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لمى قنوت:
كاتبة وباحثة مستقلة ،حاصلة على بكالوريوس في التصميم الداخلي ،تشتغل على التغيير
الديمقراطي والمواطنة والمساواة الجندرية ،صدر لها في عام  2017كتاب/بحث بعنوان
"المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش" ،وقدمت العديد من الأوراق حول
التغيير الديمقراطي في سورية ،ومبادئ الدستور الحساس للجندر ،والنظم الانتخابية
المتوافقة مع الجندر ،والمواطنة وغيرها من القضايا ذات الصلة .كما شاركت في تأسيس
وإدارة عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
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يكتسب التاريخ الشفوي من منظور النوع الاجتماعي ،القائم على الرواية والشهادة الشفوية
المتواترة ،أهميته الاستثنائية خلال الثورات والنزاعات المسلحة والحروب كشاهد على
ومجابها السردية الأحادية التي يكتبها
محاصرا
التاريخ وأحد ركائزه التوثيقية ،ويقف
ً
ً
المنتصرون والممسكون بزمام السلطة ،وتتعقد السرديات الأحادية حين يسطرها الممسكون
بسلطات الأمر الواقع المدعومين من دول مجاورة و/أو دول كبرى ،وتطول مدة الصراع،
وتصل إلى ذروتها في ظل الاحتلال أو الاحتلالات ،كما هي حال سورية اليوم ،وتسطر
تاريخا مكتوبًا لا يمكن أن يطوى أو ُيمحى
الأصوات المكلومة والمخنوقة بالآلام والانتهاكات
ً
مبحوحا .ولا يعني ما سبق ذكره أن التاريخ الشفوي من منظور النوع
أو يضيع بعد أن كان
ً
الاجتماعي تقل أهميته في زمن الاستقرار والصراع السلمي على السلطة.
يحتفي التاريخ الشفوي من منظور النوع الاجتماعي بالتجارب الشخصية ،وينقلها من
ويتحدى علاقات القوة وهياكل السلطة في المجتمع ويسعى إلى
الهامش إلى المركز،
ّ
تغييرها بشكل جذري ،ويعمل من أجل دمقرطة التاريخ ،ويسلّط الضوء على كفاح النساء من
أدوارهن
ؤمن مصادر معرفية بديلة عن
ّ
أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعيةُ ،
وي ِّ ّ
م َع ّلِّيًا شعار أن الشخصي هو سياسي.
ّ
وإنجازاتهن ،ويحلّق عاليًا ُ
َم وريثه بشار الأسد ،خضع التاريخ
في سورية ،ومنذ استلام حافظ الأسد السلطة ومن ث ّ
الرسمي لتزييف وتزوير وتحريف مؤدلج ،وطمس تاريخ الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق
وغيبت الأصوات المنادية بالحرية والديمقراطية والمساواة ،واستكملت حلقات
الإنسانُ ،
تخريب الوعي والعبث بالذاكرة الوطنية عبر تعليم مؤدلج ربط الوطن بالقائد ،والمواطن
الصالح بمدى انضباطه وطاعته وولائه "للقائد الأبدي" .ومنذ بداية الثورة في آذار  2011برز
وظف فيه كل
مساران متوازيان لسردية الصراع ،الأول هو الرواية الرسمية للنظام السوريّ ،
ل السياسات والبرامج ،ودعمته دول إقليمية ودول كبرى،
موارد الدولة ومؤسساتها في ك ّ
مواز يستند إلى شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي ويعمل على
والثاني هو مسار
ٍ
إسماع أصوات الناجيين والناجيات من العنف ،وهناك سردية مناطقية أخرى يسطرها حزب
الاتحاد الديمقراطي ) (PYDوذراعاه العسكريان ،وحدات حماية الشعب ) ،(YPGووحدات
حماية المرأة ( )YPGكسردية مناطقية منفصلة عن السرديتين الأولى والثانية.
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يستخدم النظام السوري التاريخ الشفوي كأداة سياسية اجتماعية لترسيخ شرعية ارتكابه
لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وترسيخ تفتيت المجتمع وصناعة رأي عام داعم لسرديّته
أسس لهذا الغرض منظمة تحت اسم "وثيقة وطن"،
القمعية المتوحشة الاستبدادية ،وقد ّ
ورد في رسالتها عبر موقعها الإلكتروني أنها مؤسسة وطنية بحثية غير حكومية وغير ربحية،
"تعنى بحفظ الذاكرة الوطنية من الضياع أو التشويه أو التزوير ...وتسهم في كتابة التاريخ
السوري المعاصر بأيا ٍد سورية وفق مقاربة التأريخ الشفوي ،وتسعى إلى صناعة رأي عام
حول الأحداث الكبرى .وتعمل المؤسسة لبناء أرشيفٍ من الشهادات الموثقة التي تشكل
جزءا
قاعدة بيانات مرجعية عن سورية والوطن العربي [ ]...لبناء نواة أرشيف وطني ،يشكل
ً
هاما من مسار التاريخ والعملية التأريخية ،ويسهم في بلورة هوية وطنية متكاملة الأبعاد".
ً
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وقد و ّقعت المؤسسة ممثّلة برئيسة مجلس الأمناء د .بثينة شعبان مذكرة تفاهم مع وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل في تاريخ  ،22019/3/31والجدير ذكره أن شعبان هي
المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية ،وبالتالي ينتفي تعريف المؤسسة
بأنها غير حكومية.
وإلى أن يتم إرساء العدالة الانتقالية في سورية ،وتحفظ لجان الحقيقة الذاكرة الشفوية في
صر السوريات والسوريون والمدافعون/ات عن حقوق لإنسان
ركن متين كذاكرة جمعيةُ ،ت ّ
والمنظمات العاملة على العدالة الانتقالية على التصدي ومواجهة التاريخ الرسمي الذي
ير يد فرضه الجلادون ومرتكبو الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الذين احتلوا السلطة
وصدارة المشهد منذ عقود ،ولسان حالهم يقول :نحن هنا ،كأشجار السنديان راسخون/ات،
لن نسمح لكم بتهميش وتزوير التاريخ ،وسنروي ما حدث ،وستشهد صفحات التاريخ على
زورين.
أنكم ستدخلونه كجلادين وم ّ

" - 1وثيقة وطن" ،شوهد في  ،2019/6/20فيhttp://wathiqat-wattan.org/definition-of-the- :
foundation
 - 2المصدر السابق ،شوهد في  ،2019/6/20فيhttps://bit.ly/2RKfJDW :
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يهدف توثيق الذاكرة الشفوية للنساء الناجيات من العنف بشكل عام
وللمعتقلات الناجيات بشكل خاص إلى:
 .1الاعتراف الرسمي بالعنف السياسي الذي أدارته الدولة 3ضد النساء والفتيات
والرجال والفتيان والمجتمعات التي ثارت ضد النظام منذ بداية الثورة في آذار
.2011
رواياتهن من الضياع والنسيان في خضم الاستئثار بالسلطة والصراع عليها
 .2حماية
ّ
وعلى الرواية التاريخية لما حدث منذ بداية الثورة في سورية عام .2011
.3

وتجاربهن لإرساء عدالة انتقالية تحولية تعمل على تغيير هياكل
أدوارهن
فهم
ّ
ّ
السلطة في المجتمع من خلال رسم السياسات وبناء المؤسسات لتحقيق جوهر
العدالة في الإنصاف ورفع الظلم وعدم تكراره.

أدوراهن كفاعلات في التغيير الجذري
 .4تغيير الصورة النمطية للنساء وترسيخ
ّ
الديمقراطي المنشود.
 .5أرشفة حكايات الناجيات من أجل تخليد الذكرى وعدم تكرار الجرائم والانتهاكات،
الفن بكا ّفة أشكاله ومن ضمنها الرموز
مفتوحا أمام
وجعلها خزا ًنا معرفيًّا وثقافيًّا
ّ
ً
المعمارية.
 .6الاعتراف بأهمية الذاكرة الشفوية في صياغة التاريخ الشفوي ،من حيث دمقرطة
جزءا منها،
صياغته وصناعته ،يساهم فيه جميع من صنع الأحداث التاريخية ،أو كانوا
ً
أيضا بدور التاريخ الشفوي كمصدر تاريخي هام من ضمن
نساء ورجالاً ،والاعتراف
ً
ً
المصادر المعترف بها.
 .7عدم إهمال المشاعر والأحاسيس ،والظروف الشخصية والمحيط الاجتماعي
والاقتصادي التي تؤثر في حياة وشخصية المرأة والرجل وتغيّر أدوارهما التي
تزعزع هياكل السلطة ،وغالبًا لا تغيّرها ،وهو عادة ما يهملهم التاريخ الرسمي.

وتغول على مؤسساتها
 - 3المقصود بـ"العنف الذي أدراته الدولة" هو العنف الذي مارسه النظام السوري الذي ابتلع
ّ
ومقدراتها ،وقد استخدم مصطلح "العنف الذي تراعاه الدولة" في المغرب عند الحديث عن العنف خالل سنوات
الرصاص .للمزيدhttps://bit.ly/2LxCr0Q :
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 .8ادماج العنف المبني على النوع الاجتماعي وأنماطه وتراتبيته وتقاطعيته مع كافة
أشكال العنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني في خريطة الجرائم
حزما بالغة الأذى على النساء والفتيات وأ ًذى
والانتهاكات التي شكلت وتشكل
ً
مشاركتهن السياسية وفي كل مناحي الحياة.
أيضا على الأجيال ،يؤثر على
متعاقبًا
ّ
ً
لهن ،ريثما يتاح للسوريات
 .9تكريم الناجيات من العنف ،كأحد أشكال إعادة الاعتبار
ّ
والسوريين بناء مسار عدالة انتقالية تحولية حساسة للجندر تتح ّقق في المشاركة
ل المستو يات والمراحل
المتساوية بين النساء والرجال في رسم مسارها في ك ّ
والآليات والبرامج ،بحيث لا تشمل فقط الجرائم والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة
أيضا العلاقات الاجتماعية التي سمحت
عليهن ،بل تطال
على النساء وأثر النزاع
ّ
ً
اضطهادهن بعد ارتكابها.
وأدت إلى استمرار
وسهلت حدوثها،
ّ
ّ
ّ
هن لعموم ال ّناس كجزء أصيل من تاريخ سورية
رواياتهن
 .10إتاحة
وأدوارهن وتجارب ّ
ّ
ّ
بحثهم/ن عن الحقيقة.
وذاكرة السوريات والسوريين في
ّ
وثق كتاب بعنوان "كي لا أكون على الهامش – الذاكرة الشفوية لناجيات سوريات من
تدعمهن منظمة اليوم التالي ،من
الاعتقال" ،4سردية إحدى عشرة امرأة ناجية من الاعتقال،
ّ
لقاء تسجيليًا ،تم في الفترة الواقعة بين  2019/2/2و  ،2019/3/6اختيرت
أصل خمسة عشر
ً
بناء على عدة معايير ،المروحة الواسعة لأنواع الانتهاكات خلال وبعد الاعتقال والمتقاطعة
ً
مع العنف السياسي وبعض أشكال العنف الأسري و/أو العنف المجتمعي و/أو العنف
وتنو ع الخلفية الاجتماعية – الاقتصادية للناجية،
القانوني الذي تعرضت له عدة ناجيات،
ّ
وتنو ع الآراء السياسية والأجيال العمرية.
ومستوى ودرجة التعليم،
ّ
ولا تختزل الإحدى عشرة قصة تجارب النساء مع العنف السياسي المتقاطعة مع أشكال
ل تجربة لها فرادتها وخصوصيتها وآثارها المختلفة والمتعددة ويختلف
العنف الأخرى ،فك ّ
حد من إمكانية كتابة
تحليلها الجندري عن الأخرى ،ولكن الوقت المحدود لإنجاز الكتاب ّ
قصص إضافية.

 - 4لمى قنوت" ،كي ال أكون على الهامش – الذاكرة الشفوية لناجيات سوريات من االعتقال" ،اليوم التالي.2019 ،

8
اخترت أن يكون نموذج المقابلات التي أجريتها نموذج المقابلة شبه المحكمة البناء (semi-
ُ
المعدة ساب ًقا دون ترتيب ،وطرحت أسئلة جديدة دون
 ،)structuredغطيت خلالها أسئلتي
ّ
مقاطعة الراوية ،وتركت مساحة مرنة لي ولها لتلقائية الحوار.
شخصياتهن
وحرصت خلال المقابلات التي أجريتها الولوج إلى ذاكرة الراويات ،ومعرفة
ُ
ّ
لذواتهن ،وأثر الاعتقال
وتعريفهن
أدوارهن
ومشاعرهن وتطور
وظروفهن
وسلوكهن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حياتهن
والانتهاكات الواسعة النطاق التي تعرضن لها خلال الاعتقال وقبله وبعده على
ّ
وسلوكهن ،بهدف تعميق الوعي بأثر العنف السياسي الذي أدارته الدولة تجاه
ونشاطهن
ّ
ّ
المجتمعات التي ثارت على النظام بشكل عام ،وأثره وأذاه على النساء عندما يتقاطع مع
أشكال العنف المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية ،وأثر عنف الفصائل
أيضا.
عليهن
الجهادية المتطرفة
ّ
ً
ويأتي أهمية توثيق الذاكرة الشفوية لبعض المعتقلات الناجيات ،في تسليط الضوء على
أشكال التعذيب والانتهاكات داخل بعض المعتقلات السورية ،والشهادة على العنف
السياسي والجنسي والجنساني الذي أدارته الدولة ،وظروف الاعتقالات والاختفاءات القسرية،
ومنهجية السلوك الذي انتهجته الدولة في احتجاز النساء والأطفال/ات كرهائن مقابل أن
عليهن ،وهو سلوك تنتهجه ميليشيات منفلتة
يسلّم أحد رجال العائلة نفسه ،و/أو للمبادلة
ّ
من العقال لا سلوك دولة ،فعلى سبيل المثال ،روت نرجس في شهادتها المعنونة بـ
"الرهينات" كيف تم احتجازها وأختها وأمها المشلولة في مشفى المجتهد من  14أيار 2014
وحتى  8نيسان  ،2015ثم تم نقلهن إلى فرع الخطيب ومنه إلى سجن عدرا حتى تم إطلاق
سراحهن في  25نيسان  ،2016وذلك من أجل أن ُيسلم أخاها المطلوب نفسه ،الأمر نفسه
متوجهة إلى الأردن لعقد
حصل مع ريم في شهادتها المعنونة بـ "بين سجنين" والتي كانت
ّ
زفافها ،لكنها اعتقلت وعمها الذي أطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر ،أما هي فاستمر اعتقالها
تم بين
لمدة سنة وتسعة أشهر كرهينة للتبادل ،وخرجت مع ثلاث وعشرين امرأة ،إثر تبادل ّ
مشاهداتهن
أيضا في رصد
النظام وفيلق الرحمن ،وتحفل الشهادتان على سبيل المثال
ّ
ً
حيواتهن
بحقهن كان لها أثر عنيف على
لاستخدام النساء كورقة للتفاوض ،وهي جريمة
ّ
ّ
وحقوقهن ،عززت من انتشار تلك الجريمة وج ّذرت الانقسام المجتمعي فعلى سبيل
ّ
بأن زوجها وأصدقاءه
المثال ،أفادت ورد في شهادتها المعنونة بـ "آخر امرأة في القابون" ّ
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الأربعة خطفوا من أمام مشفى تشرين في دمشق دكتورة برتبة عميد ليفاوضوا النظام
عليها ،مقابل إطلاق سراح ورد التي كانت معتقلة عند النظام.
أن النظام تعامل
وأكدت هنادي
أيضا في شهادتها المعنونة بـ "كي لا أكون على الهامش" ّ
ً
وأن سجن عدرا حوى في قسم التوقيف ،الذي نقلت إليه في الشهر
مع المعتقلات كرهائن،
ّ
وأن غالبية المعتقلات فيه لا يطلق
وبناتهن،
السادس من عام  ،2013عائلات بأكملها ،أمهات
ّ
ّ
سراحهن إلا من خلال المبادلات و/أو عبر ما يطلق عليها النظام "المصالحة الوطنية" والتي
ّ
على إثرها أطلق سراح هنادي وأختها وسلفة أختها ومنى بركة وأربع معتقلات أخريات ،كما
ورد في شهادة بركة المعنونة بـ"شمس الدمشقية" ،في المفاوضات التي أجراها مع وجهاء
موجودا في قوائم الأسماء الواردة
أن اسمها كان
من منطقة القدم .وتشير هنادي
ً
أيضا إلى ّ
ً
ضمن ما يعرف بـ"مبادلة الراهبات" ،5وتبيّن في شهادتها سبب عدم إطلاق سراحها" :كان
ترتيب اسمي في التبادل هو الثاني بين الأسماء ،وظهر اسمي في الإعلام ،لكنهم لم يفرجوا
عني لأن موضوع المصالحة في منطقة القدم بدأ يتحرك ،وكانوا يريدون استخدامي فيها
لأنهم سيستفيدون أكثر ،فلماذا يدعونني أخرج في مبادلة؟" ،وتشبه هنادي وضع المعتقلات
هن أصبحن كـ"الغنم ،كالطرش كالحيوانات المأخوذة للذبح ،قوتنا
في سجون النظام بأ ّن ّ
سلبت".
خمدت وإرادتنا ُ
حول النظام السوري مؤسسات الدولة مثل مشفى
وتشير شهادة نرجس
أيضا ،كيف ّ
ً
حكومي يقع في دمشق ،إلى فرع أمن رديف للمخابرات ،حيث
المجتهد ،وهو مش ًفى
ّ
غرفتهن
وأمها المشلولة في إحدى الغرف ،واحتجزوا في غرفة قريبة من
تم ّاحتجازها وأختها
ّ
ّ
يتم تعذيبهم ،وشهدت نرجس موت أحدهم جراء التعذيب ،وسمعت
عددا من الشبان ،وكان
ً
ّ
أحد العناصر يقول لرئيس مفرزة الأمن فيها "فطس مات سيدي" ،وشبّهت نرجس المشفى
أنه "عبارة عن ثكنة عسكرية لكثرة العناصر المنتشرة داخلها".

 - 5حصلت المبادلة بين النظام السوري وجبهة النصرة في منطقة القلمون في آذار  ،2014وتمت مبادلة  13راهبة و3
مساعدات لهن ،حيث تم اختطافهن من دير مار تقال في ريف دمشق أثناء اقتحام جبهة النصرة للمنطقة ،مقابل
اإلفراج عن  34معتقلة في سجون األجهزة األمنية باإلضافة على طفلين وشابين .للمزيد من المعلومات" :تبادل
المقاتلين ال يحل أزمة عشرات آالف المعتقلين والمفقودين في سوريا" ،سوريون من أجل الحقيقة والعدالة،
تشرين األول  ،2017صفحة  ،16شوهد في  ،2019/6/25في/https://stj-sy.org/ar/294 :
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أما عن مشفى المزة العسكري  601الذي عذبت فيه أميرة ،ففي شهادتها المعنونة بـ "أميرة
"حيث تم شبحها على السرير لمدة أسبوع كامل وهي مكبلة اليدين والقدمين ،فهو أحد
مصور الطب
ور في فنائه الملقب بـ (سيزر /قيصر) جثث معتقلين ،وهو
ّ
المش َفيَيْ ِّن الل َذيْ ِّن َ
ص َ
وهرب أكثر من  50000صورة التقطت بين أيار  2011وآب
الشرعي للشرطة العسكرية،
ّ
نساء ورجالاً" ،المصابين بأمراض
 ،2013وهو الشهر الذي انشق فيه 6.وكان بعض السجناء،
ً
خطيرة ُينقلون إلى مشافٍ عسكرية في منطقة دمشق ،منها مشفى المزة العسكري 601
ومشفى تشرين العسكري الواقع بالقرب من برزة البلد[ .حيث] كان السجناء يع ّذبون من قبل
الطاقم الطبي في المشفى ،7".و "تشير الروايات أن بعض المهنيين الطبيين شاركوا في
سوء المعاملة .منذ عام  ،2011قام الأمن العسكري والمخابرات العسكرية ومخابرات القوات
الجوية وقسم الأمن في الفرقة الرابعة في الجيش السوري والحرس الجمهوري بإحضار
تعرض المعتقلون فيها ،بمن فيهم
المعتقلين إلى أجنحة منفصلة داخل المستشفى.
ّ
وتعرضوا للتعذيب باستغلال الإصابات الموجودة من
الأطفال ،للضرب والحرق بالسجائر،
ّ
تم تعذيبهم حتى الموت في هذا المرفق".
قبل  .العديد من المرضى ّ

8

تمت إحالة عدد كبير من المعتقلات إلى محكمة الإرهاب مثل لولا الأغا وياسمين الشامي
ّ
لهن بطانية وحملنها من
حولت إليها ،وأحضروا
ّ
ونرجس وأختها ،حتى والدتهما المشلولة ّ
الجهات الأربعة هي وأختها ومعتقلتين ووضعنها في الباص ،وفي محكمة الإرهاب وضعوها
على فسحة الدرج عند شخص ير ّتب الأسماء ،وتصف نرجس مشاعرها ونظرات الناس إليها،
أخذهن مع عدد من المعتقلات
هن لبسن الثوب الأزرق الجزائي في سجن عدرا قبل
ّ
وقالت إ ّن ّ
معا ،قبل الدخول إلى القاضي في محكمة الإرهاب،
إلى المحكمة ،و"كبّلوا أيدينا ك ّ
ل امرأتين ً
كان الناس والمحامون ينظرون إلينا وكأننا مجرمات ،كانت نظراتهم فظيعة ،وبدأنا نبكي،".
أما منى بركة فتصف الأمر بـ "ك ّنا فرجة لل ّناس ونحن بثوب الجزاء مقيدات بالجنازير".

" - 6لو تكلم الموتى" ،هيومن رايتس ووتش 16 ،كانون األول  ،2015شوهد في  ،2019/5/5في:
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
" - 7بعيدا عن العين...بعيدا عن الخاطِ ر :الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية" ،األمم المتحدة،
 ،2016/1/27شوهد في  ،2019/5/5فيhttps://bit.ly/2LRjt7n :
UN Human Rights Council, Assault on medical care in Syria, 13 September 2013, - 8
A/HRC/24/CRP.2, p. 7, available at: https://bit.ly/2Qbem01, accessed 3 July 2019
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نموذجا على إرهاب المجتمع وقمعه ،وقد شكِّّلت بالمرسوم 22
وتعتبر محكمة الإرهاب
ً

لعام  ،2012هدفها حماية النظام الحاكم ومحاربة المعارضة والنشطاء/ات المدافعين/ات
تمت بصلة للقضاء،
عن حقوق الإنسان ،ولا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية العادلة ،و"لا
ّ
فهي أشبه بفرع أمني ،قضاتها وموظفوها عبارة عن جزء من أجهزة الأمن ،فلا يتم تعيين
قاض إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة ] [...ويملك فيها
موظف في المحكمة أو
ٍ
يعتد بطلب الموقوف بأنه
محامٍ  ،ولا
ّ
القاضي صلاحية استجواب الموقوف لديها دون حضور ُ
يريد محاميًا في الاستجواب ،كما أن القاضي لا يستجيب لطلب الموقوف أو وكيله بعرضه
على الطبابة الشرعية للتأكد من تعرضه للتعذيب ،وغالبًا ما يتقيّد القاضي بالاعترافات
الأمنية الواردة في الضبط الأمني" 10.وتنص (المادة  )1-3من القانون على الاختصاص
"تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي
الواسع الذي تتمتع به المحكمة:
ّ
ونصت (المادة :)4
الخاصة بالمحكمة".
الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة
ّ
ّ
"يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين" .وبخلاف المادة  3فقرة
 ،1فإن من يحيل الجرائم إلى المحكمة ليست النيابة العامة بل الفروع الأمنية ،ويتساوى فيها
سلاحا أو من قام/ت بالتظاهر ضد النظام أو من
قدم/ت مساعدات إنسانية ومن حمل
من ّ
ً
ضده على مواقع التواصل الاجتماعي أو من قتل ،و"الجميع إرهابيون/ات بنظر
كتب/ت
ّ
الغيابي عند إلقاء
حق سقوط الحكم
النظام" ،11.كما حرمت (المادة  )6المتهم غيابيًا من
ّ
ّ
القبض عليه ،واعتبرته نهائيًا ما لم يكن قد سلّم نفسه طواعية" :لا تخضع الأحكام الغيابية
الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان
قد سلّم نفسه طواعية".

لديهن سوى خيار
عنهن لم يكن
شهادتهن في الكتاب ،بعد الإفراج
جميع المعتقلات ،الواردة
ّ
ّ
ّ
معرضة
وحيد وهو الخروج من سورية ،فالمعتقلة السابقة أو/والموصومة بمكان إقامتها،
ّ

" - 9القانون  22لعام  2012إحداث محكمة للنظر في قضايا اإلرهاب مقرها دمشق" الجمهورية العربية السورية –
مجلس الشعب ،2012/7/26 ،شوهد في  ،2019/5/19فيhttps://goo.gl/gYREUs :
" - 10محكمة اإلرهاب في سوريا" ،المفكرة القانونية ،2015/5/9 ،شوهد في  ،2019/5/19فيhttp://legal- :
agenda.com/article.php?id=1118
 - 11المصدر السابق.
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معاناتهن في أماكن
أي لحظة وعلى أي حاجز ،الأمر الذي أثقل من
ّ
للاحتجاز والاعتقال في ّ
اللجوء ،حيث الفاقة والمرض والاستغلال.
استعدادهن ليكن طر ًفا في الادعاء
جميعهن يأملن في محاسبة الجناة ،وأكدن على
أن
ّ
ّ
كما ّ
عندما تفتح مسارات تحقيق دولية أو وطنية في المستقبل.
برز الوصم والانتهاكات والجرائم حسب مكان إقامة المدنيين في الهوية الشخصية في عدة
شهادات ،مثل شهادة زينب ومنى بركة وهنادي وغيرها من الشهادات ،الأمر الذي ج ّذر
الانقسام في المجتمع ،بينما ي ّتضح من شهادة ياسمين الشامي ،وهي الدمشقية ،كيف أراد
ضابط إيصال رسالة من خلالها إلى أنه من غير المفترض أن ُتعامل دمشقية وتعتقل
يوما ،أقام معها وفي
لمدة س ّتة وعشرين
و ُتفرض عليها إقامة جبرية هي وأطفالها الثلاثة
ّ
ً
بيتها عناصر من الأمن وأجبروها على خدمتهم .وتشير شهادة نور ،التي كانت ترى في بشار
مطو ًرا للبلاد ،وذلك قبل أن تشهد بأم عينيها مقتل خمسة شبان في منطقة ركن
الأسد
ّ
أيضا إلى أن الاعتقالات طالت من عمل في
الدين بدمشق عام  ،2011وتشير شهادتها
ً
الإغاثة وضمن منظمات مرخصة رسميًا.
وتحديدا الدين الإسلامي حسب الشهادات الواردة،
سياسة ازدراء الأديان والمعتقدات،
ً
برمته ،وهي
سياسة ثابتة ومتج ّذرة في خطاب وممارسات العاملين في الجهاز الأمني ّ
تنص
برمتها ومن ضمنها الدستور السوري 12حيث
تتعارض مع ما
ّ
تنص عليه الدساتير ّ
ّ
المادة الثالثة – البند الثالث" :تحترم الدولة جميع الأديان ،وتكفل حريّة القيام بجميع شعائرها
ّ
العام ،".وفي الفصل الأول :الحقوق والحريات – المادة الثالثة
ل ذلك بالنظام
على أن لا يخ ّ
ّ
والثلاثون – البند الثالث" :المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ،لا تمييز بينهم في
ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".وهو الأمر الذي يجب أن يلتزم به
ويحترمه العاملون والعاملات في مؤسسات الدولة ومن ضمنها القطاع الأمني عند إعادة
بنائه بعد الانتقال السياسي وعبر العدالة الانتقالية.

إجبار معتقلات الرأي على انتخاب بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام
 - 12دستور الجمهورية العربية السورية  ،2012شوهد  ،2019/4/7فيhttps://bit.ly/2FLyLot :
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أن ثلاث معتقلات
 ،2014ورد في شهادة لولا الآغا أثناء اعتقالها في سجن عدرا ،وأفادت ّ
وإكراههن تعسفيًّا بعدها على
وتجويعهن
ضربهن
وتم
رفضن انتخابه فتعرضن لعنف لفظي
ّ
ّ
ّ
ّ
انتخابه ،وتقول الآغا في شهادتها" :وأثناء الانتخابات الرئاسية في الشهر السادس من عام
 ،2014أحضروا لنا صندو ًقا لكي ننتخب بشار الأسد! كيف ننتخبه ونحن معتقلات سياسيات!
يمر علينا ،ك ّنا مجبرات على الانتخاب ،ك ّنا بعد انتخابه نجهش بالبكاء ،وبعد أن
كان أسوأ يوم
ّ
رفضت ثلاث بنات انتخابه سمعنا صوت المقدم ويدعى م.ب يقول" :نزلوا هالقحبات لتحت
على المنفردة وممنوع عنهن الأكل والشرب" ،وتم وضع كل بنت في منفردة بدون طعام
حالتهن سيئة ج ًّدا و"مصفرنين" بدون أكل وشرب ،وقد أشبعن
وشراب ،وحين خرجن كانت
ّ
ضربًا ،وأجبرن على انتخاب بشار ،بقين بعدها مريضات ومستلقيات على "الفرشة" لمدة
شهر ".كما برز العنف في عدم انتخاب بشار الأسد في شهادة منى بركة عندما سألها أحد

العناصر في فرع الأمن العسكري  ،215إذا كانت قد انتخبت بشار الأسد ،وبعد أن نظر
إلى إصبعها وأجابته بالنفي ،صفعها على وجهها بقوة لدرجة أنها غابت عن الوعي.

الجرائم والانتهاكات في السجون ومراكز الاحتجاز في بعض التقارير:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موجز صدر بعنوان "في اليوم الدولي
للمرأة...إلغاء متواصل لحقوق المرأة الأساسية في سوريا" 13صدر بتاريخ  ،2019/3/8في
يزلن قيد
ل عن  10026أنثى لا
الفقرة (باء :الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري) أن "ما لا يق ّ
َ
القسري على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ آذار2011/
الاعتقال أو الاخفاء
ّ
وحتى آذار "2019/منهن  8160معتقلة من قبل قوات النظام السوري يتوزعن إلى  439أنثى
طفلة و  7721أنثى بالغة ،و 906أنثى يتوزعن إلى  65أنثى طفلة و 841أنثى بالغة قيد
الاعتقال أو الاحتجاز القسري لدى فصائل المعارضة المختلفة ،وفي الفقرة (جيم :التعذيب)
ل عن  89أنثى بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسية
وثّقت الشبكة مقتل ما لا يق ّ

" - 13في اليوم الدولي للمرأة ...إلغاء متواصل لحقوق المرأة األساسية في سوريا" ،الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،
صفحة  ،2019/3/8 ،3شوهد في  ،2019/4/15في/http://sn4hr.org/arabic/2019/03/08/10919 :
 - 14المصدر السابق ،صفحة .4
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منهن  72يتوزعن إلى  27أنثى طفلة و 45أنثى بالغة على
الفاعلة خلال نفس الفترة الزمنية،
ّ
أيضا ارتكاب أطراف
يد قوات النظام السوري ،وفي الفقرة (د :العنف الجنسي) وثّقت الشبكة
ً
النزاع الفاعلة في سوريا ما لا يقل عن  8032حادثة عنف جنسي وقعت خلال نفس الفترة
الزمنية التي شملت التقرير "كانت قوات النظام والميليشيات التابعة له مسؤولة عن 8016
حادثة بينها قرابة  876حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز ،ونحو  443حادثة كانت بحق فتيات
عاما".
دون سن ال 18
ً

15

وذكرت (هيومن رايتس ووتش) إفادة  10محتجزين سابقين ،بينهم امرأتان ،أن التعرض
للانتهاك الجنسي للمعتقلات/ين في سجون الأسد يشمل :الاغتصاب وإيلاج أجسام صلبة،
التحسس الجنسي ،التعرية القسريّة لفترات طويلة ،الصدمات الكهربائية وتوجيه الضربات
ّ
على الأعضاء التناسلية.

16

ووثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية في ورقة تحمل
عنوان "فقدت كرامتي :العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية"
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فرعا من فروع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة
"اغتصاب النساء والفتيات في 20
ً
فرعا 18".وأشارت الورقة أن العنف الجنسي
للحكومة ،واغتصاب الرجال والأولاد في 15
ً
والجنساني هو "قضية مستديمة في سوريا منذ الانتفاضة في عام " 19".2011ووصف أحد
الأشخاص في مقابلة كيف اقتحم رجال الميليشيات الموالية للحكومة بيته ،بعد انتقال
القوات الحكومية إلى حي باب عمرو في مدينة حمص في شباط (فبراير)  ،2012وقتلوا
خمسة من أقاربه الذكور وأرغموه على مشاهدة اغتصاب جماعي لزوجته وابنتيه ،وكلاهما

 - 15المصدر السابق ،صفحة .4
" - 16اعتداءات جنسية في المعتقالت السورية ،قوات األمن تعتدي على النساء والفتيات عند مداهمة البيوت أيضا"،
هيومن رايتس ووتش .2012/6/15 ،شوهد في ،2019/4/15 :في:
https://www.hrw.org/ar/news/2012/06/15/246678
 - 17مجلس حقوق اإلنسان ،لجنة التحقيق الدولية والمستقلة المعنية بشأن الجمهورية العربية السورية "فقدت كرامتي:
العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية" ورقة 15 ،آذار  ،2018شوهد في ،2019/4/15
في:
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternational
Commission.aspx
 - 18الورقة السابقة ،صفحة .2
 - 19الورقة السابقة ،صفحة .1
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قاصر .وبعد ذلك تم اغتصاب الشخص موضع المقابلة أمام أسرته" 20".ويقع العنف الجنسي
والقتل بالتوازي وبصورة منتظمة".

21

اغتصابهن في بعض الحالات 22،وأثناء الغارات على المنازل،
وتم قتل النساء والفتيات بعد
ّ
وفي كثير من الحالات ،تم إلقاء القبض واحتجاز النساء والفتيات في مراكز الاحتجاز للضغط
أقاربهن الذكور لتسليم أنفسهم 23،وذكرت فتاة ( 16سنة) من كرم الزيتون ،أنها
على
ّ
"شاهدت اغتصاب امرأتين أرغمتا بعد ذلك على السير أمام الدبابات لساعات 24".وعند نقاط
التفتيش ،وفي بضع حالات ،تم اغتصاب النساء والفتيات المحتجزات في نقاط التفتيش
أقاربهن الذكور 25،وتشير الورقة أ ّنه "لم تظهر أدلة استخدام الاغتصاب كتكتيك في
أمام
ّ
مذبحة الحولة في أيار/مايو إلا بعد نشر تقرير اللجنة عن تحقيقها الخاص في أحداث
الحولة".26
تعرضت كثير من النساء والطفلات ،منذ لحظة القبض عليهن وخلال الاحتجاز ،لأنواع
و ّ
مختلفة من العنف الجنسي وبضمنها الاغتصاب والتعذيب الجنسي والاعتداء الجنسي
27

أصغرهن في التاسعة من عمرها".
والإذلال ،وقد "وثّقت اللجنة اغتصاب عدة بنات،
ّ

وذكرت ورقة صادرة عن الأمم المتحدة – مجلس حقوق الإنسان في تاريخ  27كانون الثاني
الخاطر :الوفيات أثناء الاحتجاز في
بعيدا عن
"بعيدا عن العين...
 ،2016تحت عنوان
ِّ
ً
ً
الجمهورية العربية السورية"" 28عن تعرض المحتجزين لدى الحكومة للضرب حتى الموت أو
ماتوا نتيجة إصابات من جراء التعذيب .وهلك آخرون نتيجة الظروف المعيشة اللاإنسانية.
ارتكبت الحكومة جرائم ضد الإنسانية تتمثّل في الإبادة والقتل والاغتصاب أو غيره من

 - 20الورقة السابقة ،صفحة  ،12فقرة .16
 - 21الورقة السابقة ،صفحة  ،12فقرة .17
 - 22الورقة السابقة ،صفحة  ،12فقرة .17
 - 23الورقة السابقة ،صفحة  ،12فقرة .18
 - 24الورقة السابقة ،صفحة  ،23فقرة .19
 - 25الورقة السابقة ،صفحة  ،14فقرة .23
 - 26الورقة السابقة ،صفحة  ،12هامش .2
 - 27الورقة السابقة ،صفحة  ،16فقرة .29
" - 28بعيدا عن العين ...بعيدا عن الخاطِ ر :الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية" ،األمم المتحدة –
مجلس حقوق اإلنسان 27 ،كانون الثاني  ،2016شوهد في  ،2019/4/15في:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31CRP1_ar.pdf
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أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن والاختفاء القسري وغير ذلك من الأعمال
ايضا ارتكاب جرائم حرب ".وبحثت
واستنادا إلى هذا السلوك نفسه فقد تم
اللاإنسانية.
ً
ً
الورقة قتل المحتجزين في الفترة بين  10آذار  2011و 30تشرين الثاني  ،2015وتستند
ومواد وثائقية كبيرة تصف بالتفصيل استعمال العنف
استنتاجات الورقة إلى  621مقابلة
ّ
وظروف الاحتجاز اللاإنسانية ،ومن بين المقابلات المذكورة ساب ًقا تم مقابلة  200شخص
"من المحتجزين السابقين كانوا حاضرين عند موت زملائهم في الزنازين ،29".وفي الإطار
نفسه شهدت المعتقلات الناجيات قتل وتعذيب العديد من المعتقلين ،ووصفت هنادي
أصوات التعذيب التي كانت تسمعها المعتقلات بالكابوس القاتل.
وبرز أحد أشكال الإمعان اللاإنساني في الترهيب هو في تهديد والدة نرجس المس ّنة
والمشلولة والمعتقلة كرهينة من قبل عنصر في فرع الخطيب حين قال لها" :إذا بتقولي
رجلي عم يوجعوني".
إنك موجوعة أو مشلولة بدي رجعك للفرع ،بتقولي
ّ
وفي سجن عدرا المركزي أفادت منى بركة كيف رميت نجلاء المصابة في السل في قبو
أعينهن.
موحش بإحدى الزنزانات دون علاج إلى أن ماتت أمام
ّ
هدر الكرامات والعنف اللفظي ونعتهن بأقذر النعوت ثابتة على الحواجز وفي المعتقلات،
وقذارة المكان المملوء بالحشرات والجرذان برز في عدة شهادات ،مثل أميرة ،الطعام الرديء
أيضا سمة ثابتة في جميع الروايات" ،القصعة" في الزنازين هي نفسها للتنظيف
هو
ً
الأرضيات وللشرب المياه.

استهتار النظام بالأمم المتحدة ومبعوثها الأممي
عصا
يظهر استهتار النظام بالأمم المتحدة ومبعوثها السابق "الأخضر الإبراهيمي" بتسمية
ً
باسمه ،مخصصة لضرب المعتقلات/ين وتعذيبهن/م في عدد من الأفرع الأمنية ،ما يدل
تماما
على أنه توجيه للأفرع صادر من شخصية ذات مركز وسلطة عالية ،وهو أمر منسجم
ً
ل السياسي والقرارات الأممية.
مع سلوك النظام تجاه الح ّ

 - 29المصدر السابق ،صفحة .2
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إن السلوك الإجرامي هو محل مفاخرة في الأفرع الأمنية ويتضح جليًا من خلال اللافتة
الموضوعة في مكان بارز في فرع فلسطين ،أحد أكثر الفروع انتهاكًا لحقوق الإنسان ،والتي
كتب عليها عبارة (الداخل مفقود والخارج مولود) ،أو في تسمية غرفة التحقيق والتعذيب في
تماما مع ما حدث داخلها للولا الآغا.
فرع بـ (المسلخ) ،وهي تسمية تتطابق
ً
مستمرا ،كما
وإصرارا
فاقعا في التباهي بالقتل
نموذجا
ويمثّل المدعو باسل .ع في فرع 227
ً
ً
ً
ً
روت هنادي في شهادتها ،على الجهر باسمه وبمكان ولادته وإقامته الحالية ،متحديًا توثيقات
ل ما قد يتر ّتب في المستقبل من تبعات،
منظمات حقوق الإنسان عن الجرائم والانتهاكات وك ّ
وهو بلا شك يعكس قيم المنظومة السجنية وقطاع العدالة في سورية والحصانة ومنهجية
تماما
الحماية القانونية التي يوفرها النظام السوري لمجرمي ومرتكبي الانتهاكات ،ويتقاطع
ً
مع الورقة الصغيرة التي أظهرها أحد المحققين لهنادي في نفس الفرع بتاريخ  5كانون
الأول  2012والتي ُكتب فيهاُ " :تخلى مسؤولية المح ّقق عن موت أي موقوف أثناء التحقيق"،
والمختومة باللون الأزرق من قبل رئيس شعبة المخابرات العسكرية ،وما قاله لها بعد ذلك:
تماما مع
ت هنا ،فأنت كالصرصور الذي أدعس عليه" ،وهو يتوافق
ت حتى لو م ِّ
"هل رأي ِّ
ً
المنهجية التي يتبعها النظام حتى الآن ،حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة
من قتلهم النظام السوري في مراكز الاحتجاز الرسمية والسرية التابعة له قرابة 13608
شخصا منذ آذار  2011وحتى آب  30،2018وأشارت إلى أن النظام "تعمد إخفاء مصير
ً
عشرات الآلاف من المعتقلين ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم" ،لكنه في
أيار  2018بدأ "بالكشف عن كم كبير من المختفين قسريًا ،عبر التلاعب ببياناتهم في السجل
أقر بوفاة
المدني وتسجيلهم على أنَّهم متوفون" وتشير قاعدة بيانات الشبكة أن النظام ّ
أيضا منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إخطارات ما لا يقل
شخصا ،ورصدت
836
ً
ً
عن  700وثيقة وفاة داخل مراكز الاحتجاز وردت إلى دوائر السجل المدني في محافظة حماة
وريفها في بداية عام  ،2019وقامت الأخيرة بدورها بإبلاغ العديد من ذوي المحتجزين بذلك،
وسلمتهم وثائق وفاة ذويهم ،دون أن تسلمهم الجثث أو تعلمهم بمكان الدفن ،وتضيف

" - 30النظام السوري يدين نفسه ويُقر بوفاة  836من سوريين ُمختفين قسريا لديه ،ومجلس األمن ميت" ،الشبكة
السورية لحقوق اإلنسان 27 ،آب  ،2018صفحة  ،1شوهد في  ،2019/6/15في:
/http://sn4hr.org/arabic/2018/08/27/10341

18
المنظمة أن "معظم المراجعين للدائرة كانوا من النساء ،وخاصة أن لا أحد من الشبان يجرؤ
على الذهاب والاستفسار عن ذويهم المحتجزين ،خو ًفا من الاعتقال".
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كما تبدو المقارنة بين بطش حافظ الأسد وبشار الأسد من خلال ما قاله أحمد عليا الملقب
وتكريما له
""مسن ومتقاعد
بشرشبيل ،والذي يعمل في فرع  ،215وتروي هنادي أنه:
ّ
ً
كثيرا ،ومتعصب لحزب البعث ولحافظ
وضعوه في هذا المكان ،أصلع غبي وبيروقراطي
ً
ويردد" :لو كنتم أنتم
كثيرا عن حافظ الأسد
الأسد وجماعته أكثر من بشار الأسد ،وكان يتكلم
ّ
ً
أنتن على قيد
بقيتن على قيد الحياة ،بس المعلم رايق معكم ،ولذلك
على زمن حافظ لما
ّ
ّ
صر ح به اللواء جميل حسن
الحياة" ،ويقصد بالمعلم "بشار الأسد"" ،وهي مقارنة تشبه ما
ّ
رئيس شعبة المخابرات الجوية السورية حين سأله صحفي عما كان يمكن أن يفعله حافظ
أسد لو شهد ما حدث في عام  ،2011فقال متذكّ ًرا أحداث الثمانينات" :الصحفيون وقتها
مبالغا بها عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال أحداث حماة ولكن أقول ،لو كنا
أرقاما
كتبوا
ً
ً
تصرفنا منذ بداية الازمة الحالية بنفس الطريقة لكنا أوقفنا حمام الدم ولما كنا وصلنا إلى ما
وصلنا إليه اليوم من اقتتال".

32

إن اطمئنان مرتكبي الجرائم والانتهاكات المحميين قانونيًا من المحاسبة ،أطلق لهم العنان
ّ
بابتكار أشكال متنوعة من التعذيب والترهيب والتهديد للمعتقلات والمعتقلين ،تبدأ من
سجانين مثل أبي عزرائيل ولا تنتهي بممارسات وسلوك ،بل في بيئة
إطلاق أسماء على
ّ
خصبة لكل أشكال العنف مثل الحرص على قذارة الزنازين وانتشار القوارض والحشرات
وجميع الأشكال المهينة للكرامة الإنسانية ،مثل عدم قدرة المعتقل والمعتقلة على استخدام
نساء ورجالا ً أطفالا ً وطفلات ،على استخدام
الحمام والمرحاض عند الحاجة ،وإجبارهم،
ً
أكياس أو سطل لقضاء الحاجة داخل الزنازين خارج الأوقات المسموحة ،أما الدورة الشهرية،
قطعا من
حرمانهن من توفير فوط صحية إلا لمن تمتلك مالا ً لشرائها ،واستخدمن
فقد تم
ً
ّ
جعلهن عرضة للأمراض،
وكن يعاودن استخدامها بعد غسلها ،الأمر الذي
ملابسهن الرثة،
ّ
ّ
ّ

" - 31إخطارات جديدة بوفاة مئات المحتجزين داخل سجون األجهزة األمنية السورية" ،سوريون من أجل الحقيقة
والعدالة ،2019 /6/18 ،شوهد في  ،2019/7/1فيhttps://bit.ly/2xumekJ :
" - 32رئيس شعبة المخابرات الجوية السورية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن األزمة" ،سبوتنيك ،2016/11/1 ،شوهد في
 ،2019/7/1فيhttps://bit.ly/2gB4hu0 :
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حتى من تمتلك المال أو تستدين ممن يمتلكن المال لتشتري احتياجاتها ،فالأسعار كانت
غالية لكل شيء ،وكأن الأمر تجارة رابحة.
الخطف والكمائن التي ُنصبت للناشطات مثل نورهان ومنى بركة دليل على السلوك
سواء في معتقل واحد
المافيوزي للنظام ،والحرص على الإخفاء القسري للمعتقل والمعتقلة
ً
جريمة ضد الإنسانية كما صنفها القانون
أو عند نقلهم/ن إلى فروع أخرى ،ليس فقط
ً
الدولي ،بل منظومة فساد وإفساد تديره الدولة في توفير مصدر دخل وتنفع لش ّذاذ الآفاق
والمتن ّفذين في السلطة لابتزاز أهالي المعتقلين والمعتقلات ،و ُتستكمل حلقات الحرص
على الإخفاء القسري للمعتقلات في التفتيش الدقيق للخارجات من المعتقل ومعاقبة من
وجودهن ،وقد ورد في
عنهن وعن مكان
ذويهن
أخذن أرقام أهالي بعض المعتقلات لطمأنة
ّ
ّ
ّ
عدة شهادات منها على سبيل المثال شهادة أميرة وياسمين الشامي.
أولادهن في المعتقل ،هو
منهن ،أو إبقاء
أطفالهن
َم انتزاع
اعتقال النساء مع
ّ
ّ
ّ
ّ
أطفالهن ومن ث ّ
وأطفالهن ،وهو سلوك إجرامي ممنهج يهدف إلى تفتيت العائلة
تعذيبهن
إمعان في
ّ
ّ
وتعريض الأطفال والطفلات لصدمات نفسية ،الأمر الذي سيعكس أثر الجرائم على الأجيال.
تعيد هياكل السلطة وعناصر القوة ترتيب نفسها داخل "مجتمع السجن" فها هي هنادي
تهاجم "زعيمة القاووش" في سجن عدرا ،والتي وصفتها في شهادتها بأنها "عاملة علينا
محيطا آم ًنا كي لا
وتؤمن لنفسها
حدودا
راس وزعيمة" ،كما هاجمت زميلاتها كي ترسم
ً
ً
ّ
يتجرأن على تجاوزه ،وترفض أميرة "السلطة" عندما أراد مدير السجن تعيينها كمشرفة على
وتصر على تقديم
الغرفة لأنها تريد أن تحافظ على علاقات الأخوة بينها وبين المعتقلات
ّ
أيضا
استحمامهن ،وفي شهادة نور ،تتجلى
ملابسهن عند
لهن من خلال قيامها بغسل
الرعاية
ّ
ّ
ّ
ً
ديناميات السلطة والعلاقة بين المعتقلات في كِّبْر وغطرسة مشرفة الزنزانة في فرع
المخابرات الجوية التي استمدتها من أقدميتها في المعتقل ،وحجم قضيتها الكبير والاِّ َّد َعاء
بأن من ح ّقق معها هو اللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية
أمام المعتقلات ّ
وليس مح ّقق السجن ،كما زعمت ،حتى ولو استمدت الغطرسة من شخص مثل حسن

20
صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية ووجهت له تهم بـ "التواطؤ في أعمال تعذيب والتواطؤ
في حالات الاختفاء القسري والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

33

تغييرا في هياكل
إن تغيير أدوار النساء خلال الثورات والانتفاضات والحروب لا تقتضي
ً
السلطة ،فها هي منى بركة رغم أنها أدارت جمعية خيرية وكانت من الناشطات خلال الثورة،
ممنوعا
لكنها كانت تلتزم بالخطوط الحمر التي رسمتها لها عائلتها النووية وأعمامها ،فكان
ً
عليها الاختلاط مع الذكور والخروج في المظاهرات ،واكتفت بدور الظل حيث تصور وتنشط
عبر وسائل التواصل ،وحتى عندما أدارت جمعية خيرية كانت تخرج بصحبة أمها حين تضطر
لحضور الاجتماعات وزيارة المستودعات.
أيضا ،رغم التغيير الكبير في أدوارها ،من أن يقتلها عمها حين خرجت من
وكانت خائفة
ً
أيضا ومن خلال شهادتها أن المرأة لا يتحكّم بها الأب فقط بل يمكن
المعتقل ،وتجدر الإشارة
ً
أن يتحكّم في حياتها العم ذو النفوذ والسلطة على العائلة.

نزع الدور السياسي عن الناشطات
إن نعت الناشطات والنشطاء في الثورة بإرهابيات وإرهابيين ،ورفض لفظ كلمة (معتقل) و
(معتقلة) لدى كافة العاملين/ات في القطاع الأمني ،هي ليست فقط لنزع شرعية الثورة
ونزع الدور السياسي الذي قامت به الناشطات والنشطاء فيها ،بل لشيطنة ما قاموا به،
نساء ورجالاً ،فلفظ كلمة الاعتقال أمام العناصر والضباط كانت كافية لإطلاق الوحش الكامن
ً
في السجان والمح ّقق ليمعن في التعذيب الوحشي ،وما الإصرار على إطلاق كلمة (فطس)
بعد أن يموت المعتقل تحت التعذيب إلا لنزع صفته الإنسانية ،وتستهدف المعتقلة
والحط من شأنها
خاصا باتهامها بـ (جهاد النكاح) إمعاناً في إذلالها وهدر كرامتها
استهدا ًفا
ّ
ً
" - 33فرنسا تصدر مذكرة اعتقال بحق ثالثة مسؤولين سوريين متهمين بارتكاب (جرائم حرب) BBC ،عربي5 ،
تشرين الثاني  ،2018شوهد في  ،2019/4/14فيhttp://www.bbc.com/arabic/middleeast- :
46095970
وانظر/ي" :ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق مدير المخابرات الجوية السورية" ،رويترز 8 ،حزيران
 ،2018شوهد في  ،2019/4/14في:
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1J427L
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طبعا هذه التهمة ،أي جهاد
ومكانتها ،فعلى سبيل المثال أفادت لولا الآغا في شهادتها" :
ً
النكاح ،اتهموا أغلب المعتقلات بها ومن ضمنهم أنا ،حتى المرأة المسنة لم تسلم من هذه
التهمة ،هي تهمة ما بيصير بلاها".
يتم اتهام بعض النساء بممارسة الدعارة ،فعلى
وفي السياق نفسه ،ولنفس الهدف ،كان
ّ
سبيل المثال تشير شهادة زينب الواردة في الكتاب تحت عنوان "زلغوطة زينب" كيف
خاطب ضابط في تاريخ  2016/3/19مجموعة من النساء يردن العبور عبر حاجز برزة الغربية،
وكان من ضمنهن زينب وأختها وابنتها ،ليعدن إلى القابون المحاصرة ،فقال الضابط للنسوة:
أيضا
" يا شراميط شو مفوتكم على البيت بالليل ،رجالكم جوا وإنتو عم تشرمطوا برا" .وتشير
ً
شهادة منى بركة المعنونة في الكتاب بـ "شمس الدمشقية" ،إلى أن أحد العناصر في فرع
الأمن العسكري  215 -سألها" :شو بتشتغلي دعارة؟" فأجابته" :عيب تحكي معي هيك"،
أيضا على سبيل المثال أميرة فؤاد
فأضاف" :كلكن هيك بتعملوا شرفاء قدامنا" ،وتقول
ً
الطيار في شهادتها المعنونة بـ "أميرة"" :في جميع الأفرع الأمنية كانوا يستخدمون كلمة يا
قحبة يا شرموطة وكأنهم ينادون بأسمائنا ،بالإضافة إلى تهديدنا بالاغتصاب لنا ولبناتنا" ،أما
أن المحقق الذي حقق معها في فرع  215كان يساومها على التهم
هنادي فقد أشارت إلى ّ
الذي يريد اتهامها بها ،وكانت إحداها هي فتح بيت دعارة في الحجر الأسود.

العنف الجنسي
الاغتصاب لبعض المعتقلات برز في شهادة لولا الآغا المعنونة بـ"لقاء في المسلخ" ،حيث
أيضا إلى أنها في
روت لولا كيف تم اغتصابها أمام زوجها الذي مات على الفور ،وأشارت
ً
تتعرف على زوجها إلا من خلال صوته حين أحضره الضابط إلى الغرفة التي كانت
البداية لم
ْ
أيضا عن لقائها
فيها ،فقد كان رأسه أكبر من حجمه الطبيعي من شدة التعذيب ،وأفادت
ً
عاما وقد تم اغتصبها بطريقة وحشية في الأمن العسكري بحماة،
بفتاة عمرها سبعة عشر
ً
شديدا بشكل لا يمكن وصفه
وتصف الآغا الفتاة" :كانت حالتها يرثى لها وكان تعذيبها
ً
ممزقة ،وحالات الاغتصاب التي تعرضت لها كانت جلية بشكل
والثياب التي ترتديها
ّ
واضح ،خدوش وجروح ظاهرة ،ودماؤها كانت تسيل منها ،وقد اغ ُتصبت من الجهتين
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بواسطة "الأخضر الابراهيمي" وفقدت عذريتها ،وقد أخبرتني أن من قام بتعذيبها أخبرها أنه
وتم شبحها وهي عارية ،والفتاة كانت مخطوبة لشاب
يقرف من اغتصابها بعضوه الذكري،
ّ
وتركته "فكت خطبتها" ،ثم التحق خطيبها السابق بالجيش الحر ،فاعتقلها النظام من حماة
واتهموها بأنها ما زالت على علاقة به وبأنها تمارس جهاد النكاح [ ]...جميع التحقيقات التي
أجريت معها كانت وهي عارية ،وتعذيبها كان في اغتصابها بجميع أدوات التعذيب [ ]...وهي
الحالة الوحيدة التي شهدتها في مختلف الأفرع الأمنية والتي كان يتم اغتصابها بطرق
أر أي شيء مشابه،
شاذة ،أنا أعلم أن هناك اغتصابات ولكن بهذه الطريقة الوحشية لم َ
دما لأنهم كانوا يشدونها بواسطة شيء يشبه الملقط ،حتى هي
كانت حلمات صدرها تنزف ً
الحساسة في
لم تكن تعلم بأي شيء يتم شدهما ،لم يضربوها وإنما ع ّذبوها من المناطق
ّ
تعرفت عليها في فرع فلسطين وقد حكت
السن
جسدها .كما سمعت من معتقلة كبيرة في
ّ
ّ
لنا أنها تعرضت للتعذيب بطريقة مشابهة من قبل الفرقة الرابعة ،وأنا لا أستغرب الأمر لأن
في الفرقة الرابعة بدمشق يحدث الكثير من الاغتصابات" .وأضافت أن الفتاة كانت مدركة بـ
عارا على أهلها ،وأنهم سيقتلونها بعد الإفراج عنها ،وكانت تقول :أنا ميتة ميتة،
"أنها أصبحت ً
ل تركيزي وخفت على نفسي
هون أو برا السجن ،عندما رأيتها أصابني الرعب
واصفر لوني وق ّ
ّ
من أن أعذب كما تم تعذيبها".
خوف المعتقلات من شبح جريمة الاغتصاب كان مراف ًقا للعديد منهن ،ولم يكن "السؤال
سأتعرض له" ،34فعلى سبيل
فيما إذا ما كنت سأتعرض إلى العنف الجنسي ،وإنما متى
ّ
تضم ابنتها التي اعتقلت معها إلى صدرها كي
المثال تروي زينب في شهادتها كيف كانت
ّ
تنام ،وتبقى صاحية خشية دخول عناصر الأمن عليهما" ،كانت الغرفة صغيرة ج ًّدا ،حتى إنني
مد قدمي عندما أستلقي ،وكنت أضع يدي على ابنتي وأضمها إلى صدري
لم أكن أستطيع ّ
من أجل أن تنام ،ولم أكن أجرؤ من شدة خوفي عليها أن أنام وأتركها ،فقد كنت أخاف إذا نمنا
أن يدخل علينا أحد من عناصر الأمن" ،وكانت زينب ترتعد خو ًفا عندما تسمع صوت وقع
أقدام الضابط ومن حوله العساكر عندما كانوا ينزلون إلى الطابق السفلي حيث زنزانتها،
يصفر ،حتى الآن عندما
"عندما كنت أسمع وقع أقدامهم ،كان جسمي يرجف ولوني
ّ

Roxane Gay, Not That Bad: Dispatches from Rape Culture. (Kindle Edition: Harper - 34
Perennial, 2018), p. XI
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أشاهد رجال الشرطة في تركيا أخاف وأرجف ،وأحاول أن أتج ّنبهم ،لأنه أصبح لدي فوبيا
تلميحا
فظيعة منهم" .كانت خائفة على ابنتها خلال اعتقالهما ،فالتهديد بالاغتصاب إما يكون
ً
كما أفادت زينب" :كنت مع ابنتي طوال فترة اعتقالي التي استمرت شهرين ،رغم أنهم
وأسمعناك
هددوني بأنه سيتم تفريقنا وكانوا يقولون لي :إذا أخذنا ابنتك إلى غرفة أخرى
ِّ
ّ
دائما :خذوا ما تريدون ،ولكن لا ُتبعِّ دوا ابنتي
لك؟ وكنت أقول لهم
صوتها ما الذي سيحصل ِّ
ً
مباشرا كما قالت ورد في شهادتها المعنونة بـ "آخر امرأة
عني" ،أو يكون التهديد بالاغتصاب
ً
في القابون" ،حيث أوقفتهما دورية أمن وهما ي ّتجهان إلى سوق الخجا بدمشق ،وشحطتهما
شحطا ،كما أفادت ورد ،إلى مكتب يقع قرب المحافظة بتاريخ  18تشرين الأول ،2015
ً
ابتز أحد العناصر أختها وطلب منها أن تخرج وتحضر له مبلغ  250000ل.س
وداخل المكتب
ّ
يحول ورد إلى الأفرع الأمنية ،ففعلت ،وعندما سلمته
كي يسمحوا لهما بالمغادرة ،وكي لا
ّ
المبلغ قال لها" :انقلعي من هون أحسن ما أكتب فيك ضبط ،وأسجل فيه أنك كنت تنوين
رشوتي ،وأضعك أنت في غرفة وأختك في غرفة أخرى وسنغتصبكما" ،وتضيف ورد "" :في
هذه اللحظة ،لم تعد أختي تريد إخراجي ولم تعد تريد المال الذي دفعته ،كان كل همها
الخروج من المكان وبسرعة ،وبدأت ترجو الضابط أن يدعها تخرج ،خرجت بعد أن جعلها تو ّقع
أحدا بأي شيء وإلا "فسيقص لسانها"".
على ورقة بيضاء ،وطلب منها أن لا ُتخبر
ً
وفي إطار العنف الجنسي والجنساني ،برزت التعرية القسرية للمعتقلات في عدة شهادات،
منها على سبيل المثال ما ورد في شهادة منى بركة خلال اعتقالها في فرع الامن العسكري
السن ،وطلب مني
متقدم في
إلي رجل
 ،215حيث قالت" :أخذوني إلى غرفة صغيرة ،ودخل
ّ
ّ
ّ
هددني بالصعق
أن أخلع ثيابي ،هنا انهرت من البكاء ،ورجوته أن يعدل عن طلبه ،لك ّنه ّ
عصا كهربائية كان يحملها [ ]...واضطررت لأن أنزع جميع ثيابي ،وبدأ بتفتيشي وكان
بواسطة
ً
وتحرش بي بحجة تفتيشي ،وأنا أرجوه
تلمس صدري
يطلب مني أن أجلس القرفصاء وأنحنيّ ،
ّ
وأقول له" :ليش هيك عم تعمل؟!" وكان رده" :بركي حاطة برحمك شي دولار!"".
كما ورد في شهادة هنادي حادثتين ،الأولى هي داخل فرع  227حيث أشارت إلى أنه كان
يشاهدهن
استحمامهن ،وكان السجان أبو صومائيل
ن إغلاق باب الحمام أثناء
ً
ّ
ّ
ممنوعا عليه ّ
ممنوعا
منهن إغلاقه كان يدخل ويضربها بالعصا ،وتضيف" :وكان
بدون ثياب ،ومن تحاول
ً
ّ
نستحم باستثناء أبو صومائيل ،وعندما
على أي عنصر الوقوف أمام باب الحمام ونحن
ّ
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مريضا أو في إجازة فنحن لا نستحم" ،كان عامل علينا ديك"" ،والثانية عندما عادت
يكون
ً
إلى منطقة القدم لتصور بيتها الذي قصفه النظام ،لكنها وقعت بين أيدي عناصر منهم
عندما توغلت في حارات متداخلة ،ودخلت دون أن تدري إلى منطقة عسكرية يسيطر عليها
وتحرش بها وطلب منها أن تخلع
فرع المداهمة ،وقادها أحدهم إلى غرفة في أحد المنازل
ّ
ملابسها بحجة تفتيشها ،وعندما رفضت وهددته بأ ّنها ستصرخ ،كان جوابه حسب إفادتها" :إما
أن أخلع ملابسي أو سيخرجني أمام جميع العساكر بدون ثياب ،واصلت رجاءه وحاولت منعه
حرش بي ،لم يجرؤ على
كثيرا لك ّنه
أصر وأجبرني على خلع ملابسي ،وف ّتشني غصبًا ع ّني وت ّ
ً
ّ
كنت لا حول لي ولا قوة ،لحظات
علي ،لأن العناصر كانوا منتشرين أسفل البناء،
أن يعتدي
ُ
ّ
أبدا ،".كما أشارت
صعبة ج ًّدا مررت بها ،ولو كنت أعلم ما سيحصل لما دخلت إلى المنطقة ً
أيضا إلى عنف جنسي تعرضت له في إحدى المصفحات ،أثناء اقتيادهم
هنادي في إفادتها
ً
لها إلى فرع  ،227حيث جلس إلى جانبها شخص ضخم الجثة سمين ولون بشرته بيضاء
يتحرش بي بشكل علني بدون أي خجل ،وبدأ بتنزيل
وشعره خفيف وأصلع ،وأضافت" :بدأ
ّ
شديدا وكأننا في قبو عاتم،
بنطالي ورفع "الطميشة" عن عيني وفك يدي ،وكان العتم
ً
وطلب مني أن أنظر إلى عضوه الذكري وأقوم بمسكه واللعب به ،كان الموت أسهل
جدا وأصابني دوار ،بكيت بهمهمة ،فقال لي بصوت هامس" :إذا
بالنسبة لي ،وكنت خائفة ً
صدر منك أي صوت أو كلمة سأقتلك" ،وبدأ يشرح ما يريد مني أن أفعله بعضوه الذكري:
ل ما يريده بيده ،من لمس وحركات جنسية،
"يلا عملي هيك ،ساوي هيك" وكان يفعل بي ك ّ
وأنزل بنطاله ،وامتدت يد ثانية على جسدي ،وثالثة ورابعة ،ازدادت همهمتي وفقدت وعيي
ولم أعد أشعر بشيء وأغمي علي ،ويبدو أني وقعت على الأرض" ،كما تعرضت هنادي
وخلال اقتيادها إلى المصفحة إلى تهديد بالاغتصاب ،وأشارت إلى أن الطريق كان ملي ًئا
بالدبابات والمركبات العسكرية وعناصر من الجيش ،وأضافت" :كان هناك عنصر يمسكني
من اليمين وآخر من اليسار ،وكانا يتحرشان بي ويزعجانني بكلامهما ،وأحيا ًنا يضع أحدهم
قدمه على قدمي كي أسقط على الأرض ،ويقوما بقرصي كي أتوجع وأصرخ ،وقاما بحركات
وتحرش بي ،سواء
جنسية ووضع أحدهم يده على عضوه الذكري ،ولم يبق عنصر إلا
ّ
بالكلام أو باليد وبقلة أدب واحترام ،وأذكر أن أحدهم قال لي" :ليكي هلق في ميتين شب
يغتصبوك إذا ما بتعترفي ،أنا صر لي سنتين مالي شامم ريحة مرا ،هلق بطلع
رح خليهم
ِّ

25
فيك ،بدك تعترفي" ،لم يكن مجرد تهديد ،فقد كانوا قادر ين على فعل أي شيء
كل شي
ِّ
وبدون محاسبة".

تعزيز الممارسات الذكورية المتسلطة
لا تقتصر سياسات الإرهاب والعنف الجنسي والجنساني في المعتقلات فقط ،بل يعزز
السجان و/أو المحقق ممارسات ذكورية سلطوية في ترسيخ الأدوار الجندرية النمطية
للمعتقلات الناشطات ،ويعمل على تصغير دورهن ،فعلى سبيل المثال تروي زينب أن
محق ًقا قال لها في فرع المخابرات الجوية" :ليش عم تتظاهروا؟ إنتو النسوان ورجالكم
محافظين ،والنسوان ما بتطلع على هيك شغلات ،النسوان مستتة بالبيت ".وتروي الناشطة
لباسا مدنيًّا،
أيضا" :دخلت إلى غرفة عنصر برتبة نقيب وكان قصير القامة ويلبس
نورهان
ً
ً
ت في البيت
ت وقعد ِّ
تزوج ِّ
ت ما متي ،إن ِّ
فقال لي" :يخرب بيتك لساتك عايشة ،إن ِّ
ت ليش ما ّ
ت وانضبيتِّ؟ لساتك طيبة؟"" وتتجلى الممارسات
ت عيلة؟ ليش ما قعد ِّ
ت وعمل ِّ
وخلّف ِّ
السجان المعتقلة الناشطة من هويتها ويناديها باسم زوجها كما فعل
يجرد
الذكورية حين
ّ
ّ
أحدهم مع ورد في المخابرات الجوية حسب شهادتها المعنونة بـ "آخر امرأة في القابون"
علي اسم زوجي (ر.ل) لأنه كان يقصف
حيت روت " :كانوا في المخابرات الجوية يطلقون
ّ
ونزل طيّارتين للنظام" ،وهذا السلوك سلكه سجانون مع معتقلات في المغرب
الطيرانّ ،
خلال ما يعرف بسنوات الرصاص ،35وبرز في شهادات المعتقلات السياسيات التي وردت
في كتاب فاطمة البيه "حديث العتمة" ،وتقول في هذا الإطار المعتقلة السابقة وداد
البواب..." :مع ملاحظة أن الحراس عيّنة من البشر ،تنعدم لديهم أدنى المشاعر الإنسانية،
قال أحدهم لصاحبه ،أرأيت هؤلاء الفتيات ،يردن أن يدخلن عالم السياسية ،وأن يقمن بأعمال

 - 35سنوات الرصاص ،مصطلح متداول في المغرب ،ويشار به إلى فترة منتصف ستينيات القرن العشرين وحتى
نهايته ،شهدت تلك الحقبة التاريخية جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان من قبل النظام المغربي ضد
المعارضة.
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ل واحدة م ّنا اسم رجل ،وكان اسم
الرجال ،اختر معي أسماء رجال
لهن ،وهكذا اختاروا لك ّ
ّ
حميد من نصيبي ،وبه نادوني طيلة ستة أشهر".
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العنف الجنسي أداة تحطيم وإذلال للأفراد والمجتمعات
ولم يكن التهديد بالاغتصاب داخل فروع الأمن فقط ،بل كان يصدر من بعض الموالين
للنظام ،فقد أشارت زينب إلى أنها لم تجرؤ أن تقول لسائق التكسي الذي كان يقلّها وابنتها
إنهما من القابون ،بل قالت له إنها من برزة ،لأنه كان يشتم أهل القابون ويقول" :هالكلاب
هالعرصات هالإخوات المنيوكة ،قوصوا على أخوي مبارح ،وهللا نسوانهم وأمهاتهم لنيكها
قدام عيونهم" ،ولأن برزة ابرمت (مصالحة) مع النظام ،وعندما رمقته ابنتها بنظرة بعد
كثيرا لأنه بعد الحاجز تجاوز
يهددها ويتوعدها ،وأضافت زينب لقد "خفت منه
الشتائم ،بدأ
ّ
ً
مسرعا ،فاعتقدت أنه سيأخذنا إلى عش الورور
المكان الذي كنت أنوي النزول فيه وأكمل
ً
م إلى الشبيحة ،وسيذبحوننا ولن نخرج منها أحياء أو سيطلبون فدية كبيرة ،كنت طوال
ومن َث َّ
وأكرر القول إننا لا علاقة لنا بأي شيء مما يقول".
الطريق أرجوه
ّ
ليس فقط العنف الجنسي ومن ضمنه الاغتصاب هو وصمة وعار على الناجية ،وإنما
حد كبير كما يبدو ،في عقلية عدد كبير من
الاعتقال بحد ذاته وصمة لأنه مرتبط ،وإلى ّ
السوريين والسوريات بالعنف الجنسي ،وما أسئلة المعتقلات مثل نور ومنى بركة منذ
يوجه للمعتقلة بعد
دخولهن إلى الزنزانة (هل
ّ
سيتم اغتصابنا؟) ،و/أو السؤال الأول الذي ّ
ّ
اغتصبوك ،هل هناك اغتصاب...إلخ؟) ،و/أو سؤال أخت زوج زينب
خروجها من المعتقل (هل
ِّ
له ،بعد خروج الأخيرة وابنتها العازبة من المعتقل" :هل قمت بفحص ابنتك عند الدكتورة؟"
عليهن ،وعلى المجتمع ،وذاكرة جمعية تتناقلها الأجيال ،وتج ّذرت
تعبيرا عن رعب سيطر
إلا
ّ
ً

 - 36فاطمة البيه" ،حديث العتمة" ،الفنك – الدار البيضاء ،2001 ،صفحة  ،115ترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية تحت
عنوان "امرأة تدعى رشيد".
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يسمى "جرائم الشرف" في قانون العقوبات ،37وبمنظومة قانونية يسودها
قانونيًا في ما
ّ
العنف لغة ومضمو ًنا مثل قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حيوات النساء.
جزءا من عملية
وتعتبر جرائم العنف الجنساني ومن ضمنه العنف الجنسي خلال النزاعات
ً
تحطيم وإذلال الأفراد والمجتمعات ،وخاصة في المجتمعات التي تعتبر جسد المرأة ملكية
ورمزا للفضيلة أو جالبًا العار ،وقد استخدم النظام العنف الجنساني ضد النساء كسلاح
عامة
ً
حرب تجاه من اعتبرهم خصومه أو من اشتبه بخصومتهم ،الأمر الذي ساهم بتأجيج النزاع،
ولفهم أوسع لما أعنيه ،ولو أنه بإطار آخر ،مع غياب القانون وانتشار السلاح يسلك بعض
الذكور في المجتمعات المحافظة التي ُتشن الحرب عليها سلوكًا عني ًفا انتقاميًا حين ُيمارس
أن لهم ولاية عليها ،فعلى سبيل
العنف الجنساني على المرأة التي يعتقد الذكر/الذكور ّ
المثال روت زينب في شهادتها ،أن عناصر من داعش دخلوا إلى القابون وتواجدوا فيها خلال
حاجزا لهم فيها ،وأثناء مرور ابنتها على الحاجز ،شتم
نهاية  2016كخلايا نائمة ،ونصبوا
ً
"أنت لا علاقة لك بملابسي،
أحدهم ابنتها لأنها كانت تلبس سترة قصيرة ،فقالت له ابنتها:
َ
يتدخلون في ملابسي ،أنا ألبس
تتحدث معي ،حتى أبي وأخي لا
ولست من أفراد أسرتي كي
ّ
ّ
أبوك على هالترباية" ،وعندما حكت ابنتها
ما يريحني وما يقنعني" ،فشتمها وقال لها" :يلعن
ِّ
حق يوقفون بناتنا!" وهاجموهم وقتلوا
جن جنونهم وقالوا" :بأي
ّ
لأخوالها ما حدث معهاّ ،
بعضهم وهرب البعض الآخر خارج القابون.
"أي
عرفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،هو:
ّ
والعنف الجنساني ،كما ّ
أفرادا أو مجموعات من الأفراد على أساس نوع الجنس .ويمكن أن
ضار يستهدف
فعل
ً
ّ
يشمل العنف الجنساني العنف الجنسي والعنف المنزلي والاتجار بالبشر والزواج القسري/
الضارة".
المبكر والممارسات التقليدية
ّ
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 - 37تعديالت على قانون العقوبات السوري ،الجمهورية العربية السورية – وزارة العدل ،شوهد في ،2018/8/24
فيhttps://goo.gl/vX9hE8 :
" - 38دراسة تحليلية تركز على العنف الجنساني والجنسي في سياق العدالة االنتقالية" األمم المتحدة – الجمعية العامة
–  30حزيران  ،A/HRC/27/21 ،2014صفحة  ، 3شوهد في  ،2019/5/19في:
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_27_21_ARA.pdf
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والاغتصاب 39ليس فعلا ً مخفيًّا بين فرد وآخر في غرفة مظلمة – بالرغم من أن المعتدي
يريد للضحية أن تظ ّنه كذلك – إنما هو فعل ثقافي سياسي يحاول انتزاع شخص يتم ّتع
بالوكالة (القدرة المستقلة لتنفيذ إرادته) ،وبالاستقلال الذاتي ،وبالانتماء المجتمعي ،وفرزه
وفصله ،لإلغاء الدور السياسي لجسده عن طريق جعل الجسد منعزلاً ،ومنتهكًا ،ومعدوم
الأهمية.
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دمرت العلاقات الاجتماعية وكانت سببًا بتهشيم
سياسة ترهيب أسر المعتقلات والمعتقلين ّ
مساحة الأمان للناجيات ،فعلى سبيل المثال اعتبر أخ لولا الأغا أنها بحكم الميتة ولم يجرؤ
على الاطمئنان عليها بعد إطلاق سراحها رغم أن بيته كان قريبًا من بيتها ،واعتبرت منى بركة
أنه بعد اطلاق سراحها واضطرارها للسفر إلى تركيا بعد أن حاولوا في فرع فلسطين تجنيدها
لصالحهم أنها كالمقطوعة من شجرة ،وتروي في شهادتها " :أشعر في تركيا وكأني مقطوعة
يوما وأحيا ًنا كل شهر ،إما بسبب سوء
ل عشرين
من شجرة ،فالتواصل مع أهلي يتم ك ّ
ً
الانترنت ،أو بسبب خوفهم من النظام ،أمي الوحيدة التي تخاطر وتتصل بي" ،أما ورد
ضمنهن
حز في نفسي بعد خروجي من المعتقل هو أن معظم معارفي ومن
فقالت"" :الذي ّ
ّ
صديقاتي قمن بحظري على وسائل التواصل الاجتماعي" ،ما بجي عليهن لأنو النظام كلب
وغدار" ،ومن لم يحظرني ،وهم قلة ،يتواصلون معي بحذر شديد ،فالنظام أثناء التحقيق
ّ
معي ،حصل على جميع المكالمات التي قمت بها ود ّقق بها ،ومباشرة أغلقوا رقمي"".

rape was not an act between an individual and an individual, hidden in a dark …“ - 39
room—that was what my rapist wanted me to think. Rape was and is a cultural and
political act: it attempts to remove a person with agency, autonomy, and belonging
from their community, to secrete them and separate them, to depoliticize their body
”.by rendering it detachable, violable, nothing
So Mayer, “Floccinaucinihilipilification,” in Not That Bad: Dispatches from Rape - 40
Culture, ed. Roxane Gay. (Kindle Edition: Harper Perennial, 2018), p. 129
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التحليل الجندري
يتيح التحليل الجندري لمضمون شهادات الناجيات من العنف رصد بنيان الهيمنة الذكورية
في المجتمع الأبوي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وأنماطه وتراتبيته وتقاطعيته مع
كافة أشكال العنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني.
وتعرف المفوضية الأوروبية تحليل النوع الاجتماعي /الجندر على أنه "دراسة الفروق في
ّ
ومعدلات المشاركة والوصول إلى الموارد والتنمية والسيطرة على
الظروف والاحتياجات
ّ
الأصول وسلطات صنع القرار وما إلى ذلك ،بين النساء والرجال في أدوارهم الجنسانية
المعينة".
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والغرض من التحليل الجندري هو تحديد ومعالجة اللامساواة بين الجنسين ،من خلال:


كل على حدة ،على أساس
الاعتراف بالاختلافات بين النساء والرجال وفيما بينهما ٌ
التوزيع غير المتكافئ للموارد والفرص والقيود والسلطة.



ضمان تحديد الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال ومعالجتها بوضوح في جميع
مراحل دورة السياسات.



إدراك أن السياسات والبرامج والمشروعات يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على
النساء والرجال.



مهما في
جزءا
البحث عن وجهات نظر النساء والرجال وتوضيحها وجعل مساهمتهم
ً
ً
تطوير السياسات والبرامج والمشاريع.



تعزيز مشاركة المرأة ومشاركتها في الحياة المجتمعية والسياسية والاقتصادية.



تعزيز تدخلات أكثر استنارة ،وتستجيب للفعالية بين الجنسين.

ويتضمن تحليل النوع الاجتماعي الاعتراف بأوجه عدم المساواة التاريخية والاجتماعية التي
تواجهها النساء ويهدف إلى إعلام تصميم السياسات والبرامج والمشروعات لمعالجة أوجه

41

 " Gender Analysis." European Institute for Gender Equality. December 12, 2018.Accessed June 26, 2019. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods.tools/gender-analysis
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عدم المساواة هذه .ويشمل ذلك النظر في تجارب المرأة وأدوارها ومسؤولياتها الخاصة
ومستوى وصولها إلى الموارد وصنع القرار.

42

وكنسوية ،وبغرض التحليل الجندري سألت الراويات اللواتي وثقن شهادتهن في الكتاب
أسئلة مفتوحة 43تتيح استخدام منهج تحليل المضمون جندريًا على سبيل المثال لا الحصر،
برأيك ما هو الاختلاف بين تجربة المرأة المعتقلة وتجربة الرجل المعتقل؟
ِّ
وستة أسئلة ضمن محور الأسئلة  -اجتماعيًا ،مثل:


هل تغيرت علاقتك بأسرتك /أصدقائك /زملائك وزميلاتك في العمل بعد الاعتقال؟



صفي علاقتك مع المجتمع قبل الاعتقال وبعده؟



هل تغيرت علاقتك بالشارع بعد الاعتقال...إلخ؟

المعمقة مع المعتقلات الناجيات إلى التقاط تجارب الحياة التي
قادت المقابلات الشخصية
ّ
أدوارهن ،كما أدت الأسئلة المذكورة أعلاه ،والتي تتطلب إجراء مقارنات بين ما
عشنها ،وفهم
ّ
قبل وما بعد الاعتقال ،إلى تسليط الضوء على عنف المجتمع الأبوي وتقاطعاته مع أشكال
محددة ،وسلّطت
العنف الأخرى ،والصورة النمطية التي ُيراد أن تمتثل لها النساء بأدوار
ّ
الضوء على صوت المجتمع.
بالرغم من أن تحليل القصص جندرياً يحتمل الكثير ،ولكن وبغرض نشر هذا الكتيب بالتزامن
مع نشر القصص ،لن أستطيع تناول جميع القضايا ولكن سأذكر بعضها:
تطورت
برز صوت المجتمع الأبوي وعنفه في شهادة هنادي ،وهي ناشطة منذ بداية الثورة،
ّ
شخصيتها بعد رسوبها في الصف الثامن ،حيث أصرت على نيل شهادة البكالوريا ودرست
داعما للثورة كي لا
سري عن أبيها وإخوتها وقدمت الفحص ونجحت ،واتخذت موق ًفا
بشكل
ّ
ً
صفرا على الهامش ،حسب تعبيرها ،وعملت باسمها الحقيقي في التنسيقيات ،على
تكون
ً
عكس قريناتها اللواتي استخدمن أسماء مستعارة في تنسيقة حي القدم والمناطق
الجنوبية ،وتظاهرت مع المتظاهرين وهتفت معهم في مظاهرة كانت فيها المرأة
تحديدا،
الوحيدة ،وتشير هنادي بأن "العائق الكبير كان بالنسبة لي أهلي وأخي ووالدي
ً
42

 -المصدر السابق

 - 43األسئلة في نهاية الكتيب.
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وبدؤوا يقولون لي إني بنت ولا يجب أن أخرج مع الرجال وأصرخ معهم ،لقد كسرت القواعد
وبدأت تدريجيًّا أتواصل مع الناس من أجل الخروج في المظاهرات ،وكنت سعيدة بذلك،".
تعرضت هنادي وإخوتها جراء مشاركتها في المظاهرات هذه إلى عنف مجتمعي ،وشكّك
وجهت لهم
الناس في رجولة إخوتها الذكور لعدم ضبطهم لها وإحكام السيطرة عليها ،حيث ِّ
ُتهم وردت في شهادتها مثل" :روح ضب إختك ،خوالك عاملين حالهم زلم! روح خلي يضبوا
بالأول" ،وقد عبرت هنادي عن رفض مجتمعها المحيط بها في منطقة القدم لمشاركة
أختهم
ّ
النساء في المظاهرات بـ "كان هذا الأمر أصعب شيء في حياتي ،لم يكن لدي سند ولم يكن
دائما عرضة لكلام الناس وانتقادهم لأنني أسير وفق قناعتي
هناك من يشجعني ،وكنت
ً
وليس وفق ما يريدون".
قرارا شخصيًا غيّر مصير حياتها ،وصفته بـ "اتخاذ القرار الصعب ،بين الهروب
واتخذت هنادي
ً
أو البقاء في المنطقة" ،ورفضت النزوح مع أهلها إلى القنيطرة وبقيت تعيش بمفردها في
بيتها في منطقة القدم ،رغم معرفتها بأنه قرار مفصلي خطير وبمثابة الانتحار في ظل
وحصارا واعتقالا ً ضد كل من بقي في
توحش النظام الذي استخدم كل أشكال العنف قص ًفا
ً
القدم ،مدنيين ومسلحين ،وعملت في الإعلام والإغاثة وفي المشفى الميداني ،وقد عبرت
مرارا عن صوت المجتمع الأبوي و عنفه تجاهها ،وهو عنف يهمله التاريخ الرسمي ويعليه
ً
مرة عشت في المنزل
التاريخ الشفاهي من منظور النوع الاجتماعي ،حين قالت..." :ولأول ّ
جدا ،وتهمهم
وحدي ،وكان الأمر صعبًا
جدا ً
علي وعلى أهلي ،لأني من بيئة شعبية ومحافظة ً
ّ
علي،
السمعة أكثر من الشخص نفسه ،لو كنت شابًّا لكان الأمر عاديًّا ،ولما كان هناك خوف
ّ
أما لكوني بن ًتا فإنهم كانوا يخافون من كلام الناس وليس خو ًفا على حياتي ".وتضيف "أنا
ّ
تمردت على هذا الواقع وتركتهم ،هم عاشوا في مكان وأنا عشت في مكان آخر ،لأني لم
ّ
صفرا على الهامش ،وكان قراري هذا سببًا في تخلّي أهلي عني بعد
أرغب في أن أكون
ً
أولاً".
اعتقالي وعدم مساعدتهم لي لأني أنا من تخلّى عنهم ّ
قرارا مماثلا ً لقرار
أيضا حين قررت الأخيرة أن تأخذ
ولم تسلم هنادي من عنف أسرة صديقتها
ً
ً
بعيدا عن أهلها ،وألقوا اللوم عليها وشتموها في الشارع وحاولوا
هنادي وتعيش معها
ً
بأن ما يخيف أسرتها
دهسها بسيارتهم واتهموها بإفساد ابنتهم،
وكررت هنادي قناعتها ّ
ّ
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حيواتهن" :حكي الناس هو ما يخيفهم ،ولم يكن
عليهن لا
وأسرة صديقتها هو حكي الناس
ّ
ّ
مهما إن ماتت البنت ،بل الأهم ألا تحكي الناس علينا".
ً
يتقاطع العنف المجتمعي والعنف السياسي الذي أدارته الدولة في سردية هنادي التي
اعتقلت مرتين ،الأول استمر ثلاثة أيام والثاني استمر ثلاث سنوات ،تعرضت خلالهما وأثناء
إلقاء القبض عليها إلى تهديد بالاغتصاب والقتل وعنف جنسي في إحدى المصفحات وعنف
وتحرش جنسي وإكراه على التعري وإذلال وضرب وتعذيب بالصعق
لفظي متواصل
ّ
الكهربائي وبسكب المياه الباردة والحارة عليها ،وحين ألقوا القبض عليها في المرة الأولى
لاعتقالها عاشت ساعات رهيبة كان خلالها العناصر يتفقون بين بعضهم البعض من سيقوم
بقتلها.
توضح شهادة هنادي كيف يفرض المجتمع الأبوي منظومته القهرية ضد النساء اللواتي
أيضا ،وهي آخر امرأة تواجدت في القابون حين
بمفردهن ،وتشير شهادة ورد
يقررن العيش
ّ
ً
أصروا
حاصرها النظام ،وكانت تعمل في المشفى الميداني ،لكن من بقي من الذكور فيها
ّ
تتزو ج ،وفعلت بعد محاولاتهم المتكررة ،كي لا تبقى تعيش بمفردها.
أن
ّ
كما برز تقاطع العنف المجتمعي مع العنف السياسي في شهادة لولا الأغا ،وقد عبّرت عنه
ل المجتمع ،اعتقالنا إلى ندبة على أجسادنا ،ترافقنا أينما ذهبنا،
قائلة:
""حول المجتمع ،ك ّ
ّ
نظرة المجتمع لنا سخيفة ،وبالنسبة لهم الاعتقال من قبل النظام يعني أن المعتقلة
ل المعتقلة لمصالحه
ل شيء ،وإذا كان الشخص سي ًئا ،فسيحاول أن يستغ ّ
تعرضت لك ّ
ّ
ت معتقلة من قبل
ت كن ِّ
الشخصية "وبالمشرمحي لمصالحه الجنسية" ،ولسان حاله :أن ِّ
معك ما أريد؟ أما الإنسان الذي
ولم لا يحق لي أن أفعل
النظام فهذا يعني أنك مغتصبة،
ِّ
َ
يريد الزواج والارتباط فهو لا يرضى أن يتزوج أو يرتبط بمعتقلة سابقة ،رغم أنه قد يكون
تعرفت على شخص يبحث عن
معتقلا ً ساب ًقا ،وهذه القصة حصلت مع صديقتنا ،بعد أن
ّ
أصدق أنه
زوجة ،رفض الارتباط بها وقال لها" :كل العالم يعرفون أنك معتقلة ،أنا يمكنني أن
ّ
صدق "".وتؤكد نور أن" :المجتمع يعطي لنفسه
لم يحدث معك شيء لكن المجتمع لن ُي ّ
الحق بأن يسأل المعتقلة إن كانت قد اغتصبت أم لا ،وهذا لا يحصل مع المعتقلين
ّ
الذكور".
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برأيك ما هو الاختلاف بين تجربة المرأة المعتقلة وتجربة الرجل
لقد قاد السؤال التالي:
ِّ
هامة كما ورد أعلاه ،أما داخل المعتقل فقد قالت ريم" :معاملة
المعتقل؟ إلى مقارنات
ّ
كمية الطعام حصته
الرجل خلال الاعتقال أسوأ وأكثر إذلالا ً وتعذيبًا من المرأة ،حتى من حيث ّ
أما الرجال فلم يكونوا يجرؤون
صوتهن
ل ،والنساء في المعتقل
ٍ
أق ّ
ّ
عال ويطالبن ويحتججنّ ،
بأمر من
تعذيبهن يكون عادة
ولكن
ضن للتعذيب،
أن النساء لا
ٍ
يتعر َ
ّ
ّ
على ذلك ،وهذا لا يعني ّ
ّ
سراحهن وصفت هنادي الأمر بأنه" :عندما يخرج الرجل من
رئيس الفرع" ،و بعد إطلاق
ّ
المعتقل يتم الاحتفال به ويهللون له [ ]...أما عندما تخرج المرأة من المعتقل فتمنع من
أزواجهن من أن يتحدثن عن
يمنعهن
الحكي عن قصتها ،أعرف الكثير من النساء المتزوجات
ّ
ّ
عارا وعيبًا وكي لا يتم تناول
ّ
قصتهن حتى داخل البيت! لأنهم يعتبرون حبس المرأة ً
أنهن لم يتعرضن له ،وأؤكد أن نسبة خمس وتسعين في المئة لم يتعرضن
الاغتصاب ،مع
ّ
للاغتصاب ومن تعرضن له حوالي خمسة في المئة فقط ،وأراهن أن من اغتصبت من
المستحيل أن تقول :أنا اغتصبت ،إلا إذا كان لديها إمكانيات لتحكي ،وكانت شخصيتها
تتحدث ،أما معتقلة يمنعها
بالأساس قوية ،وكان أهلها يساندونها ،ومجتمعها يدعمها ،عندئذ
ّ
تتحدث في منزلها عن تجربتها داخل السجن ،فكيف ستعيش باقي حياتها إذا كان
زوجها أن
ّ
في داخلها سجن؟ وكيف ستعيش وتربي أولادها!".
أيضا ياسمين الشامي وهي التي
وكنموذج عن استباحة المجتمع للمعتقلة ،تحكي بألم
ً
"قسما باهلل ،أيام الاعتقال أرحم من
سافرت إلى تركيا مع ولديها بعد خروجها من المعتقل:
ً
لأن الناس لا يتركونني في حالي ،على سبيل المثال ،قبل
الأيام التي
تمر علي الآن في تركياّ ،
ّ
مزعجا ،بدي نام معك،
كلاما
قليل اتصل بي شخص من رقم خاص غير مرئي ،كان يكلمني
ً
ً
ت ليش شايفة حالك؟ شو بتفرق معك إن نمت معك؟
ليشم ماعم ترضي؟ بدك مصاري؟ إن ِّ
[ ]...في تركيا ينظر بعض السوريين للمرأة التي تعيش وحدها كشخص رخيص "،وتضيف
"لسان حال السوري "ليش لحالك وما عم بقدر أوصلك؟ ليش لحالك والناس تمدحك؟""،
يوما وفرضوا عليها وعلى أولادها إقامة
ولأن الأمن بقي في بيت ياسمين ستة وعشرين
ً
جبرية بعد أن اعتقلوا زوجها ،فقد قامت بتزويج ابنتها الطفلة التي احتجزت معها وهي في
يضا بين احتجاز البنت والولد" :من
الخامسة عشرة من عمرها خشية كلام الناس ،وقارنت أ ً
يوما التي تواجد الأمن معنا في بيتنا ،ومن خوفي من كلام
أجل فترة الستة والعشرين
ً
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لأن
وجهز ُتها
خطب ُتها
الناس ،خلال شهر واحد بعد خروجي من المعتقلّ ،
ّ
وزوج ُتها ،لماذا؟! ّ
ّ
الناس لا ترحم ،فهي بنت وسوف تلاحقها أيام الحجز ،وسيظل الناس يقولون إنها بقيت مع
يوما ،ولا أحد يعلم ما حصل في هذه الأثناء! بينما لو كان معي شاب
الأمن ستة وعشرين
ً
تماما ،ربما كنت أفتخر به وأقول" :ابني كان معي بالبيت،
لما خفت عليه ،بل على العكس
ً
وأطمئن عليها،
أزوجها
وابني ساوا وابني عمل وابني بطل" ،ولكن لأنها بنت،
فض ُ
ّ
لت أن ّ
ّ
زوجا إذا ابتدأ الناس بالقيل والقال".
فهي قد لا تجد
ً
أما نور التي انفصلت عن خطيبها بعد خروجها من المعتقل لأنه لم يتقبّل أنها معتقلة
تتكرران في
يتقدم لخطبتها وتقول" :كانت هناك سمتان
ل من
سابقة ،فتتحدث عن سمتين لك ّ
ّ
ّ
يتزو ج
الثوار ولديه فكرة أ ّنه يجب أن
يتقدمون إلي؛ وهما :إما أن يكون المتقدم من
كل من
ّ
ّ
ّ
من معتقلة سابقة ،حتى يستر عليها ،من مبدأ أنها ضحيّة مع ّذبة ،وبهذا يساهم في دعم
بعيدا عن الثورة،
الثورة ،ومنهم من يفضل معتقلة مغتصبة بالتحديد ،وإما أن يكون إنسا ًنا
ً
يهمشان المعتقلة،
عار .أعتقد أن كلا الأمرين
ّ
ولا يتقبّل فكرة أنني معتقلة سابقة ويعتبر أنه ّ
فأنا بحاجة لأن أرتبط بإنسان يراني كما أنا ويتقبلني كشخصيّة ،شخص أستطيع أن أكلمه
عما تعرضت له ،وأثق أنه سيتقبّل الأمر".
أدوارهن وردت في شهادة لولا الآغا ،وهي
التشكيك في كفاءة وقدرة الناشطات وتقزيم
ّ
التي تجري مقابلات في وسائل الإعلام المختلفة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين
والمعتقلات وتسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي تحصل للمعتقلات في السجون
ومراكز الاحتجاز ،حين تحاصرها أصوات تعكس قيم المجتمع الأبوي وهيمنته الذكورية
ت مرا شو بدك بهالحكي ،ومين عم يسمعك ،وعاملة حالك إعلامية!".
وتقول لها" :إن ِّ
العلاقة مع الشارع بالنسبة لبعض الناجيات أصبحت علاقة خوف وتوجس ،فعلى سبيل
المثال وصفت لولا الآغا الشارع في تركيا بأنه أصبح بالنسبة لها مثل الغابة ،وقارنته مع
الشارع الذي كانت تهتف فيه للحرية" :أصبح الشارع بالنسبة لي عبارة عن غابة ،أمشي
بطريقي للعمل فقط ،ولست مضطرة للالتفات إلى الطرف الآخر ،وأي شارع بالنسبة لي
طرف آخر ،حتى أني لا أنظر إلى أسماء المحلات .لقد اختلف الشارع اليوم عن الشارع
ويدا واحدة ،وكنا
واحدا
الذي كنت أتظاهر فيه وأهتف فيه من أجل الحرية ،كنا آنذاك شعبًا
ً
ً
نتظاهر من أجل مبدأ ،أما الآن فلا يوجد مظاهرات ولم تعد القلوب صافية والضمائر

35
صاحية" ،أما نورهان فتغيرت علاقتها بالشارع وقلت ثقتها بالمجتمع بعد اعتقالها الأول في
عام  1986وتقول في هذا الإطار" :أصبحت أخاف ،وثقتي بالمجتمع قلّت ،وعلاقتي بالشارع
تغيّرت ،ولم أعد أخرج وحدي ،وأصبحت أخرج مع ابنة أختي التي كبرت ،كانوا إخوتي
تماما ،كل
نادرا ،اختلف سلوكي
يرسلونني بسيارة ،وأصبحت لا أمشي في الشارع إلا
ً
ً
فورا إلى منزل
مشاويري أصبحت بالسيارة ،وعندما كنت أذهب للجامعة في حلب كنت أعود
ً
أهلي ولا أبقى في حلب ،لم يعد يرضيني أي شيء ،بدأت أنحف وقلّت شهيتي على الطعام،
وبدأت أدخن وأشرب القهوة ،وإذا جعت أشرب قهوة أو سيجارة".
أما علاقة هنادي بالشارع والمجتمع الذكوري فقد أصبحت علاقة جرأة و تحدي ومواجهة،
أدخن في الشارع،
وتعرف ذاتها بـ" :لم أعد أهتم لحكي الناس ،ولا لرأي المجتمع وأصبحت
ّ
تحرش بي شخص ما أصرخ ،وإذا لم يعجبني
وإذا أزعجني شخص ما أصرخ وأبهدل ،وإذا
ّ
حديث أنتقده كائ ًنا من كان قائله ،لا أستطيع المجاملة ،ولم يعد يهمني شيء وأتصرف
بعفوية ،ولم أعد أحسب حساب أي شيء لأن كل حرماتنا انتهكت ،ولا أريد من شخص أن
ت
يعمل "زلمة ،ويعمل لي عرض وشرف ،وبالنهاية يضرب هو وشرفوا ،نحنا أكلناها جوا وإن ِّ
كنت تهتف بالروح بالدم نفديك يا بشار" .بشكل عام ،أنا لم يعد يهمني رأي المجتمع ،وأن
النساء يجب أن يبقين في البيت وألا يخرجن في الليل ولا يجوز أن تدخن ،لا ،طز ،أريد أن
أدخن ومن أنت لكي تحاسبني! صرت جريئة أكثر ،وأستطيع أن أسأل أي سؤال ،ولا أخجل من
طرح أي سؤال ،وإذا كان لي حق أطالب به بقوة ".وتقارن بين تعريفها لذاتها خلال الاعتقال
وكيف يصف المجتمع شخصيتها بعده وتقول" :أثناء المعتقل كانت شخصيتي قوية جداً
وكل من كان معي يشهد لي بذلك وكنت أواجه العناصر ولم يخفني شيء فأنا لم يكن لدي
ولد أخاف عليه ،وكان أهلي خارج المعتقل ويعيشون حياتهم الطبيعية والكل تزوج وعاش
حياته ،وبصراحة حالياً وبعد الاعتقال ،الكل يقول لي إن شخصيتي ضعيفة ،وإني انطوائية
ابنتي".
وخصوصا مع
ومنعزلة ،الاعتقال كان بالنسبة لي شر ًفا لكنه كسرني
ً
ّ
تحولت علاقتها ومشاعرها
وتبرز في شهادة نرجس تغير العلاقة مع الشارع والمدينة التي
ّ
تجاه الشام من الحب إلى الخوف ،عندما قالت" :بقيت أربعة أيام في الشام ،وكلّما خرجت
يتم اعتقالي مر ًة ثانية ،كنت أحب الشام،
يمنة ويسر ًة خو ًفا من أن
إلى الشارع كنت أتلفت
ً
ّ
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علي ،لأني شهدت إعادة المعتقلات إلى السجن بعد
لكن بعد الاعتقال أصبح الخوف يسيطر
ّ
خروجهن".
ّ
أولادهن بشكل عام ،وللمعتقلات السابقات بشكل
وحرمانهن من
الاستقواء على النساء
ّ
ّ
أولادهن ،وتحريض
حرمانهن من
أخلاقهن في المحاكم بغاية
خاص ،واستسهال الطعن في
ّ
ّ
ّ
بأخلاقهن في المحاكم برز في شهادة لولا الآغا ،حيث استقوت عليها
أبنائهن على التشكيك
ّ
ّ
أيضا نفوذهم
عائلة زوجها واستغلوا عدم قدرتها على الوصول إلى العدالة ،واستغلوا
ً
وقربهم من بعض عناصر السلطة الحاكمة كعائلة تمارس التشبيح في حلب ،كما وصفتهم
الآغا في شهادتها ،حيث تقول" :توجهت إلى مكان عمل شقيق زوجي محمد الذي تفاجأ
برؤيتي ،وقلت له" :أنا مشتاقة لأولادي وأريد أن أراهم" ،فقال لي بطريقة هجومية" :ليس
لك أولاد عندنا!” فأجبته" :أنا أمهم ومن حقي أن أراهم" ،فقال لي" :اذهبي وقدمي شكوى
بعيدا .وبدأت أفكر بالأمر ،فهم إن اكتشفوا نقاط ضعفي سيستقوون
ضدنا" ،فتركته ومشيت
ً
نوعا من القوة والمسايسة سيكون الأمر أفضل ،فاتصلت
علي أكثر ،بينما إذا أظهرت لهم
ً
ّ
بحماتي ،وأخبرتها بما قاله لي محمد وأضفت" :أنا لا أريد المشاكل ولكن إن أردتموها فلا
مشكلة لدي" ،لكنها قالت" :اذهبي إلى المحاكم" .لقد جرب أهل زوجي تحريض ابني الكبير
عاما ،وأخبروه أنهم سيرفعون قضية ضدي ،وطلبوا
ضدي ،وكان عمره آنذاك خمسة عشر
ً
منه أن يشهد بأني لا أتمتع بالأخلاق ،كانوا يريدون الطعن بأخلاقي ،وقد كان من المستحيل
أن يفعل ابني ما طلبوه منه ،فهو عندما علم بأني وصلت إلى حلب خرج ليبحث عني ،وهذا
أيضا حماتي للاتصال بي ،وطلبت أن أحضر
ما دفعهم للتراجع عن تحريضه ضدي ،ودفع
ً
لرؤية أطفالي".
ورد التمييز ضد النساء على أساس العمر في شهادة نورهان حين قصدت إحدى المنظمات
بغرض تعلم اللغة التركية لتستطيع العمل في تركيا ،وبعد أن سجلت اسمها في تلك الدورة
منعتها إحدى الموظفات من حضورها وأبلغتها أن الدورة التعليمية مخصصة فقط لجيل
برد تمييزي من قبل
الشباب ،وكان رد نورهان "العلم ليس له عمر محدد" ،لكنها فوجئت ّ
الموظفة" :تعالي ،أنتم الكبار عشتم حياتكم وانتهت القصة ،اتركوا المجال للشباب ،راحت
ت تتحدثين
علينا نحن الشباب" ،وعكس رد نورهان عليها حجم القهر الذي تعاني منه" :أن ِّ
معي بقلة أدب ،أنتم جيل الشباب ُفتح لكم مجال أكثر منا ،نحن كبار السن لا أحد يستقبلنا
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السن لم يعد لدينا
في عمل ولا أحد يستقبلنا في أي شيء ،ارمونا في حاوية إذن ،نحن كبار
ّ
دور!" وأضافت في شهادتها " :أنا أطرح بشكل دائم ،لماذا لا يكون هناك خدمات لكبار
دائما" :أين هي مكانتنا في
السن ،فأنا عندما اشتغلت رأيت التعب والمشقة بنفسي ،وأسأل
ً
المجتمع؟" لقد أثرت قضية السن على نفسيتي بشكل كبير ،أنا أتيت إلى تركيا في ظرف
وزمن كنت فيه كبيرة في السن ،ولو أن الثورة حصلت وأنا في مرحلة الشباب لكنت
اشتغلت وتحملت ولدي َجلَد لجميع التحديات ،ومن الممكن أن يكون وضعي مختل ًفا".
تكرر التمييز معها على أساس العمر حين قصدت منظمة أخرى بهدف العمل ،وهي
ّ
الجامعية والمثقفة وصاحبة الشخصية القوية ،وبعد أن اتفق معها مدير المنظمة على
"إن السكن صعب حاليًّا ،ولكن تعالي
تأمين العمل والسكن خلال اللقاء الأول ،قال لي لاح ًقاّ :
سنوظفك في المؤسسة وتعملين لنا قهوة وشاي!"
خلص بحث ميداني صدر عام  2016تحت عنوان "تضمين النساء في منظمات المجتمع
تضم
المدني" 44استهدف مئة منظمة مجتمع مدني سورية في مدينة عنتاب بتركيا ،ولا
ّ
العينة منظمات نسائية ،أن نسبة النساء العاملات في تلك المنظمات  45،%20وعزت الآراء
ضعف مشاركتهن إلى "عدم وجود الكفاءات والمهارات والخبرة لدى العديد من النساء،
ساعات العمل الطويلة التي لا تتناسب مع طبيعة ومسؤوليات المرأة المنزلية [ ]...كما ورد
في بعض الإجابات ما يلي( :السبب هو مراعاة المحسوبيات بشكل ملحوظ ،فلا يتعيّن
الشخص الكفؤ بل يتعين الشخص الذي لديه معارف) .ونستنتج من هذه الإجابة أن آلية
التوظيف لدى معظم هذه المؤسسات تغيب عنها الشفافية ،ومعايير التوظيف غير مح َّددة
بوضوح ،الأمر الذي يسبغ عمل هذه المنظمات بالفساد [ ]...وأشارت أيضاً إحدى الإجابات
إلى وضع المرأة واحتياجاتها موضحة أن (الحاجة الفيزيولوجية والحمل والإرضاع تتطلب
تحمل أعباء دفع رواتب
إجازة أمومة) الأمر الذي يدفع ببعض المنظمات إلى العزوف (عن
ّ
للموظفة وهي في إجازة الأمومة قد تصل إلى ثلاثة أشهر) حسبما أفاد بعضهم في

 - 44ملك قاسم "تضمين النساء في منظمات المجتمع المدني" بحث ميداني ،شبكة أنا هي وملتقى حنين الثقافي ،مركز
المجتمع المدني والديمقراطية ،2016 ،صفحة  ،16-13شوهد في  ،2019/6/4في:
http://ccsdsyria.org/arabic/2631?fbclid=IwAR1sXp9FFBWDmbDjSP7EvNM2_m5iP
3WPhhYvuy-j2sSXo87XuqbJPTVtAvI
 - 45المصدر السابق ،صفحة .16
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المفضل توظيفها هي ( 30- 20سنة) أما من تجاوز
استمارة الاستبيان" 46.وأن الفئة العمرية
ّ
فعددهن لا يتجاوز  36امرأة من أصل  2863عاملة في تلك
عاما فما فوق
أعمارهن 40
ّ
ً
المنظمات أي نسبة  %1فقط 47،وأن نسبة النساء اللواتي شغلن مناصب قيادية فيها تبلغ:
 5نساء يشغلن منصب مديرة تنفيذية ،امرأة واحدة تشغل منصب مديرة إقليمية ،امرأة
أيضا تشغل منصب مديرة مجلس إدارة ،أربع عضوات في مجلس إدارة (رعاية
واحدة
ً
الطفولة) ،باحثتان لدى منظمة تعمل في التوثيق وأخرى في الدراسات ،وباقي النساء
يعملن في أعمال إدارية 48،ومن أصل  100منظمة ،خمس منظمات تشارك فيها المرأة
باتخاذ القرارات الاستراتيجية ،والتصويت هو الآلية المتبعة في اتخاذ القرار ،وبعد تحليل
نسبة الذكور والإناث في مواقع صنع القرار للمنظمات الخمس ،يستدل البحث على أن
أصواتهن ليس لها أي وزن ،لضعف نسبة تمثيلهن ،حتى ولو كانت آلية اتخاذ القرار هي
التوافق.

49

نتبين مما سبق واقع التمييز ضد المرأة في العمل (لدى هذه المنظمات) ،من ناحية
ووصولهن إلى مراكز صنع القرار ،إضافة إلى تمييز مركّب ضد النساء اللواتي
توظيفهن
ّ
ّ
عاما ،وتفضيل تعيين المرأة العازبة على المتزوجة.
تجاوزت أعمارهن 40
ً

نموذجا:
العنف السياسي ضد النساء ،المغرب
ً
مسارا وطنيًا،
أن مسار العدالة الانتقالية وإدماج الجندر فيها كان
ُيسجل للتجربة المغربية ّ
ً
لكن سيطرة النظام الحاكم عليه ،وعدم التحقيق مع مرتكبي الجرائم والانتهاكات
أيضا تركيزها على
ويسجل لها
ومحاسبتهم ،أدى إلى عدالة انتقالية مجتزأة وغير ناجزةُ ،
ً
العنف السياسي الذي أدارته الدولة خلال ما يعرف بسنوات الرصاص ضد السياسيات.

 - 46المصدر السابق ،صفحة .18- 17
 - 47المصدر السابق ،صفحة .19
 - 48المصدر السابق ،صفحة .20 – 19
 - 49المصدر السابق ،صفحة .23 -21
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واعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحةُ 50بعد النوع الاجتماعي في مقاربتها "كاختيار منهجي
ومحصت في خصوصية الانتهاكات التي
أفقي ،انسحب على مختلف مجالات عملها"،
ّ
وأدوارهن في التصدي لها ،من أجل
وتجاربهن
تعرضت لها النساء ،والأضرار الناجمة عنها،
ّ
ّ
ّ
عدم تكرارها ،واعتبرت الهيئة في تقريرها النهائي أن ندرة المعطيات والكتابات والشهادات
وغياب الدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،جعلت
وخبراتهن غير مرئية ،واعتمدت اللجنة منهجية عمل غايتها إبراز ُبعد
وأدوارهن
معاناتهن
من
ّ
ّ
ّ
النوع الاجتماعي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،عبر الاستماع لشهادات النساء من
خلال جلسات مغلقة وفردية ،وجلسات استماع عمومية ،و"استخراج المعطيات الكمية
المتعلقة بالنساء من قاعدة البيانات لمعرفة الاتجاهات العامة لأصناف الانتهاكات والأضرار
الناجمة عنها والسمات الديمغرافية للنساء الضحايا" ،كما نظمت لقاءات مع جمعيات نسائية
لإشراكها في بلورة مقترحات توصيات جبر [الأضرار] التي لحقت بالنساء على المستوى
آرائهن
الجماعي والرمزي والحقوقي العام ،وركزت على الانتهاكات التي طالت النساء بسبب
ّ
وانتماءاتهن السياسية والنقابية.
ّ

51

وشكلت الشهادة الشفوية لبعض المعتقلات السياسيات في المغرب خلال شهادات
الاستماع التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة والدراسة التي أجرتها نادية كسوس تحت
عنوان "النساء والعنف السياسي خلال سنوات الرصاص في المغرب" 52والتي تضمنت فيها
بعض النسخ من تلك الشهادات 53،اعترا ًفا بخصوصية تجارب النساء في تلك الفترة وطابعها
" - 50تعتبر هيئة اإلنصاف والمصالحة لجنة وطنية للحقيقة واإلنصاف والمصالحة ،أنشأت بناء على القرار الملكي
بالموافقة على توصية صادرة من المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام
األساسي للهيئة الصادر ب  12أبريل  ،2004ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .من مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم واالقتراح .ويشمل اختصاصها
الزمني الفترة الممتدة من أوائل االستقالل 1956إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة
للتعويض  ".1999للمزيد من المعلوماتhttp://www.ier.ma/article.php3?id_article=270 :
 - 51هيئة االنصاف والمصالحة "التقرير الختامي لهيئة االنصاف والمصالحة" ،تقرير ،المجلس االستشاري لحقوق
اإلنسان ،المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 30 ،تشرين الثاني  ،2005صفحة  ،88شوهد في  ،2019/2/16في:
https://goo.gl/Kw6mKE
 - 52نادية كسوس" ،النساء والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في المغرب" ،كتاب ،المملكة المغربية – المجلس
االستشاري لحقوق اإلنسان ،شوهد في  ،2019/4/15فيhttps://cndh.ma/ar/bulletin-d- :
information/lns-wlnf-lsysy-fy-lmgrb-jdyd-sdrt-lmjls
 - 53وثقت الدراسة قصص حياة  42امرأة ،وأجريت خمس مناقشات جماعية مركزة شاركت فيها ما بين  5إلى 7
نساء .المصدر السابق ،صفحة .22
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المع ّقد ومداها ،والذي لم يحظ بالاهتمام والاعتراف الكافيين اللذين يستحقهما ،إلا أن تلك
الشهادات نجحت بشكل قوي في كسر الصمت الذي يلف تجارب النساء مع العنف
السياسي ،وإن لم يكن غير كافٍ  ،وبحاجة إلى مجهودات إضافية لفهم صحيح لأدوار وتجارب
وتوخت الدراسة "وضع فهم مفصل
النساء خلال سنوات الرصاص والاعتراف بتلك الأدوار،
ّ
ودقيق لأشكال العنف الذي تعرضت له النساء ضحايا العنف السياسي خلال هذه السنوات،
بما في ذلك العنف الجسدي والعاطفي والجنسي واللفظي والمعنوي والرمزي والاقتصادي
والاجتماعي والثقافي ،54".وتندرج هذه الدراسة "في إطار روح المساهمة في حوار عمومي
وأيضا في إطار الجهود الرامية إلى البحث عن الحقيقة
حول تاريخ المغرب المعاصر
ً
والمصالحة".

55

المجمعة لخمس نساء في كتاب بعنوان "نساء كسرن جدار الصمت –
وتشكّل الشهادات
ّ
مرويات نساء سنوات الرصاص" 56الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مساهمة
ضد النساء والتي "ن ّقبت هيئة الإنصاف
الموجه
أيضا في التعريف عن العنف السياسي
ّ
ّ
ً
معهن إيذا ًنا ببداية
والمصالحة عن صاحباتها في جغرافية المغرب المنسي ،فكان اللقاء
ّ
مغرب جديد يسعى للتصالح مع ذاته ،كشفت الحكايات ما تعرضت له هؤلاء النسوة من
ب وإقصاء وسوء معاملة ،فقط لأن القدر اختارهن ليكن بنات أو إخوة أو أمهات
معاناةٍ وتعذي ٍ
اعتقالهن
أو زوجات لخصوم سياسيين للدولة ،".تحكي تلك النسوة "المحن التي عشنها خلال
ّ
لكرامتهن كنساء
وإذلالهن بدون احترام
ومضايقاتهن
وتعذيبهن
واستجوابهن
واحتجازهن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خصوصياتهن".
لهن
مغربيات
ّ
ّ

57

وفي السياق نفسه ،تشكّل رواية "حديث العتمة" 58لفاطمة البيه أول كتاب ينقل شهادات
لمعتقلات سياسيات في المغرب ،والبيه هي معتقلة سياسية سابقة ( )1982 – 1977كتبت

 - 54المصدر السابق ،صفحة .23
 - 55المصدر السابق ،صفحة .17
" - 56نساء كسرن حاجز الصمت – مرويات نساء سنوات الرصاص" ،المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان" ،مقاربة النوع االجتماعي في مسار العدالة االنتقالية في المغرب :الواقع واآلفاق"،
شوهد في  ،2019/4/15فيhttps://www.cndh.ma/ar/bulletin-d-information/mqrb-lnw-fy- :
msr-ldl-lntqly-blmgrb-lwq-wlafq
 - 57المصدر السابق ،صفحة  ،3تقديم :أحمد حرزني ،رئيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.
 - 58فاطمة البيه" ،حديث العتمة" ،الفنك – الدار البيضاء.2001 ،
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شهادتها وشهادة معتقلات أخريات خلال فترة اعتقالها ،وحاولت في كتابها شرح أن "جرح
يرافقك إلى الأبد" ،وأضافت بعد صدور كتابها أنه في التسعينيات استطاعت الحركة
السجن
َ
ل في حدود العنف
النسائية أن تميط اللثام عن العنف المسلّط على المرأة" ،ولكن ظ ّ
يتم
السياسي
يتم الحديث عن الاعتقال
ّ
العائلي ،أما عنف السلطة فلا وجود له" ،حتى عندما ّ
ّ
ن هذا العنف الصمت،
تناوله بصيغة المذكر" ،لقد التزمت النساء اللواتي مورس في حقه ّ
فالشهادة نوع من تعرية الذات وتعرية الذات بالنسبة للأنثى في ظل ثقافتنا وتقاليدنا
ليست بالسهلة .والحديث عن الجلاد جديدة ،حتى السلطة لا تص ّنف العنف على المرأة.
كانت هذه هي رسالة الكتاب ،".وعندما نفكّر في تأسيس دولة الحق والقانون يجب أن نفكّر
خاصا ومختل ًفا
في آليات محاربة العنف المسلّط على المرأة" ،فتعامل الجلاد مع المرأة كان
ً
للحط من قيمتها
ويكرس دونية المرأة
ثقافي
ل ما هو
ّ
عن تعامله مع الرجل ،يستعمل فيه ك ّ
ّ
ّ
وتكسير كرامتها".
أيضا أن تجربة الاختفاء القسري وراء القضبان تجربة مريرة ،وطيلة سبعة أشهر
وأشارت البيه
ً
أن
لم يكن لها وجود في خريطة الوطن ،هو شعور بالوجود واللاوجود بآن ً
معا ،وأضافت ّ
"الخروج من السجن تجربة مريرة .أصعب ما يعانيه المعتقل هو الحرية ،فإعادة إدماجه لا
تكون سهلة .كيف تدخل إلى الحمام .كيف تشتري من الب ّقال .كيف تعاشر ال ّناس .كيف
لأن اللغة التي تعلمتها داخل السجن مختلفة .وقد اعتدت لغة
تضحك .ك ّ
ل هذا موضع سؤال ّ
أخرى .ليست مسألة الاعتقال خمس سنوات ،هناك أشياء تفتقدها إلى الأبد .السجن مدرسة
لا تتم ّناها لأي أحد".

59

أن "رد الاعتبار عن طريق كشف
اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي ّ
الحقيقة ومحو آثار الانتهاكات وحفظ الذاكرة مكو ًنا رئيسيًا في مقاربتها لجبر الأضرار".

60

وأفرد التقرير في الكتاب الرابع :مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة ،في  – 3.1الانتقال

 - 59أحمد نجيم" ،فاطمة البيه :في السجن اصطدمت أوهامي بحقيقة وضعية المرأة المغاربية" ،إيالف 7 ،تموز
 ،2001شوهد في  ،2019/4/18في:
https://elaph.com/Web/Archive/994331602729910800.html
 - 60هيئة االنصاف والمصالحة "التقرير الختامي لهيئة االنصاف والمصالحة" ،تقرير ،المجلس االستشاري لحقوق
اإلنسان ،المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 30 ،تشرين الثاني  ،2005صفحة  ،98شوهد في  ،2019/2/16في:
https://goo.gl/Kw6mKE
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الديمقراطي الذاكرة وكتابة التاريخ ،حيث انتهى المتناظرون في سياق مناقشة موضوع
الخاصة لهذه العدالة على
الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية بالمغرب إلى "الأهمية
ّ
أهم النقاط حول ما ورد في هذا الموضوع:
مستوى الذاكرة وكتابة التاريخ" ول ّخص التقرير
ّ
هامة بالنسبة
كمادة
"تكمن أهمية عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في إنتاج الأرشيف،
ّ
ّ
لكتابة تاريخ المغرب ،وذلك بعد عقود من سيادة الذاكرة الرسمية التي تقصي الذاكرات
الأخرى؛ أهمية مساهمة جلسات الاستماع في شروط إعادة كتابة التاريخ ،ليس فقط لأن هذه
الشهادات قدمت رواية مختلفة عن الرواية الرسمية ،وإنما أيضاً لأن هذه الروايات اختزلت
أيضا إلى
معطيات لم تكن بحوزة كثيرين أو كانت محرمة أو مسكو ًتا عنها ".وأشار التقرير
ً
دور عمل الهيئة في إعادة بناء ذاكرة وطنية تعددية غير انتقائية أو مبنية على الإقصاء،

61

وأوصى بحفظ الأرشيفات الوطنية والقيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ،
وإنشاء معهد يقوم بالتوثيق والبحث والنشر حول "الأحداث التاريخية المتصلة بماضي
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،وبتطورات حقوق الإنسان ،والإصلاح الديمقراطي".

62

في الختام ،إن توثيق الذاكرة الشفوية للنساء ضحايا العنف شكل من أشكال مقاومة
المهمش
الأنظمة الأمنية المتوحشة ،ويو ّفر معرفة بديلة ،والمعرفة قوة ،تساهم في كشف
ّ
أصواتهن عن
والمسكوت عنه من أشكال حزم العنف المتقاطعة والمركبة ضد النساء ،وتعبر
ّ
الفعالية وإرادة التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي سيفضي بدوره إلى تغيير
البنية القانونية العنيفة المتعلّقة بحيوات النساء والفتيات كرافع مجتمعي.
لقد عبرت الناجيات بجرأة وشجاعة عن كافة أشكال العنف والجرائم والانتهاكات داخل
شهادتهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز بعزم وإصرار من أجل ألا
المعتقل وخارجه ،ووثقن
ّ
يتم الإفراج عن المعتقلات
تطوى تلك الجرائم والانتهاكات دون محاسبة ،ومن أجل أن
ّ
والمعتقلين.

" - 61التقرير الختامي – الكتاب الرابع – مقومات توطيد اإلصالح والمصالحة" ،المملكة المغربية ،هيئة اإلنصاف
والمصالحة ،صفحة  ،61-60شوهد في  ،2019/5/25فيhttps://www.cndh.ma/ar/tqryr-hyy-lnsf- :
wlmslh/lktb-lrb-mqwmt-twtyd-lslh-wlmslh
 - 62المصدر السابق ،صفحة .93
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مقومات العيش
إن منهجية العقاب الجماعي الذي أدارته الدولة السورية في تدمير كل
ّ
ّ
للمجتمعات التي ثارت ضد النظام في عام  ،2011والبنية المتوحشة للمنظومة السجنية،
نساء ورجالاً ،وإعطائهم الأمل في مكافحة منهج إفلات مرتكبي
وأهمية انصاف الضحايا،
ً
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من المساءلة والمحاكمة العادلة وفق
القانون الجنائي الدولي ،تجعلنا نحذر من مخاطر تغييب أو تجاهل أو تأخير العدالة الانتقالية
التحولية الحساسة للجندر ،لأن الجرائم والانتهاكات المستمرة هي وليدة مجرمين اطمأنوا
بعد مجازر حماة في الثمانينات أنهم محميون من المحاسبة ،ووليدة منظومة قمع تزداد
شراسة ،فإما عدالة انتقالية تحولية تقود لتغييرات جذرية عميقة تؤسس لبناء جديد أو صراع
ً
لا يتوقف يأكل ما تبقى من البلاد.
وإن بناء مسار العدالة الانتقالية التحولية الحساسة للجندر هو مسار إلزامي لبناء السلام
العادل والمستدام في سورية وذلك لمعالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم
الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للنساء والرجال ،وترميم
حد لمنهجية الإفلات من العقاب .كما أن الإقرار
الانقسام العمودي في المجتمع ،ووضع ٍّ
والمتعدد المستويات الذي طال ،وما يزال يطال ،النساء والفتيات خلال النزاع
بالأثر المركّب
ّ
ضدهن تتطلب منا،
وداخل السجون ومراكز الاحتجاز وتقاطعاته مع أشكال التمييز
ّ
كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والرجال ،رسم رؤية استراتيجية لتوأمة
العدالة والسلام والديمقراطية والمساواة الجندرية فهي السبيل الأمثل للانتقال من نظام
أمني متوحش إلى نظام ديمقراطي يلتزم بشرعة حقوق الإنسان ،ويعمل على تعزيز سيادة
القانون ،وبناء الدولة الحديثة ،دولة المواطنة.
تتسم مسارات العدالة الانتقالية بكونها تأتي في أعقاب قطيعة بين عهدين ،وهي مسار
متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي الجرائم وانتهاكات حقوق
الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار
لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثّقها ويرسي ضمانات عدم
تكرار الانتهاكات وإصلاح المؤسسات ومن ضمنها إعادة بناء قطاع الأمن وإدماج النوع
الاجتماعي فيه ،وإصلاح القوانين بما يكفل إعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها والانتقال
من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان
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حساسة للجندر ،تصحح هياكل
للنساء والرجال ،لذلك يجب أن تكون العدالة الانتقالية تحولية
ّ
السلطة المبنيّة على اللامساواة في المجتمع والقوانين ومؤسسات الدولة وصنع
السياسات ،وهذا التصحيح هو الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الجندرية.
إن مسار العدالة الانتقالية التحولية في سورية طويل وشاق ويحتاج إلى منهجية شمولية،
وتضافر كل جهود الملتزمين/ات بحقوق الإنسان ،والساعيين/ات إلى سيادة القانون وبناء
دولة المواطنة والسلام المستدام.
لمى قنوت
2019/6/30
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الأسئلة
 -1عرفي عن نفسك؟
(سؤال مفتوح للمعتقلة الناجية لتعرف بأسلوبها عن نفسها ،ونتعرف عليها وعلى
نشاطها ومكانتها في الأسرة والمجتمع)
وتستكمل المعلومات التالية:
الاسم الحقيقي أو المستعار
العمر
مرحلة التعليم
مكان التولد :المحافظة  /المنطقة
مكان الإقامة سابقاً وحالياً – التنقلات – النزوح
المهنة سابقاً وحالياً
الحالة الزوجية – عدد الأولاد
تاريخ /تواريخ الاعتقال
مدة الاعتقال /ات
مكان الاعتقال /ات
الجهة التي قامت بالاعتقال
تاريخ الخروج من الاعتقال
خلفية الاعتقال /ات
الوضع القضائي :هل تم توكيل محامي ،هل قدم لك أي مساعدة قانونية ،هل حولت
قضيتك إلى القضاء؟
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 -2خلال الاعتقال
كم عدد السجون ومراكز الاحتجاز التي ُنقلت إليها خلال اعتقالك ،وما هي الفروقات
عليك؟
بينها وأثر ذلك
ِّ
سمح لأفراد من أسرتك بزياراتك خلال الاعتقال؟ (عدد الزيارات ،من قام بزيارتك،
هل ُ
حوادث أثرت بك...إلخ)؟
كيف كانت علاقتك بباقي المعتقلات؟
تعرضت له منذ لحظة احتجازك
ما هي الانتهاكات التي مورست عليك ،والعنف الذي
ّ
وحتى إطلاق سراحك؟
ماهي الانتهاكات التي شاهدتها أو سمعت عنها والتي وقعت على باقي المعتقلات/
ين؟
وصف مكان الاعتقال /احتجاز ،الطعام ،الرائحة ،الأصوات ،ما كتب على الجدران ...إلخ
ماهي الوقائع والحوادث والانتهاكات التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرتك؟
صفي لنا كيف تم التحقيق معك ،عدد التحقيقات ،أبرز الأسئلة ،الطريقة ،التهم التي
لك...إلخ
وجهت ِّ
ّ
باعتقادك ما هو سبب اعتقالك؟
كيف كنت تقضين يومك خلال الاعتقال؟
ما هي الهواجس والأفكار التي راودتك خلال فترة اعتقالك؟
ما الذي تغير في شخصيتك وحياتك بعد الاعتقال؟

 -2اجتماعياً:
صفي علاقتك مع أسرتك قبل الاعتقال وبعده ،وما هو موقف أسرتك من اعتقالِّك ،وهل
دعمتك خلال الاعتقال وبعد إطلاق سراحك؟
هل تغيرت علاقتك بأسرتك /أصدقائك /زملائك وزميلاتك في العمل بعد الاعتقال؟
صفي علاقتك مع المجتمع قبل الاعتقال وبعده؟
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هل تغيرت علاقتك بالشارع بعد الاعتقال؟
وجهت لك بعد خروجك من الاعتقال من قبل أفراد من أسرتك
ما هي أبرز الأسئلة التي ّ
النووية ،العائلة ،الزملاء /الزميلات في العمل ،الأصدقاء /الصديقات ،الجيران...إلخ)؟
هل تعرضت أسرتك /زملائك وزميلاتك لأي شكل من أشكال الضغوط الاجتماعية و/أو
السياسية بعد اعتقالك؟

 -4أسئلة عامة
ما هي التحديات التي واجهتك بعد خروجك من المعتقل على جميع الأصعدة
الاجتماعية والاقتصادية السياسية؟
ما التغييرات التي طرأت على حياتك بعد 2011؟
برأيك ما هو الاختلاف بين تجربة المرأة المعتقلة عن الرجل المعتقل؟
هل أثر اعتقالك على اهتماماتك؟
هل تلقيت دعماً نفسياً بعد خروجك من المعتقل؟
ما هي تجربتك مع منظمات المجتمع المدني في سورية وفي الشتات؟
برأيك ماهي الاجراءات التي يجب ان تتخذ بحق من ارتكب هذه الجرائم؟
برأيك كيف يمكن انصاف الناجيات واعادة الاعتبار لهن بعد هذه التجربة القاسية؟
هل فكرت بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم في حال فتحت مسارات
قضائية وطنية أو دولية لذلك؟
هل فكرت بأن تكوني طرفاً في الادعاء ضد هؤلاء المرتكبين في حال أتيحت لك هذه
الفرصة؟
لماذا رغبت في التوثيق؟
هل لديك ما تضيفينه؟

ملاحظة:
قد يضاف أو يحذف أي من الأسئلة الوارد ذكرها حسب الوضع النفسي للمعتقلة الناجية
ورغبتها في التوثيق والسرد.

