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 30 یونیو 2013... من التدخل إلى داخل الدوامة وخارجها

  شهادة من أحداث 30 یونیو 2013

اجتماع حضرت ما بعد یونیو 30 لمظاهرات التدخل مجموعة في أوبانتیش مع النزول قرار                أخدت
في الجماعي االعتداء فیدیو على اتفرجت ما بعد وتحدیدًا النسویة، للدراسات نظرة في لهم                المتطوعین
إن بینبهونا الكباتن دایمًا كانوا األمان. مجموعة مع أنزل إني مقررة كنت ما بعد ینایر2013، في                  التحریر
المتطوعات على االعتداء أو التدخل متطوعي بحیاة مخاطرة في وإن كلهم، والستات البنات ننقذ هنعرف                 مش
كان ما قد على الفكرة، من متوترة كنت ما قد على االعتداءات. حلقات من الناجیات یخرجوا بیحاولوا                   وهما
  عندي یقین إن ربنا هیقف جنبنا علشان نیتنا عدم أذیة حد، وإني غیر قابلة للقهر أو التعرض لتجربة زي دي.

والستات البنات على ببص وكنت التدخل، بمجموعة الخاصة والتدریبات االجتماعات أحضر             بدأت
عن اإلعالن تم ما بعد تكمل. هتقدر مش ومین هتستحمل فیهم بمین علیهم سري في وأحكم                  المتطوعات،
ومش یونیو، 29 یوم بالنزول قرار اتخاذ تم ،2013 یونیو 28 یوم المیدان في جماعي جنسي اعتداء                   حاالت
من بعض، فوق كثیر حاجات یلبسوا مهم البنات ان قالولنا االجتماعات في األول. في الخطة كانت ما زي 30                   
وكذا فوقیه، تاني بنطلون و البنطلون، فوق مایوه عن عبارة كانت والمقترحات كدة، قبل التدخل في                  تجاربهم
من البنطلون عروة في محطوطة تكون بتاعته التوكة حزام فیه یكون البنطلون ویحبذ بعض، فوق شیرت                  تي
وجبت نزلت قرب، النزول میعاد لما بس كلها، دي الحاجات ألبس إني مترددة كنت األول في                  الجنب.

  الحاجات دي. یوم 29 عدى بسالم بدون أي حاالت، وحمدت ربنا، وحسیت إني غیر قابلة للقهر أكثر.

إیماني جددت بس خایفة، وكنت التوتر من ملخبطة وبطني النوم من صحیت الصبح، یونیو 30 األحد                  یوم
جامعة مبنى عند التجمع میعاد وقبل شغلي رحت التدخل. مجموعة في كلنا حمایتنا على ربنا قدرة في                   ویقیني
ولبست بنطلون، فوقیه و شورت فوقیه و ملقیتوش) اللي للمایوه بدیل لقیته (اللي البودي لبست العربیة                  الدول
كنت إذا سألوني لما أوبانتیش. بتاعة كانت الثالثة شیرت تي وال شیرت تي 2 فوقیها وكان ضیقة، بكمام                    توب
خایفة كنت علشان واحدة ماخدش إني قررت نفسي، عن بیها أدافع علشان معایا ستیك أمیریكان                 عایزة
6 الساعة على بدأ الیوم بیها. الناجیات ویضرب مني یاخدها حد أو بالغلط، بیها التدخل من حد                   أضرب
رجالة األعمار، مختلف من ناس من آخره على ملیان كان والمیدان حاالت، 4 بأول بالغ وجه                  المغرب
الناجیات لمكان للوصول الزحام وسط في بصعوبة طریقنا وشقینا احتفالیة، وبمشاعر بغضب بیهتفوا               وستات،
والشراكة الحب من بروح بعض مع بنتعامل كلنا كنا تدخل، مجموعة كنا إننا من بالرغم علیهم. بیعتدوا                   واللي
كان الیوم حتة. كل من بینا المحیط والزحام المجموعة، هدف سیاق في أوي ملخبطني كان وده                  والرقة،
اللي من تشنج حاالت بیجیلهم كان الناجیات رهیب. كان الحاالت عدد حد... أي خیال تتجاوز بطریقة                  مرعب
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عایزین وكانوا ویطاردونا، الناجیات بیطاردوا كانوا المعتدین علشان عمارة في واتحبسنا بیه، ومروا               شافوه
بنتها على بتدور أم في كان اإلسعاف. عربیة وراح اتفتحت دماغه مننا واحد ویدخلوا. العمارة باب                  یكسروا

  التانیة، غیر اللي كانت معاها، علشان هما الثالثة تم االعتداء علیهم في نفس الوقت. كان في واحدة بیعتدوا

 

بمؤخراتنا، العبث من نصیبنا أخدنا وأنا تانیة بنت تدخلنا، ولما هاردیز، جنب سندوتشات محل قدام                 علیها
من نشیلها ومعرفناش وفیهم، فیها الزقین كنا البنت، على بیعتدوا اللي الرجالة من المهولة األعداد كثر                  ومن
من اتزحلقت البنت فتحه، جوه من حد ولما مقفول، لمحل حدید واجهة في مزنوقة كانت وهي األرض،                   على
خرجنا ولما إیه... یحصلها ممكن كان تحته، لسه وهي اتقفل كان لو واتخیلت واحدة، مرة تاني واتقفل                   تحته،
كنت اللي الوشوش رهیب. بفشل حاسین كلنا واحنا ومعرفناش، نوصلها نقدر ما قد على حاولنا الدایرة،                  من
لبس البسین األعمار، مختلف من ورجالة لشباب یوم كل الشارع في بشوفها عادیة وشوش كانت                 بلمحها
اللي واألذى الشر وكم متحركة زومبیز كأنهم وشهم على اللي والتعبیرات تحركاتهم كانت بس جدا،                 عادي
دلوقتي أقول أقدر أكثر. عنف بیزدادوا كانوا بنقاومهم، كنا ما وكل بالمرة، مفهوم وغیر جنوني منهم                  طالع
وسریع ومقزز عنیف شكل واخدة بس اعتذاري)، كامل (مع الزار بتاعة "الدروشة" بحالة شبیهة                إنها

 وانتهاكي بطریقة مرعبة فوق تصور أي حد.

من المیدان ومراقبة تانیة، تدخل حاالت ومتابعة الست، بنت على التدویر من وجوالت محاوالت عدة                 بعد
كافیه عند اللي المنصة وراء بحالة بالغ جه اغتصابات، أو اعتداءات حاالت أي للمح العمارة في                  شباك
جوه تاني إتجاه في بیجروا لقیتهم ولما التدخل، مجموعة من وعضوات أعضاء بعض مع اتحركت                 بالدي.
ماسكاه وأنا وراه جریت النیل. قصر كوبري مدخل عند الحالة إن قالي منهم، صاحبي واحد وسألت                  المیدان
زحمة لقیت تقریبًا، هناك مترو محطة عند الكوبري مدخل عند وصلنا ولما ظهره، من بتاعته شیرت التي                   من
فاهمة مكنتش متخافیش". "متخافیش، مرة: كذا یقولي قعد وصاحبي وخناق، وشتیمة زعیق وأصوات               كبیرة
جوه، ندخل بنحاول واحنا جوه". للبنت أوصل عایزة أنا خایفة، مش "أنا أقوله: وقعدت كدة، بیقولي لیه                   هو
من بعید عم یا متخدوها هنا! من إمشي هنا؟! جابك اللي "إیه بزعیق: وبتقولي بتبصلي كثیر رجالة                   لقیت
هخاف خایفة! مش "أنا وقلتله: فیه فزعقت "متخافیش"، یقولي: قعد وصاحبي الناس، وزقیت مفهمتش                هنا!".
من واطلعوا خدوها هنا، من إطلعوا حاجة، مفیش "خالص، بیقولوا: لقیتهم فجأة كثیر زق بعد إیه؟!".                  من
وإحنا ماشیین. إننا وبیقولولهم للناس وبیزعقوا كردون حوالیا بیعملوا التدخل أعضاء لقیت بعدها               هنا!".
بإیدین أحس بدأت نمشي بنحاول وإحنا مخافش. إني یقولي برده وفضل فیا الزق فضل صاحبي                 بنتحرك،
أكید لنفسي وقلت مفهمتش األول البنطلون. فوق من ورا من مؤخرتي في وصوابع فیه بتفعص صدري                  على
وقعد بدراعاته، حوالیا یحجز بیحاول فیا الزق وصاحبي األلم لدرجة زادت حدته الموضوع وبعدین                بیتهیألي.
وقعدت بیحصل اللي مصدقة ومكنتش بیحصل اللي فهمت ساعتها متخافیش". معاكي، أنا جنبك، "أنا                یقولي:
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حركتي، في أتحكم بحاول كنت ده كل وسط في حاجة". "مفیش وقلتله: وبصتله بیتهیألك"، "أكید لنفسي:                  أقول
وإیدیا ظهري وفي فوق من رجلیا في وتخبط رجلیا على تدوس عمالة كثیرة ناس عارفة. مكنتش                  بس
بدأت واإلیدین یزید بدأ األلم علیا. متدوسش الناس علشان األرض على مقعش إني همي كل وكان                  وراسي،
ما بعد رهیب بخزي حاسة وأنا أصرخ وبدأت ووسطي، وصدري قدام من رجلیا وبین مؤخرتي في                  تزید
الوقت. نفس في وشه على والفزع یطمني عمال وهو صاحبي على أبص عمالة كنت بیحصل. اللي                  أدركت
كانت ده، بعمل كنت ما وكل علیا، من أشیلها احاول و جسمي في حتة كل في اللي اإلیدین أضرب                     بدأت
بیشد بواحد حسیت حاجة. أي في اتحكم عارفة ومش بتحركني اللي هي دوامة في كنت بتزید. وقوتها                   اإلیدین
صاحبي دراع على فقبضتي مكانه، وارجعه البنطلون اشد بحاول كنت الیمین بإیدي و ورا، من                 بنطلوني
مش بإني إحساسي ثانیة، وكل رقبتي حوالین ورایا من واحد بدراع حسیت فجأة لورا. أنشد وبدأت                  ضعفت
كنت وأخلص، وأموت بسرعة یحصل ده إن بتمنى وكنت علیا هیغمى إنه أحس بدأت بیزید. أتنفس                  عارفة
علشان علیا یغمى أو أموت إني بشغف مستنیة وكنت بره، أطلع هینفع مش عملت مهما إن أدركت                   خالص
وشد بیخنقني كان واحد إن أدرك فجأة وصاحبي فایقة، وفضلت مسلموش وغریزتي جسمي لألسف                أخلص.
نفسي أالقي وبعدین الكسفة من شویة وأسكت أصرخ شویة وكل دي الدوامة في فضلت وزقه. علیا من                   دراعه

  بصرخ تاني.

فجأة نفسي لقیت ما لحد أزید، أو ساعة نص یمكن المتواضع تقدیري في حلوین، شویة دي الدوامة في                    فضلنا
من جواه وإتزقیت فیه، یقفوا أو یقعدوا لألمن مكان یكون ما زي بتاعه، السور في فجوة فیه مبنى                    عند
فضلت أستخبى. وقالولي قدامي ووقفوا هدومي، أعدل قالي منهم واحد صاحبي. عن وفصلوني               راجلین،
الراجلین بین دخل بمطواة وواحد وإلیكتریك نار وشایفة بیهوهو كلب وسامعة هدومي، بعدل وكنت                وراهم
بعید. وزقوه ضربوه شافوه، اإلثنین من راجل ولما ناحیتي، وجه وشه!"، هقطعله منها قرب حد "لو                  وقال:
و ومرعب عنیف كان المنظر والزعیق. تزید قعدت الكلب كثیر.هوهوة وأصوات وشتایم زعیق سامعة                كنت
هي بیقول وهو صاحبي صوت سمعت فجأة المنظر. على أبص قادرة ماكنتش علشان الراجلین ورا                 قرفصت
ناحیة تاني ومشي ومخافش، مني قریب إنه قالي أل. وقلتله هدوم، محتاجة أنا لو وسألني وجالي ووقفت                   فین

  مجموعة التدخل والتجمع اللي كان تقریبا على بعد متر أو اثنین مني.

في "خلیكي وقالولي: جامد فزعقولي علیهم، واطمن لزمایلي أروح عایزة إني قدامي اللي للراجلین أقول                 بدأت
زعقتله كبیرة". مشكلة في إتسببتي أدیكي كدة، غلط للبنات، مكان مش ده اصًال؟ جابك اللي إیه إنتي                   نفسك!
وبدأوا وراهم واقفة فضلت وزعقولي. منعوني أتحرك، بدأت ولما زمایلي"، عند أروح عایزة أنا "أل،                 وقلتله:
اللي كل وأنا یتفاوضوا، قاعدین وهما المبنى، سور فوق من یرموني عایزین إنهم في صاحبي مع                  یتخانقوا
"أل!"، وأقولهم: أصرخ وبدأت إیدي، أو رجلي وأكسر السور فوق من هترمي إني من الرعب علیا                  مسیطر
في یتفاوضوا فبدأوا كثیر. أل أقول وقعدت أكثر أصرخ فبدأت یشدوني بدأوا مهتم. أو سامعني كان محدش                   بس
هما بس معایا، یدخل عایز إنه وقالهم زعقلهم وصاحبي جوه، ویدخلوني قدام المبنى باب عند یاخدوني                  إنهم
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عدد إن ومالحظتهم وخناق زعیق بعد أل. وقالي حاجة، حصله أو اتعور حد لو سألته دي اللحظة في                    رفضوا.
شدوني، فالراجلین تاني واتشدیت أدخله أحاول بدأت ما بعد تاني، كوردون عمل في وفشلهم بیزید،                 الناس
محدش بس جامد، علیه أخبط قعدت وانا جامد، علیه یخبطوا وقعدوا للمبنى، حدید لباب بیا وجریوا                  مسكوني
زعقلي اإلثنین من فراجل فیا. الزق وكله التدافع من وجسمي براسي الباب في بترزع عمالة وبقیت                  فتح،
رمیي على تاني التفاوض وبدأ حلوین، حبة ده الوضع في فضلنا قلتلك!". أنا "شفت؟! وقاله: لصاحبي                  وزعق
لقیت وفجأة ربكة. بیزداد والموقف وأكثر أكثر بتزید األعداد كانت تاني. أصرخ فبدأت السور، فوق                 من
ورجل إید ماسك منهم حد كل قام "یال". وقالوا: تاني لبعض وبصوا وبصولي لبعض بصوا                 الراجلین
من ببعد إني حاسة كنت عشان أصرخ وقعدت بیحصل اللي إیه فاهمة مكنتش أنا بیا. وجریوا                  واتشالت
على تخبط قعدت تانیة وناس تاني حدید باب لحد بیا جریوا ورانا. بتجري ناس أصوات وسامعة                  زمایلي،
وكنت "نزلوني"، وبقولهم: بصرح كنت وأنا الباب، فتحوا دقیقة كام وبعد قدامه، كنا اللي التاني الحدید                  الباب

  بحاول أفلفص ومش عارفة.

"بطلي قالي: منهم واحد ألن بصرخ لسه كنت وتقریبًا بیترزع، الباب صوت سمعت الباب، من دخلنا ما                   بعد
أفلفص ساعتها عرفت كنت صریخ". تبطلي لما وهنزلك حوالینا، حد ومفیش دلوقتي أمان في إنتي                 صریخ،
الدول جامعة مبنى إنه كدة بعد عرفت اللي المبنى دخلوني األرض. على ونزلوني فسابوني رجلیا، من                  رجل
بتعیط وناجیة سیدتین فیها أوضة دخلت وبعدین مظلم، طویل ممر في بیا ومشیوا أسانسیر في طلعت                  العربیة.
قالولي شربت، ما وبعد میه إدوني كویسة. اني وقلتلهم ناحیني جم والستات تلیفون، معایا مكانش                 بهیستیریا.
األوضة من أخرج عایزة إني حسیت وبعدین معاها اتكلم وقعدت اطمنها، علشان للبنت ورحت هدومي،                 أعدل
للناجیة: قالت التانیة فالست راسي، هزیت بإحراج و المیدان؟"، أمن تبع انتي "هو سألتني: منهم واحدة                  دي.
راسي باس الراجلین من وراجل رهیبة. وكسفة بفشل حسیت كده!". بیحصلهم األمن بتوع حتى                "شایفة؟!

 وقالي: "أنا آسف، معلش، بلدنا كدة، هنعمل إیه؟!"

الساخنة الخطوط أرقام بتاعة والورقة منهم واحدة من تلیفون فأخدت هیخرجونا، إزاي إنهم في بیتكلموا                 كانوا
ولما تحت، زمایلي على جدًا قلقانة كنت أمان. لعربیة االحتیاج عن وبلغت فیهم بنمرة واتصلت                 ألوبانتیش،
بره، المظلم الممر في كنبة على قعدت طلعت كویسین. وإنهم مشیوا إنهم قالي معایا، طلع اللي الراجل                   سألت

  وكان كل شویة حد بییجي یقولي أدخل أقعد جوه، بس فضلت قاعدة بره.

بدأت البنت ماشیین، وإحنا وأنا. الناجیة نازلین، وإننا وصلت العربیة إن بیقولولي الستات لقیت شویة                 بعد
اللحظة وفي أهدیها، وحاولت إیدها من فمسكتها األرض، على بتقع وكانت تنزل عایزة ومكانتش جامد                 تعیط
بتاعة شیرت التي أقلع الزم إني قالولي بعدین أل. وقلتلها الحمام، ادخل عایزة لو سألتني الستات من ست                    دي
شیرت، التي اقلع بحاول ووأنا األرض في بصیت قدامي، المرایا في بصیت ولما الحمام فدخلوني                 أوبانتیش،
إني غیر حل قدامي ومكانش ورایا واقفة فضلت هقلعه. إللي أنا إني فقلتلها بتقلعهولي، ورایا منهم ست                   لقیت
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وأنا وتعیط، تصرخ بدأت والبنت التجمع شفنا للخروج طریقنا وفي األسانسیر، في نزلنا لوجودها.                أستسلم
حوالیكي". إحنا "متخافیش، قالها: الراجلین من راجل مطلعش. صوتي بس اطمنها، عایزة وكنت               مسكتها
فالراجل لزمایلي، أروح وعایزة العربیة هركب مش أنا وقلتلهم دخلت، البنت وبعدین العربیة قدام                وقفنا
جنبها، واحنا ورا قاعدة مامتها جواها وكان مالكي مرسیدس عربیة في دخلنا العربیة. جوه وزقني                 زعقلي
  وراجل سایق العربیة قاعد قدام. البنت كانت جوه العربیة قاعدة بتعیط ومامتها بتعیط، ورحنا قسم قصر النیل.

(كان بره مستنیین كثیر وعساكر ضابط في وكان القسم دخلوا والراجل ومامتها البنت القسم عند وصلنا                  لما
وقالي: زعقلي والضابط القسم قدام وقفت الداخلیة). في لها قریب البنت إن فهمته اللي ألن خبر                  عندهم
دول الكلب والد هتسیبي إیه؟ "یعني وقالي: فزعقلي عایزة"، "مش قولتله: محضر!". تعملي علشان                "أدخلي
فبصلي بالضبط؟!". مین ضد محضر هعمل محضر! أعمل عایزة "مش وقلتله: جامد فزعقتله               یفلتوا؟!"،
عایزة إني وقلتله حاجة، عایزة لو سألني واقفین اللي العساكر من عسكري ومشي. وسابني واستیاء                 بقرف

 موبایل، وعملت مكالمة علشان أشوف أروح فین، وبعدین رجعتهوله ومشیت.

المحضر وإن حاجة، هتعمل مش الشرطة إن عارفة علشان بس إني مكانش المحضر عمل عدم ورا                  السبب
هعمل عارفة مكنتش فعًال علشان كمان لكن جوه، الضباط من سخافات استحمل وهضطر قلته، زي                 هیكون
إللي الحقیقة لكن إخوان، كدة بعملوا اللي إن بیقولوا كثیرة ناس كان مین... وال مین وال مین ضد                    المحضر
الشارع في ماشیین اللي والرجالة الشباب زي وزیهم معینة، هویة ملهمش رجالة دول تمامًا. ده عكس                  شفته
السن في كبیرة ورجالة ستات بیعدوا یكونوا بعید ومش عربیاتهم، وراكبین األوتوبیس وراكبین یوم                كل
منهم إثنین مع اتكلمت ما بعد حدته قلت وزمیالتي، زمایلي تجاه وذنب رهیب بفشل حاسة كنت                  الشارع.
نفعت، والهدوم جدًا محظوظة كنت أنا بیسیبني. مش الفشل وإحساس شویة، كل ویقل بیزید بس                 واعتذرتلهم،
ظهري في وإصابة وكدمات راسي في جرح یادوب متهتك، مهبل وال متهتك رحم وال بنزیف                 ومطلعتش
بیرضخوا اللي الناس من كنت أنا علشان لیا عقاب ده یمكن وقلت حد. ألي ده ومتمناش بفترة، بعدها                    اكتشفتها
بتحصل. اللي واالغتصابات االعتداءات عن نتكلم ومینفعش ضروري المیدان سمعة على الحفاظ إن               لمقولة
اللي على بیتحاسب الكل لو لكن كمان. خفیف عقاب وده وأستحقه، بیه راضیة أنا عقاب ده لنفسي                   وبقول
إني رغم العامة، والمیادین الشوارع في كدة دوامة في اغتصابها أو علیها االعتداء مبیتمش الرجالة                 بیعمله،
العنف تعریفات علشان هیتعدل العقوبات قانون وامتى هتتحاسب؟ الناس إمتى هو لكن منهم... لحد ده                 متمناش
المستشفیات إن معجزة یحصل ممكن إمتى هیحصل؟ ولسه بیحصل ولسه حصل اللي توافق جواه                الجنسي
من خوفًا هویاتنا، على اإلفصاح من مرعوبین منبقاش وأنا الناجیات وإن آدمیة، بطریقة الناجیات مع                 تتعامل
بیه مرتبطة سیرة أو ریحة أو صوت وأي ده الیوم هیفضل إمتى ولحد حوالینا؟ إللي والمجتمع أهالینا فعل                    رد
وأنا كوابیس یجیلي هیفضل أعمل، مهما وإني جسمي واستهالك استهالكي تم إني وأحس أقشر                تخلیني
ونص سنین 4 مرور من أكثر بعد بیها حاسة هفضل بیها حسیت إللى والكسرة ده، الیوم عن ونایمة                    صاحیة
الشارع في والرجالة الوالد وشوش في أبص هبطل وإمتى إمتى؟ لحد باإلهانة حاسة هفضل ده؟ الیوم                  على
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الشارع عن مغتربة إني وأحس وأتقرف أترعب یومیها، كدة عملوا اللي من یكونوا ممكن إن فكرة یجیلي                   ولما
أعرف أو أسمع موازي عالم في هبطل كنت هل یومیها، مت كنت لو ویاترى منه؟ بعدي أو فیه بمشي                     اللي

 عن اعتداءات واغتصابات لسه بتحصل في میدان التحریر ومیادین وشوارع مصر؟
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