إنى بأحكى شيادتى إف مفيش مجتمع بيحمى. اآلخر أنا مبسكطة مف الحكـ
. "كبأقكؿ لكؿ بنت خدم حقؾ رغـ كؿ الظركؼ



 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 
 العنف الجنسي في المواصالت العامة

 

 

ن اًناس تتتفرج ك هنا يف اًسيامن " ة ا  املرتو تيبلي فيو حترش ورضب وكةل آ دب واًغًر

. "وآ من املرتو نامن تيلف ًتفرج وما تيؼملش آ ي حاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ذىبت لنقطة مركر عمي الطريؽ كأبمغت  .. ليتؾ العرض مف سائؽ ميكركباسشابة تعرضت 2008فى يـك مف أياـ 
 ..نصحيا ضابط المركر بالتكجو لقسـ الشرطة كأرسؿ سيارة تعقبت الجاني كأكدعتو ..الضابط بما حدث كرقـ السيارة

.  حيث لـ يكف أيا مف الكالديف بمنزؿ األسرة في ذلؾ الكقت، اتصمت بأختيا لتصحبيا لقسـ الشرطة

 3كؿ بت كاحد يكمميا كممة تركح تسجنو "في البداية رفض الضابط النكبتجي تسجيؿ محضر بالكاقعة كعمؽ متيكما 
عندئذ بدأ السباب كازداد  .. التي تعانى مف مشاكؿ صحية فطمبت كرسيا تجمس عميوىيطاؿ النقاش كتعبت " سنيف؟

 ىاازداد الـ.  ككصؿ إلي حد تكرار التحرش الجنسي بيا مع عبارات تحمؿ معنى التيديد باالغتصاب،.المكقؼ تكترا
.. كطمبت دخكؿ دكرة المياه فأشار ليا الضابط إلي جردؿ أماـ حجز الرجاؿ كقاؿ ليا ىك ده الحماـ المي عندنا

 لممستشفي لكف ىاكصؿ كالدم األختيف ككجدا ابنتيما في حالة سيئة فطمبا سيارة اإلسعاؼ التي حضرت الصطحاب
.. الضابط نفسو رفض نقميا باإلسعاؼ

 لمضابط بإساءة المعاممة كتيديدىا بالسالح ىاالغريب أف السيد ككيؿ النيابة المسائية رفض تسجيؿ الكثير مف اتيامات
 فييا بالتعدم عميو بالسب كالضرب داخؿ قسـ الشرطة؟  ىايتيـ" ك.ـ"بينما سجؿ ادعاءات لمضابط . الميرم

 أنها أصرت عمي حق أختها هاوكل ذنب. ، ويتحول الجاني إلي مجني عميهةوهكذا تتحول المجني عميها إلي جاني
 .في تحرير محضر ضد سائق هتك عرضها

*** 

 :تقكؿ

في المكاصالت كفي الشارع لما ما بقتش عارفة أعمؿ  ..مف يكـ مرسى ماجو ككؿ يـك أتعرض لمتحرش مرتيف تالثة"
 الغريب إف الناس بتتفرج كأنيا في السينما كأمف المترك ..بأركب المترك بيبقي في تحرش كضرب كقمة أدب.. إيو

آخر مرة كنت أنا كأختى عند شباؾ التذاكر كاحد مسؾ أختى مف . .كماف بيقؼ يتفرج كما بيعممش أم حاجة
 ..أختى شاكرت عميو كبرضو مارحش جابو ..قالمي مستعد أعمؿ محضر بس ىاتيمى الكلد. قمت لمضابط ..صدرىا

 ..قاؿ زل ما الناس بتقكؿ ..لكف بابا أل..ماما ساندتنا ..قمنا لماما كبابا.  فأصحابو حجزكا عميو كىربكه،جريت أنا كراه
ال يبقي انتك عاجبكـ كده ..ما تنزلكش مف البيت أحسف ..مانتك لك محجبات ما كانش حد اتحرش بيكك  .كا 

بقي يجيمنا فترات اكتئاب كما نبقاش  ..مرة احنا كبنات تانييف مسككنا مف كؿ حتو..لسة الرجالة بتركب عربية الستات
 .كدايما انا كاختى نتحرؾ مع بعض ..كمش بنحب نختمط بحد ..عايزيف ننزؿ مف البيت خالص



حاسة  - كحاسسة اف مفيش فايدة. . سنة16مراىقيف سنيـ حكالي  ..تحرشات المترك عادة بتككف مف شباب صغير
بأمشي زل  ..بقيت مسترجمة في لبسي كصكتى كماف ..كارىو نفسي كقرفانة مف شكؿ جسمي..  انى مكسكرة

 .مش بأكمـ حد ..كالناس بتقكؿ لي انت كشكرة ..مفيش ضحؾ ..متشائمة ..العسكرل

*** 

ركبت عربة  ..مف رصيؼ المترك المتجو لمجيزة" التحرير"يـك األربعاء الماضي ركبت المترك مف محطة السادات 
كالستات مجمعات  ...لقيت في خناقة شغالة بيف البنات كمجمكعة مف الرجاؿ الذيف دخمكا لعربة السيدات.. السيدات

كمصرة عمي نزكؿ  ..ـ يبدك أنو تحرش بياقككاف في شابة في حالة ثكرة شديدة ضد أحد ..عمي ضركرة نزكؿ الرجاؿ
البنات كانت في حالة . انضميت لمبنت كطمبت مف الرجالة النزكؿ كرككب عربة أخرم.. ةالرجؿ كباقي الرجاؿ

 عمي الباب كسندتو بايدييا كرجمييا قفتمجمكعة بنات ك. فقد تكررت حكادث التحرش كالسرقة باإلكراه ..غضب
 ةفنزؿ بعض الرجاؿ ..الناس برة بدأت تزعؽ عمشاف المترك يمشي لحد الرجالة ما تنزؿ. فمشؽعمشاف الباب ما م
حضر ناس مف ادارة تشغيؿ . .منيـ المتحرش المي قاؿ لمرجالة انزلكا بس أنا بقي مش نازؿ.  ركرفض البعض اآلخ

ثالثة منيـ بدأك يزعقكا في البنات كيقكلكا مش . .المترك البسيف لبنى كعمي صدرىـ بادج خاص بمترك األنفاؽ
صمكد البنات اتكسر أماـ العنؼ . زقكا البنات بعنؼ كضرب إلدخاليـ عنكة كغمؽ البابككقمكا ادبيـ  ..عاجبكـ انزلكا

تانى يكـ نزلت مع صديقات . .تكترة كمش عارفيف نعمؿ ايوـكؿ البنات كانت تعبانة ك. المي استخدمو رجاؿ اإلدارة
 ..اتكممت مع مأمكر القسـ. .كمحامي لقسـ قصر النيؿ حكلنا لشرطة مترك التحرير كىي حكلتنا لشرطة مترك العتبة

اف ، ك.نى بصعكبة الكضع كاالنفالت األـاجو اتنيف حاكلكا يعتذركا كيتحججك ..كيبدك اف حد بمغ ادارة مترك التحرير
بعد ما خمصكا قمت ليـ عايزة حقي  ..كالمأمكر ال يتدخؿ.  ةتمؾ األحداث مسئكلية الشرطة مش أمف المترك كال اإلدار

 جنيو كالمترك اتعطؿ 200 جنيو ألف كؿ دقيقة في المترك ثمنيا 4000قالكا ماشي بس اعرفي اف عميؾ ... بالقانكف
 . دقيقة20

*** 

لـ يعد الشارع ، تقكؿ. لـ تعد قادرة عمي الخركج لمشارع بمفردىا فمـ تعد تشعر باألماف في الشارع كال المكاصالت
اسرعت الي المترك فاذا برجؿ كبير في السف يقترب  ..يشعرىا باألماف حيث تحرش بيا بعض الشباب المحيطيف بيا

 ابتعد الرجؿ عنيا لكف .. اليو كسبتوتشعرت باالنييار كلكف ىذه المرة التفت.. منيا كيتمفظ في اذنيا بألفاظ جنسية
ظؿ لسانو يمطرىا بسيؿ مف السباب كزاد غضبو عندما ارتفع صكتيا فبدأ يعتدم عمييا بالضرب بيدية كيركميا 

فبدأ بعضيـ بالتدخؿ كمساعدتيا في االمساؾ  ..في البداية لـ يتدخؿ أحد الي أف قالت ليـ انو تحرش بيا.. قدميوب



شيد معيا في قسـ البكليس اثناف مف شيكد الكاقعة كقالك ليا اف عمييا أال تدع ك. بالرجؿ كاقتياده الي قسـ الشرطة
 .مثؿ ىذه الجرائـ تمر دكف حساب كعمييا أف تحرص عمي الحصكؿ عمي حقيا القانكنى

كلكف عندما أخبرتو  "..لك كؿ الستات عممت زيؾ نقدر نعمؿ حاجة بس الستات مش بتاخد مكقؼ" :قاؿضابط القسـ 
 .ده كالـ خارج جدا ال يمكننى أف ارسؿ عبارات كتمؾ لممحامي العاـ :بما قالو الرجؿ في أذنييا رفض تسجيمو قائال

 .لكنيا اصرت عمي أف تسجؿ كامؿ أقكاليا كنجحت في ذلؾ

 ..ىا باالحباط كالغضب كتقكؿسمما ضاعؼ مف احسا .. انت المي ضربتيو األكؿ: " بمكميا قائالألكف ككيؿ النيابة بد
 خاصة اننى أسكف في ،فيكميا ىناؾ تحرشات .. كال التحرش األقسي الذم تعرضت لوألـ تكف ىذه ىي المرة األسك

رغـ  ..لكف يكميا كاف فاض بي الكيؿ كالبذاءات كانت في أذنى مباشرة ..منطقة كحشة كاتعامؿ مع المكاصالت يكميا
.. كبدأت أخبرىـ باألمر ..خبار كالدل بالحادث كتداعياتو مما زادنى اكتئاباإم استكماؿ مشكار التقاضي خفت راصرا

كقفكا جنبي كساندكنى بؿ استاء كالدم لمجرد  ..كالحمد هلل لـ اتعرض لمـك كال التعنيؼ أك الضغط لمتنازؿ عف القضية
كنت  ..فساندكنى، تكقعت أف يمكمنى أىمي ..كؿ األمكر جاءت عكس تكقعاتى ..تكقعاتى بانيـ لف يقفكا بجانبي

  .نيـ المكنى انى رحت القسـؾاف تقؼ زميالتى بجانبي ؿأتصكر 

. هذا وقد حصل مركز النديم عمى حكم بحبس المتهم ستة أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السادسالفصل 
العنف الجنسي ضد الالجئات 

 
 

آ كوم مفزوػة وخمنوكة ورضابت كليب .. تب حمل ابٌيل حصي وىو ماسم املسدس تتاػو وتيحطو ػيل رايس

آلك.. وآ وكات نتري آ فلد اًوغي.. رسًؼة جدا ىن طلؼت ست.. ما آ ان ال تب انم وال تب اًس تات ماًيومش .. هرىت ا 

. هفيس آ موت وآ راتح.. ظير ًتس ندوا ػليو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 أمال في إلى مصرجئف .  بسبب الحركب القبمية كالقبض العشكائي كالتعرض لمتعذيب في المعتقالتبالدىفىربف مف 
معاممة عنصرية لؤلجانب .. فال يكجد باب لمرزؽ ..كلكف  كانت المعاناة التى ال تنتيي ..أف تككف حارسا أمينا عمييف
يمجأف لؤلعماؿ المنزلية  ..كعمييف البحث عف عمؿ في بمد يعانى مف البطالة ....خاصة ذكات البشرة السكداء

.  تعمؿ المرأة كعادة ما يككف الزكج بال عمؿ كال مكرد لمرزؽ ..ففرصتيا أعمي لمنساء

اخترنا ثالث قصص مف .. كاصالت كأيضا في أماكف العمؿـ األمريف في الشارع كفي اؿفيعانيفتخرج النساء لمعمؿ 
ف كاف العامؿ المشترؾ في كؿ قصص الالجئات الالتى كقعف ضحايا لمعنؼ الجنسي ..عشرات القصص المأساكية  كا 

 . ثقة الجانى أف مالحقتو أصعب كأف الغريب لف ينصؼ في بمد المجكءىك

*** 

خاصة بعد أف تـ اعتقاليا كتعرضا لمتعذيب .. مصر فرارا مف الحرب األىمية في إحدم الدكؿ األفريقيةإلى لجأت 
 : تقكؿ .الجنسي أثناء االعتقاؿ

كلك نمت مفيش ساعة كأصحي تانى مفزكعة مف الككابيس  ..طكؿ الميؿ صاحية ..نفسي أناـ في الميؿ.. عايزة أناـ"
بأركح لناس مياجريف مف بمدل بس مش بيتحممكنى .. حاسة انى حتجف ..تعبت ...المرعبة كما اقدرش أناـ تانى

. عايزة أنسي أك أمكت ..المي حصؿ مش بيبعد عنى ال ليؿ كال نيار ..عشاف بأقـك مف النـك مفزكعة كبأصرخ

كلما كقفت المعكنة ما بقاش عندم أم مصدر  ..كنت بأعيش منيا ..لما كصمت مصر كاريتاس كانت بتدينى معكنة
في يـك كقؼ راجؿ  ..اكؿ مف بكاقي الناس كأناـ عمى الرصيؼ.. اضطريت ألجأ لمشارع ..لمدخؿ كمش القية شغؿ

. قالمى طب تعالي أنا حأشغمؾ ..قمت أه ..بعربية قالمي انت عايزة تشتغمي

يضربكنى كيتناكبكا  .. اياـ3حبسكنى في البيت ده  ..كاف في اتنيف رجالة غيره ..ركبت معاه كرحت عمي بيتو
 . اياـ ما خمصكا أخدنى في العربية كرمانى في الشارع كأنا زل الجثة مف التعب كالحزفالتالتكبعد .. اغتصابي

حاكلت االنتحار لكف ما ..افتكرت التجربة السابقة المي بسببيا سبت بمدم كبقت الصكر كميا في راسى مش بتفارقنى
 .أناـ مف غير ككابيس ..مش عايزة حاجة غير إنى أناـ ..متش

*** 

. أبكىـ مات في القتاؿ المي في سكريا ..مع القتاؿ في سكريا ىربت كجيت عمي مصر بكالدم..أنا سكرية شيعية

 .م كاف ممتح جاء عامؿ الدليفرم..اتصمت بالسكبر ماركت أطمب حاجات لمبيت يـك الكاقعة قبؿ

 :سألتو عما يريد فقاؿ. عامؿ الدليفرلفذكرنى بأنو . ؟ قمت أل "عارفانى:"بعد فترة حضر لمنزلي كسألنى 



دار حكار حكؿ ىذا األمر كطمب الدخكؿ الستكماؿ النقاش فرفضت " انتـ شيعة كلك قعدتـ في مصر يبقي بشركطنا"
َـم .. ضربنى كدخؿ بالقكة كقاؿ أنتـ إماء كحُؿ لنا تكررت زياراتو  ..ةضربنى كاعتدم عمي جنسيا ككاف ينادينى ب يا أ
خايفة  ..جسمي كمو ممكف أحمر في ازرؽ مف ضرب الحزاـ كالكفكؼ ..تحت الضرب كالتيديد بخطؼ بناتى كسبييف

يكفركا المي ىـ عايزينو كيستعبدكا  ..دلكقتى ىـ المي حاكميف البمد ..بناتى أك يعتدكا عمييـخايفة أبمغ يمكتكا  ..منو
 ..تنى فضمت في بمدل كمت بشرفىميا ر ..جي اليـك كاتعامؿ كجاريةمكاف مكتى أرحـ مف أف م ..قالمي ىمو عايزيف

. دلكقتى مش عارفة أركح فيف كال أعمؿ إيو ده؟

*** 

الزكج دايما مشغكؿ برة  ..زكج كزكجة كماعندىمش أطفاؿ ..كنت بأشتغؿ عاممة نظافة لدم أحد األسر المصرية
كمف ست شيكر رجع البيت في غير .. بدأ يتحرش بي لك ىك في البيت كزكجتة برة.. بيشتغؿ في جية امنية ..البيت

كىددنى بالقتؿ لك  ..فتح الباب كىجـ عمي كاغتصبنى ..أنا كنت في الحماـ باستحمى ..عاده كالمداـ كانت برةمـ
. فتحت بقي ألم حد

ىك كاصؿ كمسنكد كأنا شغالة كغريبة عف  ..ممكف يقتمنى فعال ..ما بقتش عارفة أقكؿ لمراتو كال أمشي مف سكات
. ما كانش قصادم غير إنى أمشي فكرا ..ممكف يمزؽ في أم تيمة ..البمد كماليش حد

كمش .. حاكلت بشتى الطرؽ أجيض نفسي كما عرفتش ..طمعت حامؿ ..بعد شيريف مف الحادث ده الدكرة ما جتش
ليؿ ككرىت نفسي  ..يعنى ىك كماف ممكف يقتمنى ..عارفة أقكؿ لجكزل ايو كىك ما كانش عايش معايا في الكقت ده

عدت شيكر عمي الحادثة كأنا ..  حاكلت أمكت نفسي بس المحاكلة فشمت..كنت ضربتو بأم حاجة ..نيار ألكميا
زام أنيي حياتى مع المي في بطنى النـك بقي صعب ككمو  ..لسة طكؿ الكقت بأفكر في المي حصؿ كفي المكت كا 

أقـك مفزكعة كمخنكقة كضربات قمبي  ..بأحمـ بالمي حصؿ كىك ماسؾ المسدس بتاعو كبيحطو عمي راسي ..ككابيس
الستات ماليمش ظير  ..كرىت إنى طمعت ست.. ما أنا ال بأناـ كال بآكؿ ..كأكقات كتير أفقد الكعي ..سريعة جدا

 .نفسي أمكت كأرتاح ..يتسندكا عميو لك حصمت ليـ كارثة زل دم

*** 

سياـ تعرفت عمي ..ؿ كبائعة في محؿ مالبسـنجحت في الحصكؿ عمي فرصة ع ..الجئة مف إحدل الدكؿ العربية
 مجاال لمفضفضة الالجئةعبة ككجدت في صداقة  صاقتصاديةك كانت تعيش ظركفا عائمية سياـ .كنمت بينيما صداقة

 اتصؿ 2013كفي يـك مف أياـ عاـ  .كمشاركة مع صديقة تعمـ جيدا أنيا ال تعرؼ زكجيا كلف تثرثر بأسرار صديقتيا
 سرقت المحؿ كطمب منيا التكسط إلعادة المسركقات سياـ في غير أكقات الدكاـ كأبمغيا أف بالالجئةصاحب المحؿ 

ال فسيض  .ر إلبالغ الشرطةطكا 



 

 

المسركقات كانتيي المكقؼ لطردىا مف سياـ كبالفعؿ ردت  .. كأبمغتيا بمكالمة صاحب العمؿبسياـ الالجئةاتصمت 
  .العمؿ كعدـ إبالغ الشرطة

 كطمبت منيا الحضكر لمنزليا لمتكسط بينيا كبيف زكجيا الذم تشاجر معيا سياـ بالالجئةبعد أسبكعيف اتصمت 
..... ذىبت لالصالح بيف الزكجيف كلكف. كيصر عمي تطميقيا

كما أف دخمت الي الصالة حتى  .. مع زكجيا فقط بؿ كاف ىناؾ أربعة رجاؿ آخريف مف أصدقاء الزكجسياـلـ تكف 
.  ا حتى فقدت الكعيقىجـ عمييا الرجاؿ كأكثقكىا بالحباؿ مف يدييا كضربك

 .بؿ خمعكا عنيا كؿ مالبسيا كتناكبكا اغتصابيا كتعذيبيا عمي مدار أربعة أياـ متصمة ..لـ يقؼ األمر عند ىذا الحد

 : تقكؿ

كصاحبتى بتتفرج عمي كتتشفى في كتجيب حزاـ كتضربنى .. كانكا بيقطعكا جسمى بالكتر كجسمي كمو بينزؼ دـ"
 ..كربنا قدرنى أفؾ الحبؿ مف إيدم رغـ األعياء المي كنت فيو ..رابع يـك نامكا مف البرشاـ المي بياخدكه .عمى الجركح

ىـ ميددينى بالقتؿ كىي ميددانى ترمي  ..حتى لك مت ما ىك أنا كده كده ميتو..فكرت أنزؿ مف عمى مكاسير الحماـ
 ..مفيش تاكسي راضي يقؼ لي ..نزلت فعالعمي المكاسير كقت صالة الفجر. عمي كشي مية نار إلخفاء شخصيتى

كقبضكا عمييـ كميـ  ..أخيرا لقيت عربية كصمتنى لمقسـ كعممت بالغ كاتحكلت لمطب الشرعي..شكمي كاف مخيؼ قكل
. في نفس يـك تقديـ البالغ

". الـز آخد حقي.. جنيو مقابؿ التنازؿ كأنا رفضتآالؼ 150يدكنى ..حاكلي يساكمكنى

اإلليتيف كالفخذيف كالساقيف كاألذرع يصؿ طكؿ بعض الجركح كالظير ).. قطعية بعمـك الجسـا جركح: كجدناىاكبفحص
. ( سـ20الي 

اضرابات في النكـ مع كجكد ككابيس ككبالفحص النفسي اشتكت ناجية مف فقداف الشيية كنقصاف كاضح في الكزف 
كعندما  ..تتكمـ أثناء النـك كالـ لو عالقة بالحادث ..ترم فييا أحداث االغتصاب كتقطيع الجسـ باالالت الحادة

 تعانى مف ذكريات مرتجعة ،ظةكأثناء اليؽ آالـ في الفكيف كاألسناف حيث تجز عمي أسنانيا أثناء النكـتشعر بتستيقظ 
  بالحادث سكاء صمةلو فييا أحداث العنؼ الجنسي كالبدنى كتزداد النكبات االسترجاعية مع أم مشيد  لياتترائي

كما تعانى مف إنشغاؿ ذىنيا بالحادث حيث تفكر فيو بدكف قصد  ..بالتميفزيكف أك إذا طمب زكجيا المعاشرة الزكجية
كما تعانى مف ضعؼ في الذاكرة ،  خارجي كتستعيد معو نفس األالـ التى كانت تعانييا أثناء الحادثمؤثركبدكف 



فقد ..شتكت أيضا مف اإلحساس المفرط بالظمـ كما ا.قكيةذاكرتيا   حيث كانت ما كانت قبؿ الحادثسالحديثة عؾ
كامتد . تيا يد الخير كانقذتيا مف الحبس كذىبت الييا لتصمحيا عمي زكجيا رغـ انيا اكتشفت أنيا سارقةؽمدت لصدم

فالجركح بالندكب،  لـ تعد ناجية تذىب لعمميا ككرىت جسدىا المشكة .األمر لفقداف الثقة في اآلخريف بصفة عامة
 . سبب آخر الستعادة الحدث المؤلـ كالصادـ الذم مرت بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السابعلفصل ا
 عنف السمطات العامة

 

 

كلت ًيا اكفيل ..ال وضة فهيا ص حاك هحري مفتوح واًحاب جرضو مفتوح واًؼساهر ص يفينا..جت جساهة ثفتض نا

ودخي واحد امسو اجراىمي ػيل دراػة ابدج اًصاغلة رضتىن تؼصا ويرتية وآ ان واكفة .. ص متتىن.. اًحاب واًض حاك

. ابملالثس ادلاخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

انضمت لممعتصميف  ..اعتصمت بميداف التحرير بعد تنحي مبارؾ عف الحكـ..  سنة17 عمرىا كقت الثكرة كان
 ليسطر في حياتيا تجربة أليمة تركت 2011كجاء يـك التاسع مف مارس  ..بالميداف المطالبيف بمحاكمة رمكز الفساد

 : تقكؿ.حياتيابصماتيا عمي 

الساعة  تالتة الكالد صفركا كدايما .  الضير إلنى كنت سيرانة طكؿ الميؿ في تأميف المكاف1.30صحيت الساعة "
مسكت فى أيدل .. طمعت مف الخيمة لقيت ناس مش مننا بتكسر الخياـ. يحصؿ ده كإنذار لما يككف فيو خطر

ف الجيش معانا .عصاية كأنا خارجة مف الخيمة ككقفت . لقيت الجيش بنفسو بيرمي بالطكب فكرتو بيضرب البمطجية كا 
كاحد مف الجيش مسكنى مف .. لما الطكب خمص دخمت الصينية أجيب طكب .أرمي طكب عمشاف البمطجية يبعدكا

أنا ما أخدتش خكانة ألنيـ . بعدىا جـ بتكع الشام كسممكنى لمجيش تسميـ أىالي– قمت أل " فالنة؟أنت "كتفي كقالمي 
. طكؿ الكقت مع الثكرة كمعانا ككانكا بيساعدكنا في حماية الميداف

 بدءكاكقالت لي انيـ ..... شفت كاحدة صاحبتى اسميا ..ربطكا إيديو مف كرا بسمؾ– مشيت مع الضابط لممتحؼ 
. كانكا خمسة– ماكانكش معانا في الميداف – جت بنات عمينا بس دكؿ مندسيف  .الضرب مف الساعة اتناشر

بس البنات المندسة قعدت – كاحد ظابط ابف حالؿ جو قالمى أم حاجة تحصؿ ما تتكمميش عمشاف ما يضربككش 
 .تزعؽ كتشتـ كجابك لنا الضرب

 ( 28س)ككاف معانا صحفية خرجت مف ..  بالميؿ ،جابكلنا مينى باص بتاع الجيش10 أك 9قعدنا في المتحؼ لحد 

.. كالصبح نقمكنا فى عربية صندكؽ بتاعة جيش– لحد الصبح  (28س )سابكنا في المينى باص بعد ما كصمنا 
. ككدكنا السجف الحربي المي عمي طريؽ السكيس

 مينى 2كرانا - كاف راكب فيو جيش.. في الطريؽ أمامنا األكؿ دبابة كبعدىا المينى باص المي كنا راكبينو األكؿ
أكؿ ما دخمنا استقبمكنا بشتيمة  .بس كاحد مشي في طريقنا ككاحد مشي في طريؽ تانى– باص كبار فييـ الشباب 

.. دخمكنا عنبر كقمعكنا ىدكمنا كميا قصاد بعض .قذرة جدا مف الشتايـ الجنسية المي ما أقدرش أنطقيا كباألـ كاألب
. بعد التفتيش رجعكا اليدـك بس أخدكا الحزمة كالخكاتـ. كالسجانة تفتش اليدـك قمعتنا الخكاتـ كماف

.  شكية قالكا البنات تيجي في ناحية كالمدامات في ناحية عمشاف حنكشؼ عميككا.. بنت مع بعض17قعدكنا اؿ 

كشفكا عمينا  .البس بالطك أبيض فكؽ بدلة الجيش ككاف معاه ضابط كسجانة ست– كشؼ عمينا دكتكر مف الجيش 
. كاحدة معانا ضربكىا ككيربكىا كبعديف نزلكا فينا كمنا ضرب.. (البنات)



كجيكلي تيـ سالح كبرشاـ  . بس التحقيؽ كاف فى دكر تانى غير المي احنا فيو.. مارس10النيابة جت لنا السجف يـك 
. بس ما مضنيش عمي أقكالي.. خالنى اقرا المحضر كقمت لو عمي الضرب ككتبو... كانيـ مسككنى مف بيت دعارة

قالمي ما ىـ لك كانكا ربككي  ..قمت لمضابط اشتمنى أنا بس مالكش دعكة بأىمي ال تشتـ أمي كال أبكيا.. شتمكنا تانى
. اقعةسما كنتيش نزلتى التحرير ككماف رشكا عمينا ميو 

 كبعدىا دخمنا كمنا المحكمة بس ىي مش شكؿ المحكمة  .المية المي كنا بنشربيا فييا شعر كاألكؿ فيو سكس كدكد
.  مف الضباط القضاه حكمكا عمي بسنة مع إيقاؼ التنفيذ3دم أكدة مكتب عادية ككاف في 

قمت لو طالما ما .. كاف كؿ شكية يضربنا- فيو عسكرل اسمو ابراىيـ مرة يمبس بدلة زيتى كمرة بدلة زيتى في بنى
يـك السبت بالميؿ . مف كتر الضرب قمت ليـ انتكا مش جيش انتـ أمف ..اتكممناش ما تضربناش راح ضربنا تانى
. جابكا عربية كركبكا كؿ البنات كسابكنا

بعد ما طمعت عرفت انيـ جابكنا في التميفزيكف عمي إننا بمطجية كده عمؿ مشكمة كبيرة مع أىمي ككماف مش حأقدر 
 .أرجع الشغؿ تانى

*** 

 :تقكؿ. 2011تـ القبض عمييا مف قبؿ الجيش يـك التاسع مف مارس 

كنت كاقفة  .. تقريبا دخؿ عمينا الجبش كمعاه ناس فى زل مدنى كضربكنا بالمكلكتكؼ3.30 مارس الساعة 9يـك "
مسكنى مف قفايا ..مسكنى كاحد بزل مدنى كمعاه ضابط ..عند كنتاكي كمعايا يافطة مكتكب عمييا ال لترقيع الدستكر

ظابط طكيؿ ..ربط رجمينا كربط ايدينا مف خمؼ ..أخدكنا لمشارع المي قصاد المتحؼ..كشتمنى بألفاظ مقززة جدا
الساعة ..كبشرتو فاتحة كالبس نظارة نظر قالمي أنا شفتؾ في ماسبيرك كفى الظكغمى  كراح كابب عمي ميو ككيربنى

ىناؾ جابك شكية ..(28س )رحنا عمى  .. بالميؿ طمعكنا األتكبيسات كاف لكنيا بنى كمكتكب عمييا جيش11.00
شتمكنا شتيمة قذرة كيقكلكلنا  ...ممكتكؼ كسكاكيف كبكتاجاز صغير مف بتكع الشام كصكركنا مع الحاجات دم

. بتشتغمكا بالساعة كال باليكـ

سألت عمى ..كقالكا المي حتتكمـ حتتقتؿ كماحدش حيعرؼ طريقيا. الصبح دخمكنا عربية جيش كنقمكنا لمسجف الحربي
جت سجانة  .كعايزينو يبقى الرئيس بتاعنا..قالكا ىك الرئيس بتاعنا كبنحبو..صكرة مبارؾ المي لسة عمى الحيطة

ققمت ليا اقفمي الباب كالشباؾ شتمتنى ..األكضة فييا شباؾ كبير مفتكح كالباب برضو مفتكح كالعساكر شيفينا..تفتشنا
. كدخؿ كاحد اسمو ابراىيـ عمي دراعة بادج الصاعقة ضربنى بعصا كيربية  كأنا كاقفة بالمالبس الداخمية



بقكا يتفكا عمي كيضربكنى .. بعدىا قسمكنا عمي زنزانتيف كلحظى جيت في زنزانتو ستات مندسة عمينا البسيف عبايات
. العساكر تسمع الصكت يدخؿ ابراىيـ برضو يضربنى أنا..بالشبشب

بعدىا جو مالـز أخد أسماءنا كقاؿ .. مارس الظير جـ قالكا البنات تقؼ مع بعض كالمدامات مع بعض10يـك 
قمنا طب ست ..كالسجانة كاقفة عند راسنا.. بيتفرجكا كاقفيف عند رجمينا8كشؼ عمينا المالـز كيجيي . حنكشؼ عميكك
كبعد الكشؼ مضكنى عمي كرقة مكتكب فييا بكر .. شتمكنا ككيربكنا..طب بالش العدد الكبير ده..تكشؼ عمينا

. رشيد

. دخمكنا الزنازيف تانى كجابكلنا أكؿ كدل كانت أكؿ كجبة نشكفيا مف ساعة القبض عمينا

راحكا شتمنى ..سألنى كنت بتعممي إيو في التحرير؟ قمت لو نازلة أشترم حاجات.. مساء رحنا النيابة5حكالي الساعة 
 . كمكيربنى قصاد النيابة

 عبكات بكتاجاز كتكسير األرصفة كتعطيؿ الطريؽ 3قصاد ككيؿ النيابة كرقة مكتكب فييا ممكتكؼ كسالح أبيض ك 
ىانة مكظفييف حككمييف  .قالمي إمضي فمضيت..العاـ كا 

. نزلكنا قعدكنا عمى الرممة كالعساكر يشتمكا فينا المي بس راسيا تتحرؾ تنضرب

بس قبؿ ما يسيبكنا خمكنا مسحنا األرض كقالكا المي حتخرج مف بيتيا ..يـك الجمعة عرفنا اننا أخدنا سنة مع اإليقاؼ
.  سنيف حيتنفذ الحكـ الجديد كالقديـ كأخدكنا في عربية كسابكنا في رمسيس3قبؿ 

 بأف ىذه الفحكص  ُتجرَمل  قد أقر – في ذلؾ الكقت -  المجمس العسكرمالمكاء عبد الفتاح السيسي عضكككاف 
، قامت 2012 مارس 11 كفي. بشكؿ ركتيني عمى المحتجزات  لحماية القكات المسمحة مف مزاعـ اغتصاب محتممة

المحكمة العسكرية التي اضطمعت بالقضية بتبرئة الجندم الطبيب المتيـ بإجراء فحكص العذرية كنفت في حكميا 
. حدكث تمؾ الفحكص مف األصؿ

 صدر حكـ كاضح مف محكمة القضاء اإلدارم قضى بػكقؼ إجراء فحكص العذرية عمى اإلناث كبعد حكـ العسكرية 
 ."الالتي يتـ احتجازىف أك القبض عمييف أك اعتقاليف بمعرفة القكات المسمحة

 

 

 

   



 

 الثامنالفصل 
العنف الجنسي الجماعي في ميدان التحرير 

 

 

 
ننت مس تنية اًسىينة . وال غضان ماحدش حيس تيو وييلوا ػيلّيل .. ما آ غرفش ىو مني وال كاصد حيميىن

 .تهنيي حياىت وتهنيي اًرغة اًغري حمدود ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كقفنا في الميداف كىتفنا ككاف   2013 يناير 25يـك  كنت في المسيرة النسائية المى تجمعت في ميداف طمعت حرب
جـ شباب كتير عممكا عمينا  ..الشيكخ في أكؿ المسيرة كاحنا كراىـ ..اتحركنا لميداف التحرير ..معانا شيكخ مف األزىر

مشينا كىـ محاكطينا كعند مدخؿ التحرير كانكا عزلكنا  ..انا كنت مرتابة شكية ..كردكف كقالكا ده كردكف لحمايتكـ
 .اف احنا مش كراىـككمش عارفة إزام ما حسكش بينا ، تماما عف الشيكخ

يمكف  ..أنا اتمـ عمّي عدد كبير جدا مش عارفة كاـ .. يدخمكا كسط الستات كيفرقكا بينا كيخطفكا ناس مننابدءكا 
كناس  .. إيد بتنيش في جسمي100ك ..حتى حمالة الصدر اتخمعت ..قطعكا ىدكمي المي فكؽ ..تالتيف..عشريف

كتافي اتخمعت ك ناس عمالة . .كؿ كاحد عايز يشدنى ناحيتو ..تشد إيدم مف الناحية دم كناس تشد اإليد التانية
 .لسة مش عارفة أسرح شعرم مف األلـ المي في فركة راسي ..تشدنى مف شعرم

 ..بيزدادكا كحشية ..بس مفيش فايدة ..حراـ عميكـ لك أختكـ كال بنتكـ ترضكا يحصؿ فييا كده؟ ..أصرخ كأتكسؿ الييـ
ما عرفكش يقمعكنى البنطمكف لكف ايدييـ كانت  ..كنت ال بسو جينز كماسؾ في جسمي ..يدىـ دخمت جكه البنطمكفإ

كسط  ..ركبى خانتنى كقعت عمى األرض كىـ ىجمكا فكقي. .داخمة تحت البنطمكف كبينيشكا في كؿ حتو يكصمكا ليا
كاحد قالمي ما  ..جرجركنى تانى لطمعت حرب ككاحد طمع سكينة كرفعيا في كشي ..الرعب ده حاكلت أقؼ تانى

. ما أعرفش ىك ميف كال قاصد يحمينى كال عشاف ماحدش يحس بيو كيكممكا عميّ  ..تصرخيش ألف ده حيزكد عنفيـ
 .انيارت مقاكمتى كمابقتش قادرة غير عمي البكاء. كنت مستنية السكينة تنيي حياتى كتنيي الرعب الغير محدكد ده

ساعتيف كىمو . كبحاكؿ اتبت عميو يمكف أعرؼ أكمـ حد ينقذنى ..كسط اليجكـ سرقكا مكبايمي كنت مسكاه في إيدم
دكؿ المي دايما بأنزؿ معاىـ عمشاف  ..لّ كماحدش مف المي كانكا معايا في المسيرة دكر عؿ. بينيشكا في جسمي

ألنيـ كانكا بيجركا كراىا في نفس الكقت المي ..ممكف كاحدة منيـ تككف شافتنى ..عرفاىـ مف زماف كمطمنة ليـ
بالذات لك أنت مش قادرة تفيمي  ..اإلحساس بالرعب كالعجز إحساس قاتؿ ..كعرفت انيا ىربت منيـ ..شدكنى فيو
إزام  ..ازام كؿ التكسالت دل ما اثرتش في كاحد منيـ ..ليو العنؼ كالقذارة بالمستكل الكحشي ده .. كدهليو بيعممكا

في كؿ الزحمة دل ..ا فيركح يدكر عميو، ككف في خطرتممكف كصرخ ت بةالممو دل كاحدجكه ماحدش حاسس إف 
مرت عمي كأنيا .. تتمشي في دقايؽ.. المسافة الصغيرة المي مشيناىا كأنا باندفع كسطييـ ..ماحدش حاسس بيكى

فييا كاحدة منتقبو ككاحدة ..كدانى خيمة في التحرير..ماحدش قاكمو..أخدنى منيـ..شكية كجو شاب نحيؼ ..سنة
..  جـ الناس المي انتيككنى قالكا عايزيف الست المي دخمت ىنا.لبسكنى كغطكا راسي..ككاحدة بشعرىا عادم.. محجبة

بعد صعكبة شديدة في إنى أفتكر أم تميفكف مف التميفكنات  .. بعدىا طمعكنى بعد ما عممت تميفكف.قالكليـ مشيت
  .المي حفظاىا ككيس جدا



 .. السيدات المي كانكا معايا في المسيرة بعضقابمت.. قذىبت الي زكجى كخدنى عمي ريش اغسؿ كشي كأريح شكم
كالمي تقكلي المقصكد  ..كالمي تقكلي ما ىك الثكرة ليا ضريبة ..المي تقكلي خالص بالش شكشرة..حزنت مف رد فعميـ

كالمي تقكؿ بالش تتكممى في  ..كالمي تقكؿ ما تخميؾ قكية أنت عاممة كده ليو ..كسر ارادتنا مش التحرش بذاتو
ىكه عشاف أككف ثكرية  المفركض يحصؿ المي  ..حسيت اف ماحدش منيـ حاسس بالكجع المي جكايا ..المكضكع

حصؿ كيمر عمي كده مركر الكراـ؟؟ 

طب ىمو  ..ىمو خايفييف يتكممكا ليو ..أنا مش حأعرفيـ تانى ..النياردة مفيش كاحدة منيـ جت زارتنى كاطمنت عمي
نفسي أمسكيـ كاحد كاحد كأقطع لحميـ زل ما قطعكنى  ..عايزة آخد حقي.. أحرار في نفسيـ مش عايزينى أتكمـ ليو

 .كنيشكنى بالكحشية دم

دقايؽ  ..بأحاكؿ ابعدىا كأفتح التميفزيكف كال الكمبيكتر.. أنا المكاقؼ المي مريت بييا بتعدم عمي طكؿ ما أنا قاعدة
مش حاسة بأم طعـ لالكؿ كال حاسة بجكع كال بشبع بس بأكؿ  ..مش عارفة أناـ كبأتفزز كأنا نايمة ..كمخي يشتغؿ

بس  ..أنا أصال عصبية ..العصبية زادت شكية.. كمو حتى مف صديقاتى ..مخي مشغكؿ تماما بما حدث. .كتير
 .عايزة آخد حقي بس مش عارفة أعمؿ إيو كال إزام. بعد الحادثزدت شكية 

 ***

يكميا كنت .  كنصؼ5، نزلت الميداف اشارؾ فى المظاىرات، كانت حكالى الساعو 2013 يناير 25يـك الجمعة 
، ...حاسو اف فيو حاجو فى الميداف مش مظبكطو، فى الحتت الزحمو بيحصؿ احتكاؾ، كنت بزعؽ كبقكؿ حاسبكا

.  لكف كاف فيو ركح عدائية عمكما

كنت كاقفو عند السكر الحديد المى قداـ ىارديز، فيو شباب كانكا قاعديف فكؽ السكر، زعقكا كقالكا كسعكا لعربية 
زعقت ثانى لقيت فيو ناس بعدكنى عف التزاحـ ككاف ..االسعاؼ، فاتحركت ناحية الصينية، ابتدل يحصؿ تدافع كزؽ

فييـ رجالو اجساميـ كبيره، بدأكا يشدكا معايا فى الكالـ، بسرعو فيو مجمكعة بنات حكطكنى عشاف يحمكنى، 
، ايدييـ فى كؿ حتو فى جسمى، كفى ثكانى امااعرفش ازال الرجالو شدكنى مف كسطيـ كبقى حكاليا عدد كبير جد

اكعى ياجدع، دل زل : قطعكا ىدكمى ماعرفش ازال، كسامعو اصكاتيـ، كؿ المى بيقكلكه يدل ايحاء انيـ بيحمكنى
اختؾ، شمكا حركتى كجرجركنى لحد سكر ىارديز، ناس مف فكؽ السكر رفعكنى لفكؽ كانا تقريبا عريانو كبرضو ايديف 
فى كؿ حتو، ككنت لفو حكاليف رقبتى ايشارب، كانكا بيشدكه مف الناحيتيف كنت ح اتخنؽ، فضمت كده مرفكعو لفكؽ 

 دقايؽ، لما نزلكنى حاكلت اقعد عمى االرض فى المجارل، كنت بتحامى مف االرض، كانكا بيزعقكا 10عريانو حكالى 
ناس كاقفو فكؽ رجميا، حد حاطط ايده عمى . فيا قكمى، عشاف يممككنى اكثر، يقكمكنى بالعافية كارجع ثانى اقعد

كتافى ككاف بيعيط، حد ايديو عمى صدرل، حد بيرمى عميا مالية، مابقتش عارفو ميف المى بيحاكؿ ينقذنى كميف المى 



كانا متعمقو فكؽ شكفت عشرات مف البنى آدميف بيتفرجكا كمابيعممكش . ايديو فى جسمى، كانا بصرخ كعايزه البس
شالكنى عشاف يحطكنى فى عربية االسعاؼ المى شايمنى كاف بينتيكنى بايديو، كاف فيو فى العربية دكتكر . .حاجو

كمسعؼ، الدكتكر كاف بيعيط، ركبكا معايا خمسو، انا ماكنتش مرتاحو ليـ كزعقت انيـ ىما المى كانكا بينتيككنى، 
نزلكا ثالثو كخمكا اثنيف، العربية ماعرفتش تكصؿ مستشفى قصر الدكباره كانكا لسو بيجركا كرا عربية االسعاؼ ككسركا 

.  المرايات، العربية جريت عمى مستشفى المنيره

فى مستشفى المنيرة المعاممة كانت زفت، انا دخمت المستشفى ماشية عمى رجميا كمف غير بنطمكف، لما الدكتكر 
كانكا بيتصرفكا معايا عمى انى بدلع كالممرضات قاعديف ينصحكنى انى ادارل . سألنى عايزه ايو، قمت لو عايزه البس

:  ممرضات كاقفيف، صرخت فييـ6كاخبى كماخربش عمى ركحى، صرخت فييـ، جت دكتكره عايزه تكشؼ عميا كفيو 
مشيكا كفضمت كاحده بعد ماحطت ايدىا فى كسطيا كشخطت فيا انو . انا بتكسؼ اتعرل قداـ الستات كالرجالو افيمكا

اخدتش باليا مف الكدمات كالسحجات المى فى كؿ  الـز كاحده تفضؿ مكجكده، الدكتكره قالت مش بايف حاجو، كما
 . القسـرئيس جسمى، سجميا بعد كده 

كاحد عمؿ نفسو لطيؼ كقاؿ انو كتب مذكره، كلك كافقت عمييا اكقع، ..كا الناس تتناكب عميا، كجو اثنيف ضباطءبد
بعد كده جو ضباط كمأمكر قسـ كعممكا الكرؽ فى قسـ . لقيتو كاتب فييا، فعؿ خادش لمحياء، طبعا اتخانفت معاه

 زينت كبعديف حكلكه قسـ قصر النيؿ، اتعمؿ محضر كركحت النيابو ككيؿ النيابو كاف ككيس كحتى فتح اكضو ةالسيد
ككرانى االثنيف المى كانكا فى عربية االسعاؼ، انا ماكنتش متأكده . مخصكص عشاف العدد مايككنش كثير كانا بحكى

 .مف حاجو كىك كجو ليـ االتياـ

حد اتصؿ بزكجى كبكاحده صاحبتى كقاؿ انو لقى التميفكف بتاعى كرجعو فعال مع اف التميفكف ..اتعرضت طب شرعى
ماعنديش ال شؾ اف دل حاجو  .ىما خدكا الشنطو كفييا البطاقو كالكارنييات. كساب اسمو كرقـ تميفكنو. غالى
. مدبرة

 ***
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دخمنا ..رافعة األعالـ كبتيتؼ لمثكرة كلمحرية كالكرامة اإلنسانية..في الذكرم األكلى لمثكرة كانت المسيرات جميمة
كنا .  الميداف في الخامسة عصرا ككاف مزدحـ جدا؛ خرجنا نتناكؿ الغداء كقررنا العكدة لمميداف حكالي الثامنة مساء

االنفصاؿ عف المجمكعة  (شاب كفتاة) مف أصدقائي 2مجمكعة كبيرة كنتحرؾ بصعكبة بسبب الزحاـ؛ قررت أنا ك
كلما كصمنا بالقرب مف اليافطة فكجئت بالصديقة تصرخ .  في منتصؼ الميداف" المقاكليف العرب"كلقاءىـ عند يافطة 

قابمنا شاب يعرفني مف العمؿ، فأخذني مف يدم كبدأ يتحرؾ بي في عكس ىذا .  في أحدىـ كتطمب منو االبتعاد عنيا



 العمؿ كصديقتي كصديقي فيما يشبو القطار، زميؿتحركنا أنا ك".  عاممة قمؽ"االتجاه، كىك يقكؿ لي أف ىناؾ ناس 
بدأكا .  ككراءنا الشباب الذيف كانكا عند اليافطة؛ في البداية، قامكا بفصؿ صديقنا عنا، فأصبحت الفتاة في المؤخرة

يتحرشكا بييا، كآخركف يحاكلكف سرقة حقيبة يدىا؛ حاكلت أتشبث معيا في حقيبتيا فقاـ بعضيـ بالتحرش بي كسرقة 
الحظت كراءم دائرة حكؿ الفتاة كبدأت دائرة .  الشاب الذم أعرفو مف العمؿ أخذني مف يدم كبدأ يجرم بي.  حقيبتي

كانت ليـ نظرات ميتة، حاكؿ الشاب . استمرت التحرشات كمحاكالت خمع المالبس.   العمؿكزميؿتتككف حكلي أنا 
لـ يخرج .  لـ أكف أعرؼ مف يتحرش كمف يحاكؿ حمايتي.  إبعادىـ بالصراخ، كأنا حاكلت أمسؾ أم يد تمتد إلي

أخيرا صرخت، فابتعدت الدائرة لعدة ثكاني . صكت مف حنجرتي، كالتقت عيني بعيكف بعض المارة لكنيـ لـ يفعمكا شئ
زداد عدد مف حكلي د كاستمر الكضع باتجاه ميداف عبد المنعـ رياض حتى مدخؿ شارع محـ.  ثـ ضاقت مرة أخرل كا 

 كيقؼ ىك أمامي لحمايتي  لمميكركباسكجدنا ميكركباص مرككف فحاكؿ زميؿ العمؿ يجعمني أقؼ كظيرم.  بسيكني
أيادم مجيكلة أكقفتني عمى . أكقعكا زميمي عمى األرض ثـ أكقعكني. لكنيـ لـ يترككني ألمس حتى الميكركباص

رجمي مرة أخرل؛ بعض األيادم كاصمت التحرش كالبعض اآلخر دفعني أنا كالشاب باتجاه سيارة؛ ركبنا السيارة 
 .كانطمقت بنا؛ الشباب قفزكا عمى سقؼ كمقدمة السيارة في محاكلة إلنزالنا، لكنيـ بعد قميؿ إما نزلكا أك كقعكا

*** 

  2012 نكفمبر 23الجمعة 

في تماـ الساعة السادسة كالنصؼ مساء نزلت أنا كصديقتي لنعمف رفضنا لمدستكر المشكه، كسط المالييف ممف نزلكا 
 مشينا حكؿ الصينية في الميداف ككصمنا لناصية شارع القصر العيني كشارع محمد محمكد، كانت .لنفس الغرض

. الشرطة تمقي قنابؿ مسيمة لمدمكع بغزارة ك بدأ الركض كالتدافع، أمسكت بيد صديقتي كلكني فقدتيا بعض لحظات
حيف استطعت الرؤية مرة آخرم لـ أجد صديقتي، . آخر شيء سمعتو منيا ىك أف ىناؾ مف يتحرش بيا كسط التدافع

ككجدت صديؽ لي كاف ىاربا مف الغاز بالقرب مني، قمت لو أف صديقتي ىناؾ يتحرشكف بيا ، فذىبنا  لننقذىا كقد 
حاكلت أف أخمصيا أنا كصديقي …اكتشفت كقتيا أني فقدت المكبيؿ، كجدت  صديقتي حكليا المئات مف األشخاص

مف …لـ افيـ ماذا يحدث…لكنيـ دفعكنا سكيا فكقعنا فكؽ بعض ثـ فصمكنا إلي دائرتيف، كقتيا لـ أدرؾ أم شيء
كؿ ما كنت ادركو أف ىناؾ المئات مف األيادم تجردني مف مالبسي كتخترؽ جسدم بكؿ كحشية، ال سبيؿ . ىؤالء؟

لمنجاة فالكؿ يقكؿ أنو يحميني كينقذني لكف ما كنت أشعر بو أف الدكائر القريبة مني كالممتصقة بجسدم يغتصبكني 
أصبحت عارية تماما كتدفعني الكتمة الممتفة حكلي … بأصابعيـ مف األماـ كالخمؼ، بؿ كأحدىـ كاف يقبمني مف فمي

  .إلي الممر المجاكر لمطعـ ىارديز

 



أنا داخؿ ىذه الدائرة المغمقة بإحكاـ ككمما كنت أحاكؿ أف أصرخ كأف أدافع عف نفسي كأف استنجد بمخمص كانكا 
يزيدكف مف عنفيـ كاغتصابيـ، كقعت مرة أخرل في مياه المجارم المكجكدة أماـ ىارديز كأدركت في ىذه المحظة أف 

قررت أف أحافظ عمى ىدكئي طالما الصراخ يتبعو عنؼ اكبر، كحاكلت أف أبقى كاقفة أتشبث . في الكقكع مكتي
…  بأيدييـ التي تخترقني ، ثـ في الممر بجكار ىارديز كقعت مرة أخرل في بالعة المجارم ذاتيا كأنا عارية

استطعت أف أنجك مف المكت دىسا تحت أقداميـ كجدت باب لعمارة، حيث يقؼ البكاب خمؼ الباب كال يريد أف يفتح 
 الذيف مازالت أيدييـ تنتيكني، بؿ ككنت أرل .تتدافع األجساد مف حكلي...بقيت محجكزة في مدخؿ العمارة كقتا طكيؿ

.  ليغذم احباطاتو الجنسيةية مجاف مشاىدةمنيـ مف يقؼ عمى أماكف عالية لكي يتمكف مف

  .بمكفربأشعر إني قضيت كقتا طكيال في ىذا الركف، إلى أف ألقى لي أحدىـ 

مستحيؿ أف أرتديو فاألجساد تمتصؽ بي كتمنعني مف ارتدائو، نجحت في لحظة ما أف أرتدم البمكفر كىي المحظة 
ناخدىا “التي سمعت مجمكعة مف الشباب عمى يسارم يتفقكف عمى أف يأخذكني لمكاف آخر كعمى حد تعبير أحدىـ 

كفجأة بدأت الكتمة البشرية تدفعني مرة أخرل كلكف ليس في اتجاه المستشفى الميداني، ” كبعديف كاحد كاحد يا شباب
دفعكني في االتجاه المعاكس في اتجاه خرابة مظممة، خفت مف أف ينتيي بي الحاؿ في ىذه الخرابة، حاكلت الكصكؿ 

لقيكة في الطريؽ لكنيا لـ تفتح ككذلؾ محؿ لؤلدكات االلكتركنية أيضا لـ يفتح بؿ كتحرش بي أحد العامميف بيذا 
شعرت بيأس جعمني أستنجد بيذا الرجؿ الذم أمامي مباشرة كالذم كنت أختبئ في … المحؿ كأنا أمر مف أماميـ

كأنو رجؿ - كىذه حقيقة– ظيره ألستر عكرتي، كالذم كانت يديو تعبث بمؤخرتي، أخذت أستعطفو قمت لو أني أـ 
ال ادرم حقا ما دفع ىذا . شيـ كبطؿ كأني اختارتو لكي يحميني تكسمت اليو لكي يفسح لي طريقا لممستشفى الميداني

كال اعرؼ كيؼ فجأة أشير حزاما كأخذ يضرب في كؿ مف حكلو كيصرخ .… المتحرش إلنقاذم بعدما تكسمت إليو
، ال أدرم كيؼ استيقظ ضميره لكني كجدت نفسي أزحؼ ألصؿ ”انا المي ىحمييا… انا المي ىحمييا”بجنكف

فألقكا عمي … كاف مازاؿ نصفي األسفؿ عاريا تماما… ىناؾ رأيت أكؿ سيدتيف فشعرت بالنجاة… لممستشفى الميداني
 أعطى كفي المستشفى الميداف…البطاطيف كسط محاكالت لممتحرشيف القتحاـ المستشفى كااللتفات حكلي مرة أخرل

بدأت أرل أصدقائي كىـ يحاكلكف اختراؽ الكتؿ البشرية الممتفة … بأىمىلي أحدىـ سركالو كآخر مكبيمو لكي أتصؿ 
. كاف شيئا في غاية الصعكبة لكي اخرج مف المستشفى الميداني ألصؿ لبيت صديقة لي قريبة مف المستشفى. حكلي

. حيف صعدت لبيتيا كاف المتحرشكف مازالكا ينتظركف أسفؿ العمارة

  . كلكثيرات غيرمالكصؼ أقؿ حدة مما حدث لي كلصديقتي… أشعر أني لـ احكي الحكاية كما حدثت
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 1937 لسنة 58بعد االطالع عمى قانكف العقكبات رقـ 
: المادة األولى
فساد األخالؽ)تستبدؿ بعبارة  بعبارة  في عنكاف الباب الرابع مف الكتاب  (الجرائـ الجنسية)عبارة  (ىتؾ األعراض كا 

 عبارة 273كقبؿ المادة  (العنؼ الجنسي: الفصؿ األكؿ) عبارة 267كتضاؼ قبؿ المادة . قانكف العقكبات– الثالث 
.  (جرائـ الزنا كالفعؿ الفاضح: الفصؿ الثاني)

 :المادة الثانية
:  مف قانكف العقكبات بالنصكص اآلتية289 ك269 ك268 ك267تستبدؿ نصكص المكاد أرقاـ 

: 267المادة 
.  يعاقب كؿ مف اغتصب شخصا بالسجف المؤبد أك المشدد الذم ال تقؿ مدتو عف سبعة سنكات

كيقصد باالغتصاب كؿ سمكؾ نشأ عنو إيالج أك إجبار عمى اإليالج، سكاء كاف باألعضاء الجنسية أك غيرىا، أك 
بأم أداة أخرل، عبر الميبؿ أك الشرج، أك إيالج عضك جنسي عبر الفـ، ميما كاف اإليالج طفيفان، ضد المجني 

.  عميو، سكاء كاف ذكران أك أنثى بغير رضاه
عميو أك مف المتكليف تربيتو أك مالحظتو أك ممف ليـ  كُيعاقب بالسجف المؤبد إذا كاف الفاعؿ مف أصكؿ المجني

أك كاف المجني عميو طفالن،   أك مف السمطة العامة،ذكرىـ خادمنا باألجرة عنده أك عند مف تقدـ سمطة عميو أك كاف
. كال يعتد في ىذه الحالة برضاء المجني عميو. سكاء كاف ذكران أك أنثى، أك مف ذكم اإلعاقة الذىنية أك البدنية

 .كُتطّبؽ نفس العقكبة السابقة في حالة تعدد المعتديف
 :268المادة 

. يعاقب كؿ مف اعتدل جنسينا عمى شخص بالسجف المشدد
كيقصد باالعتداء الجنسي كؿ فعؿ بيدؼ اإلثارة الجنسية كالحط مف جنس المجني عميو، سكاء كاف ذكران أك أنثى، 

ذا كاف الجاني أك المجني عميو ممف تـ النص عمييـ.يستطيؿ إلى جسده بغير رضاه، كال يصؿ إلى حد االغتصاب   كا 
  .، يعاقب بالسجف المشدد مدة ال تقؿ عف خمس سنكات267في الفقرة الثانية مف المادة 

 



:  269المادة 
يعاقب كؿ مف تحرش جنسينا بغيره بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تتجاكز عشرة آالؼ جنية، أك بإحدل 

.  ىاتيف العقكبتيف
كيقصد بالتحرش الجنسي اإلتياف بأفعاؿ أك أقكاؿ أك إشارات تكشؼ عف إيحاءات جنسية أك تتضمف الدعكة لممارسة 
الجنس بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في الطرؽ أك األماكف العامة كالخاصة أك عبر الياتؼ أك االنترنت أك غيرىا 

ذا كاف . مف الكسائؿ، ضد المجني عميو، سكاء كاف ذكران أك أنثى بغير رضاه، كال يصؿ إلى حد االعتداء الجنسي كا 
، يككف الحبس كجكبيان مدة ال تقؿ عف 267في الفقرة الثانية مف المادة  الجاني أك المجني عميو ممف تـ النص عمييـ

. ثالثة أشير
 :289المادة 

يعاقب كؿ مف خَمطؼ مف غير تحايؿ كال إكراه طفالن، سكاء كاف ذكران أك أنثى، لـ تبمغ سنو ثمانية عشرة سنة كاممة 
كما يعاقب كؿ مف خطؼ بالتحايؿ أك اإلكراه . بنفسو أك بكاسطة غيره بالسجف المشدد بمدة ال تقؿ عف خمسة سنكات

. شخصان أك طفالن، سكاء كاف ذكران أك أنثى، بنفسو أك بكاسطة غيره بالسجف المشدد بمدة ال تقؿ عف خمسة سنكات
  .كفي جميع األحكاؿ، يحكـ عمى الجاني بالسجف المؤبد إذا اقترنت بيا جناية اغتصاب المخطكؼ

: المادة الثالثة
.  مكرر مف قانكف العقكبات306ك (أ) 290 ك290 ك288 ك279تمغى المكاد 
: المادة الرابعة

 :مكرر نصيا كما يمي (289)تضاؼ إلى قانكف العقكبات مادة جديدة برقـ ك
:  مكرر289لمادة ا

، 268، 267 مف قانكف اإلجراءات الجنائية، في الجنايات المنصكص عمييا في المكاد 17استثناءان مف أحكاـ المادة 
 :، يجكز تخفيض العقكبة عمى الكجو اآلتي289

 . عقكبة السجف المؤبد بعقكبة الحد األقصى لمسجف المشدد
. عقكبة السجف المشدد بعقكبة السجف

 .عمى أال تقؿ عف ستة أشيرعقكبة السجف بعقكبة الحبس 
. كتمتـز المحكمة أف تبيف في حكميا أسباب تبديؿ العقكبة كتخضع لذالؾ لمرقابة محكمة النقض

: المادة الخامسة
. ُينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كيعمؿ بو مف اليكـ التالي لتاريخ نشره

مذكرة إيضاحية 



العنؼ الجنسي – بشأف مشركع تعديؿ قانكف العقكبات
في المجتمع المصرم، كىي جرائـ تترؾ أثارنان نفسية كجسدية سيئة في المجني عميو، " العنؼ الجنسي"انتشرت جرائـ 
كمع ذلؾ ال يكفؿ قانكف العقكبات، بنصكصو الحالية، الحماية الكاممة مف العنؼ الجنسي بجميع . كفي المجتمع

فالمكاد الخاصة بجرائـ العنؼ الجنسي في قانكف . أنكاعو، بؿ ال يكفؿ الحماية الكافية لكؿ مف يقع ضحية ليذا العنؼ
العقكبات، بيا العديد مف الثغرات فيما يتعمؽ بالحماية، كما أف تمؾ القكانيف ال تزاؿ تستند عمى مفاىيـ غير مالئمة، 

. كتنطكم عمى تمييز غير مبرر ما بيف الرجاؿ كالنساء
. كىذا المشركع ييدؼ إلى بناء رؤية متكاممة لكيفية حماية جميع المكاطنيف مف التعرض لكافة أنكاع العنؼ الجنسي

كما أف . المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء، كتكفير الحماية الخاصة لؤلطفاؿ: ىذه الرؤية مبنية عمى عدة مبادئ، ىي
َـم كاضحة كمحددة لمجرائـ المختمفة، تشمؿ جميع أنكاع العنؼ الجنسي، كتجمعيا في باب كاحد  المشركع يتضمف مفاىي

ا إلى جعؿ العقكبات متناسبة مع الجرائـ . مف أبكاب قانكف العقكبات، كيسعى المشركع أيضن
:  المساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة لألطفال

أف يكفؿ المساكاة التامة بيف الرجاؿ كالنساء عند كضع - بمكجب الدستكر المصرم كااللتزامات الدكلية- عمى المشرع
كبالرغـ مف ذلؾ، نجد أف القانكف الجنائي . جميع القكانيف الداخمية، كأف يعدؿ أم مكاد تنطكم عمى تمييز بينيما

فالرجؿ الذم يتعرض الغتصاب ال يجد حماية . الحالي يميز دكف مبرر بيف الرجؿ كالمرأة في جريمة االغتصاب
التي تنص عمى  (ىتؾ العرض) 268كيعاقب الجاني بمكجب المادة  (الخاصة بمكاقعة األنثى) 267بمكجب المادة 

كما أف المكاد الخاصة بالخطؼ، كالخطؼ مع . عقكبة أقؿ، بالرغـ مف أف الحالتيف عمى قدـ المساكاة في الخطكرة
لذلؾ يشمؿ ىذا المشركع تعديؿ بعض المكاد، كحذؼ أخرل لضماف تحقؽ . االغتصاب تميز بيف الرجؿ كالمرأة

.  المساكاة بيف الجنسيف في جرائـ العنؼ الجنسي
ا بمكجب الدستكر المصرم كااللتزامات الدكلية، أف يكفؿ حماية  كالحاؿ نفسو ينطبؽ عمى األطفاؿ، فعمى المشرع أيضن

كمف ىنا فمشركع القانكف يتضمف . لؤلطفاؿ دكف الثامنة عشرة، مع األخذ في االعتبار تطكر قدرات الطفؿ كفقنا لعمره
كتككف ىذه السف . تشديد العقكبة في حاؿ حدكث جريمة اغتصاب أك اعتداء جنسي أك تحرش جنسي، ضد أم طفؿ

مكحدة لجرائـ االغتصاب كاالعتداء الجنسي كالخطؼ، فيما يعد تعديالن لاللتباس الحالي في ىذه المكاد، بأف سف 
كفي . التمييز ىي السابعة، كلكف ال تكجد في القانكف سف معينة ال يعتد فييا برضا الطفؿ في جريمة االغتصاب

.   جريمة ىتؾ العرض، ينص القانكف عمى سف الثامنة عشرة
:  توضيح المفاهيم

يجّرـ القانكف الجنائي حالينا عددنا مف أفعاؿ العنؼ الجنسي التي تصنؼ في ثالثة أبكاب مختمفة مف قانكف العقكبات، 
فساد "مثؿ المكاقعة كىتؾ العرض، حيث تـ إدراجيما ضمف الباب الرابع باعتبارىما مف جرائـ  ىتؾ العرض كا 



كفي الباب الخامس يجـر القانكف االختطاؼ مع . كما يضـ الباب نفسو جرائـ الزنا كالفعؿ الفاضح". األخالؽ
القبض عمى األفراد كحبسيـ دكف كجو حؽ كسرقة األطفاؿ "المكاقعة، ضمف أشكاؿ أخرل مف الخطؼ، تحت عنكاف 

فشاء األسرار"أما التعرض ألنثى فمدرج في الباب السابع، الخاص ". كخطؼ البنات ".  بالقذؼ كالسب كا 
إف القانكف الحالي يعّرؼ كثيرنا مف جرائـ العنؼ الجنسي باعتبارىا جرائـ ضد األخالؽ، أك ضد الحياء، بدالن مف أف 

لذلؾ يقترح . كقد تككف المصطمحات المستخدمة غير دقيقة. تصنؼ باعتبارىا جرائـ ضد أشخاص الضحايا أنفسيـ
مع إعادة " التحرش الجنسي"ك" االعتداء الجنسي"ك" االغتصاب: "ىذا المشركع استخداـ المصطمحات المناسبة، كىي

ا كمحددنا . صياغة التعريفات، كي يصبح الفارؽ بيف الجرائـ كبعضيا البعض كاضحن
 كما أف الغرض مف ىذا التعديؿ في المصطمحات بما تنطكم عميو مف مفاىيـ كاضحة، ىك أف يصبح تعريؼ 

. كؿ إيالج جنسي يتـ دكف رضا، ضد رجؿ كاف أك امرأة" االغتصاب"
كؿ اعتداء يستطيؿ إلى جسـ المجني عميو كعكراتو كلـ يصؿ إلى حد " االعتداء الجنسي"كيككف المقصكد بػ

االغتصاب، عمى أف يككف عدـ الرضا ركننا مف أركاف الجريمة، بدالن مف استخداـ القكة أك التيديد؛ ألف عدـ الرضا 
كفيما يخص . مفيكـ أكسع كيشمؿ ظركفنا قد ال تقترف باستخداـ القكة أك التيديد، مثؿ اإلجبار أك المفاجأة أك غيرىما

ف لـ تصؿ إلى حد االعتداء الجنسي"التحرش الجنسي" .   ، فيك يشمؿ األفعاؿ كاألقكاؿ الخادشة لمحياء، كا 
بجميع صكره، " التحرش الجنسي" التي تجـر 269ككفقنا ليذه التعريفات كالمفاىيـ، كاف مف المنطقي بعد تعديؿ المادة 

عدـ النص عمى ما كانت تجرمو ىذه المادة قبؿ التعديؿ، مف تجريـ تحريض المارة عمى الفسؽ في طريؽ عاـ أك 
مكاف مطركؽ؛ ألف ىذه األفعاؿ أصبحت بعد التعديؿ تكرارنا عمى األفعاؿ المجرمة في مكاد الفعؿ الفاضح في طريؽ 

ا عمى عدـ . لذلؾ ال يحتاج القانكف إلفراد نص خاص ليا. عاـ، كالتحرش الجنسي عماالن لذات المنطؽ كحرصن كا 
التي تجـر التعرض  (أ) مكرر 306ازدكاجية النصكص، كتجريـ ذات الفعؿ أكثر مف مرة، فقد تـ حذؼ نص المادة 

ألنثى عمى كجو يخدش حياءىا بالقكؿ أك بالفعؿ في طريؽ عاـ أك مكاف مطركؽ، ذلؾ ألف األفعاؿ التي تجرميا ىذه 
. 269المادة تـ إدراجيا تحت نص المادة 

فقد .  التي تعاقب كاّل مف ارتكب مع امرأة أمرنا مخالن بالحياء، كلك في غير عالنية279ككذلؾ حذؼ نص المادة 
 تحتاج إلى ما يثبت أف الفعؿ الفاضح ارتكب ضد إرادة المرأة، مما تنتفي معو 279قضت محكمة النقض بأف المادة 

الحاجة إلى الحفاظ عمى مثؿ ىذا النص، حيث إف ىذه األفعاؿ أصبحت مجرمة فعمّيان في النصكص الخاصة 
.  باالغتصاب كاالعتداء الجنسي كالتحرش الجنسي

االغتصاب كاالعتداء ) باإلضافة إلى ذلؾ، كتحقيقنا لتماسؾ ككضكح المنطؽ، يدعك ىذا المشركع إلى إدراج جرائـ 
كيككف ىذا الفصؿ ىك الفصؿ األكؿ مف الباب " العنؼ الجنسي"تحت فصؿ كاحد، بعنكاف  (الجنسي كالتحرش الجنسي

ا فصالن ثانينا بعنكاف  (الجرائـ الجنسية)الرابع   .(جرائـ الزنا كالفعؿ الفاضح)الذم يضـ أيضن



 
: 17 عقوبات متناسبة وتقييد استخدام المادة 

ا إلى إقرار عقكبات متناسبة مع األفعاؿ المجرمة، دكف تزايد أك استيانة، باإلضافة إلى  ييدؼ مشركع القانكف أيضن
مف قانكف العقكبات عند تطبيقو المكاد العقابية الخاصة باالغتصاب 17تقييد سمطة القاضي في استخداـ المادة 

كاالعتداء الجنسي كالخطؼ، بأف يتاح لو النزكؿ بالعقكبة لدرجة كاحدة فقط، عمى أف يككف القاضي ممزمنا بذكر 
 . أسباب استخدامو الرأفة في حيثيات الحكـ، كأف يخضع ىذا التسبيب لرقابة محكمة النقض

 
 :المشاركة فى قوة العملالمنظمات 

جمعية المساعدة القانكنية لحقكؽ ،  جمعية المرأة كالتنمية باإلسكندرية،جمعية السكاحمية لتنمية المجتمع بالسكيس
 جمعية ، جمعية بكرفؤاد لرعاية االسرة كالطفكلة ببكرفؤاد، الجمعية المصرية لمنيكض بالمشاركة المجتمعية،االنساف

 العميمى ألعماؿ القانكف كالمحاماة ، جمعية كممتنا لمحكار كالتنمية،تنمية المجتمع المحمى بالشمكفة محافظة السكيس
، مؤسسة سيـ الثقة (بشاير)مؤسسة حمكاف لتنمية المجتمع  المؤسسة المصرية  لتنمية االسرة،، مؤسسة المرأة الجديدة

لمتنمية االجتماعية باإلسماعيمية، المبادرة المصرية لمحقكؽ الشخصية، مبادركف لدعـ التنمية الثقافية كاالعالـ 
ببكرسعيد، المركز المصرل لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، مركز النديـ لمعالج كالتأىيؿ النفسى، مركز حرية لحقكؽ 
االنساف ببكرسعيد، مركز رسكة لدراسات حقكؽ االنساف ببكرسعيد، مركز ىشاـ مبارؾ لمقانكف، مركز كسائؿ اإلتصاؿ 

، المكتب العربى لمقانكف، ممتقى تنمية المرأة، المنتدل المدنى الديمقراطى السكيس، (اكت)المالئمة مف أجؿ التنمية 
 .نظرة لمدراسات النسكية، الجماعة الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالقانكف

. احمد فتحى  ،زياد العميمى ، طاىر ابك النصر ، محسف بينسى: كالمحامكف 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 اًتؼدًالت اًلاهوهية اًىت آ صدرىا اًرئيس املؤكت ػديل منصور ابًلاهون

 2014 ًس نة 50 رمق

 

  العربية مصر جمهورية رئيس قرار

 2014   لسنة  50بالقانون رقم

 1937 لسنة  58بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

رئيس الجميكرية المؤقت 

  2014بعد اإلطالع عمي الدستكر المعدؿ الصادر في الثامف عشر مف يناير 

كعمي قانكف العقكبات 

كعمي قانكف االجراءات الجنائية 

 في شاف قانكف الدعاره  1961 لسنة 10كعمي القانكف رقـ 

ك بعد مكافقة مجمس الكزراء 

ك بناءا عمي ما ارتآه مجمس الدكلة 

 القانكف االتي نصو :قرر

 (المادة األولى)

:  النص االتي 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات الصادر بالقانكف رقـ  (أ) مكرران 306يستبدؿ بنص المادة 

  :(أ  ) مكرران  306المادة 

يعاقب بالحبس مده ال تقؿ عف ستة اشير ك بغرامة ال تقؿ عف ثالثة االؼ جنية كال تزيد عف خمسة االؼ جنية اك 
بإحدم ىاتيف العقكبتيف كؿ مف تعرض لمغير في مكاف عاـ اك خاص اك مطركؽ باتياف امكر اك ايحاءات اك 

تمميحات جنسية اك اباحية سكاءا باإلشار اك بالقكؿ اك بالفعؿ بام كسيمو بما في ذلؾ كسائؿ االتصاالت السمكية اك 
. الالسمكية

 



 (المادة الثانية)

: نصيا االتي (ب) مكرران  306يضاؼ الي قانكف العقكبات المشار اليو مادة جديدة برقـ 

 مف ىذا القانكف بقصد حصكؿ (أ  ) مكرران 306يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصكص عمييا في الماده 
ك يعاقب الجاني بالحبس مده ال تقؿ عف سنة ك بغرامة ال , الجاني مف المجني عميو عمي منفعو ذات طبيعو جنسية 

تقؿ عف عشرة االؼ جنية كال تزيد عف عشركف الؼ جنية اك باحدم ىاتيف العقكبتيف  

كانت لو سمطة كظيفية اك  مف ىذا القانكف اك (267)فاذا كاف الجاني ممف نص عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة  
اسرية اك دراسية عمي المجني عميو اك مارس عميو ام ضغط تسمح لو الظركؼ ممارستة عميو اك ارتكبت الجريمة 
مف  شخصيف فاكثر اك كاف احدىـ عمي االقؿ يحمؿ سالحا تككف العقكبة الحبس مده التقؿ عف سنتيف كال تجاكز 

. خمسة سنيف كالغرامة التي ال تقؿ عف عشريف االؼ جنية كال تزيد عمي خمسيف الؼ جنية 
 (المادة الثالثة)

. ينشر ىذا القرار بقانكف في الجريده الرسمية ك يعمؿ بو اعتبارا مف اليـك التالي لتاريخ نشره

 1434 شعباف لسنة  7صدر برئاسة الجميكرية في 

ـ 2014 يكنيو سنة  5المكافؽ 

 عدلي منصكر

 ***

 

 

 

 

 

 

 

 



اًتؼليق ػيل اًتؼدًي اًلاهوىن اًصادر ىف غيد اًرئيس ػدىل منصور 

نكد أف نمقى الضكء فى ىذا التعميؽ عمى اإليجابيات كالسمبيات التى كردت فى النص المذككر كالتى كاف مف الممكف 
لمكقكؼ - مف منظمات المجتمع المدنى–تالفييا إذا ما كاف ىناؾ حكاران حقيقيان بيف المشرع كمف يتكاصؿ مع الشارع 

لكضع قانكف مالئـ ألف العبرة فى تدخؿ المشرع  (أل قبؿ تعديؿ القانكف)عمى أزمة الشارع مع التشريع القائـ انذاؾ 
لكضع تعديؿ قانكنى ما ىى تالفى أخطاء أك ثغرات قانكنية أك تعديؿ التشريح بحيث يصبح متماشيان مع ما طرء عمى 

. المجتمع مف تطكر يستمـز معو تدخؿ المشرع لتعديؿ القانكف

: كمف ىنا فإننا سنبدأ بعرض اإليجابيات التى كردت بالتعديالت القانكنية المذككرة ثـ نذكر بعدىا السمبيات الكاردة بيا

 النص الجديدإيجابيات : أوالً 

 لـ يكف القانكف فى النص السابؽ عمى النص الحالى يعالج مشكمة كقكع جريمة التحرش فى األماكف الخاصة المغمقة 
 أك مكاف ، أك اإلشارة فى الطريؽ العاـ،الفعؿ  أك،أك أماكف العمؿ بؿ كاف يعاقب كؿ مف تعرض لشخص بالقكؿ

. مطركؽ فقط ال غير دكف ذكر لؤلماكف الخاصة كىك ما عالحو التعديؿ القانكنى

كما كضع النص الحالى ظركفان مشددة لمعقكبة لـ تكف مذككرة فى النص القديـ كىى كقكع الجريمة ممف لو سمطة 
. كظيفية، أك أسرية، أك دراسية عمي المجني عميو

 أك مارس عميو أم ضغط تسمح لو الظركؼ بممارستة عميو، أك أرتكبت الجريمة مف  شخصيف فأكثر أك كاف أحدىـ 
إال أنيا لـ تكف  (حسبما سيرد فيما بعد)كىذه تسمى الظركؼ المشددة كمع تحفظنا عمييا  .عمي االقؿ يحمؿ سالحا

. مذككرة مف قبؿ فى التشريع السابؽ

سمبيات النص الجديد  : ثانياً 

لـ يحدد النص الجديد كسابقو معنى الفعؿ الذل يعد تعرضان لمغير كال يصؿ إلى جريمة ىتؾ العرض كترؾ تعريؼ 
معنى كممة تعرض بالفعؿ لتفسيرات محكمة النقض التى كثيران ما تحدث خمط بيف الجيات القضائية أثناء نظر 

. الدعاكل الجنائية

مف ناحية أخرل كضع المشرع تعريؼ لكممة تحرش جنسى ألكؿ مرة فى قانكف العقكبات كذلؾ فى المادة المضافة 
باإلضافة إلى أف يرتكب  (أ) مكرران 306كتعريفيا ىك أرتكاب الجريمة المنصكص عمييا بالمادة  (ب) مكرران 306

كىنا أدخمنا المشرع فى لغز !!! الجانى جريمتو بقصد الحصكؿ عمى منفعة ذات طبيعة جنسية مف المجنى عميو 
كذلؾ ألف المشرع لـ يعرؼ ما . جديد كاف مف األفضؿ أال يدخمنا فيو بيذا التعريؼ الييركغميفى إف جاز التعبير

معنى كممة منفعة ذات طبيعة جنسية كلكى تتحقؽ أركاف جريمة التحرش الجنسى كفقان ليذا التعديؿ البد أف يتكافر 



كىنا ترؾ المشرع مرة أخرل األمر إلى أنتظار تفسيرات !! لدل الجانى قصد الحصكؿ عمى منفعة ذات طبيعة جنسية
. الفقو ك القضاء لتكضيح ما كضعو المشرع مف لغز غير مفيكـ مف كممة منفعة ذات طبيعة جنسية

كما أف المشرع قد كضع فى الظركؼ المشددة لمعقكبة ظرفيف جديديف ال يتناسبا مع العقكبة الخاصة بيما كىـ 
كىنا نجد أف المشرع لـ يراع فى  (أرتكاب الجريمة مف  شخصيف فاكثر أك كاف احدىـ عمي االقؿ يحمؿ سالحان )

كصؼ ىذه المادة أنو مف البدييى فى حالة كجكد شخصيف فأكثر ك أحدىـ يحمؿ سالحا أف األمر لـ يقؼ إلى حد 
التحرش فحسب كلكف مف الطبيعى أف يصؿ إلى التعدل الجسدل كىنا ندخؿ فى جريمة أخرل كىى جريمة ىتؾ 
العرض بالقكة أك التيديد، ك التى تصؿ فييا العقكبة إلى السجف المشدد خمسة عشر عاما، كىى جناية عمى كؿ 
األحكاؿ ك بالتالى فإف المشرع قد كقع فى خطأ كصؼ جريمتيف األكلى جنحة كىى التعرض لمغير بالفعؿ بقصد 

الحصكؿ عمى منفعة ذات طبيعة جنسية مف شخصيف فأكثر ككاف أحدىما يحمؿ سالحا ك الثانية جناية كىى كؿ مف 
ك يبدك أف المشرع ىنا لـ يراجع جيدان أحكاـ قانكف العقكبات ... ىتؾ عرض إنساف بالقكة أك التيديد أك شرع فى ذلؾ

. حتى يتكخى  الحذر مف الكقكع فى ىذا الخطأ التشريعى الجسيـ

كيجب اإلشارة ىنا إلى أف المشرع فى المادة المضافة سالفة البياف قد جعؿ السالمة الجسدية فى مرتبة أدنى مف 
السالمة المادية فالحفاظ عمى ماؿ الشخص فى ظرؼ شبيو بالظرؼ المشدد المذككر عقكبتو جناية ك تصؿ إلى 

اما االعتداء عمى نفكس األشخاص فعقكبتو الحبس مدة ال تزيد عمى خمس .. السجف المؤبد أل السجف مدل الحياه
 .سنكات

يعاقب بالسجف المؤبد أك المشدد عمى السرقات التى ترتكب فى الطرؽ العامة " مف قانكف العقكبات 315ففى المادة 
: سكاء كانت داخؿ المدف أك القرل أك خارجيا أك فى إحدل كسائؿ النقؿ البرية أك المائية أك الجكية فى األحكاؿ األتية

. إذا كقعت السرقة مف شخصيف فأكثر ككاف أحدىـ عمى األقؿ حامال سالحا ظاىران أك مخبأ (أكال)

. إذا كقعت السرقة مف شخصيف فأكثر عف طريؽ اإلكراه (ثانيا)

ك بمقارنة النص السابؽ بنص قانكف التحرش الجديد نجد اف الجريمة فى ذلؾ األخير تقع عمى نفس المجنى عميو، 
. أما فى السرقة فتقع عمى ماؿ المجنى عميو كىنا فقد جعؿ المشرع الماؿ أعمى مف النفس فى نظر القانكف
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