يف حزیــران /یونیــو  ،2020وبالزتامــن مــع اليــوم الــدويل للقضــاء علــى العنــف
الجنــي يف حــاالت الــزاع ،أطلقــت املنظمــات النســویة الســوریة «بدائــل»
و«دولــي» و«النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة» و«شــبكة الصحفيــات
الســوريات» ،باإلضافــة إىل «حملــة مــن أجــل ســوریا» ،حملــة «طر یــق ســور یا
إىل العدالــة».
تدعــو هــذه الحملــة إىل زيــادة فــرص الوصــول القانــوين إىل العدالــة للناجيــات
والناجــن مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الــذي
ارتكــب خــال الســنوات العــرة املاضيــة يف ســوريا يف مراكــز االعتقــال ،وخاصــة
للناجیــات اللــوايت یواجهــن عوائــق تحــول دون وصولهــن إىل العدالــة.
معــارك الناجيات/يــن مــن أجــل العدالــة تتخطــى قاعــة املحكمــة لتدخــل كل
بيــت وشــارع يف ســوریا ،وإن مل تحصــل كل ناجيــة ونــاج علــى الرعايــة واالحــرام
ٍ
والدعــم الــذي يحتاجونــه /تحتجنــه ســتبقى العدالــة قــارصة أمــام الجرائــم
الدولیــة الــي تمــر دون حســاب.
تعمــل الحملــة علــى إنتــاج محتــوى يســاهم يف تعزيــز وصــول الناجــن/
الناجيــات مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إىل
العدالــة ،وروايــة تجاربهــن/م وقصصهــن والتحديــات الــي تواجههن/هــم.
ولذلــك عملــت شــبكة الصحفيــات الســوريات علــى إنتــاج هــذه السلســلة
مــن املدونــات املكتوبــة مــن ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
(خــال االعتقــال) ،و/أو الخبــرات يف هــذا املجــال وغریهــن مــن املهتمــات
بمســارات العدالــة واملســاءلة يف ســوریا.
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نور
(اسم حركي إلحدى الناجيات من االعتقال)

بدأت الحكاية منتصف شهر

لتخربنــا بــأن صديقتنــا املقربــة ،واملختفيــة ممــا يقــارب ثالثــة أشــهر عنــد

رمضان عام  2013حينما

عبورهــا مــن املناطــق «املحــررة» ملناطــق النظــام حيــث تــم اعتقالهــا عنــد

ذهبنا لالطمئنان على إحدى

واحــد مــن حواجــز النظــام ،قــد استشــهدت تحــت التعذيــب ،وقــد

الناشطات املقربات لنا .اليت
خرجت مؤخراً من املعتقل،

أخذت أرستها بالتفاوض للحصول على جثمانها.
أصابتــي حالــة مــن االنهيــار مــا بــن وقــع الخــر وبــن الذكريــات الــي
تبــادرت إىل ذهــي ،انتابتــي حالــة مــن البــكاء اســتمرت ثالثــة أيــام
متواصلــة ،فلطاملــا كانــت هــذه الصديقــة مــن أصــدق وأنشــط الفتيــات
بيننــا .ويف ظــل تلــك املشــاعر التقيــت بأصدقــاء لنــا يف املناطــق «املحــررة»
وقــد كنــا نعمــل معــاً ،وتكلمنــا عــن الحــدث ،ليجيبــي أحدهــم بكلمــات
مــا زالــت تــرن يف أذينّ إىل هــذا اليــوم ،عندمــا قــال« :ليــش زعالنــة؟ هللا
عليــم شــو صــار معهــا وهــي عــم تتعــذب ،منيــح ماتــت أريحلهــا ،يعــي إذا
طلعــت عايشــة ،أحســن بــا مــا تطلــع وتمــوت ميــة ألــف موتــة باليــوم،
هيك أحسنلها ،افرحيلها!».
نزلــت تلــك الكلمــات كالرصــاص علــى صــدري ،واعرتتــي حالــة مــن
الدهشــة والصدمــة ،فكيــف برفــاق الثــورة والنضــال والوعــي والثقافــة
أن يفكروا بمثل هذه الطريقة؟
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أذكــر أين خرجــت مــن املــكان ،وابتعــدت وقطعــت أي

بســجلك وبحياتــك وبذاكرتــك مــا رح تــركك أبــداً».

عالقــة عمــل تربطــي بذلــك الشــخص ،إىل أن ّ
تــم
اعتقــايل بعــد ســنة تمامــاً ،وذلــك يف عــام ،2014

أذكــر أين يومهــا عــدت مــن التحقيــق وأنــا غارقــة

حيــث تــم اعتقــايل مــن مــزيل ،األمــر الــذي مل يكــن
مســتغرباً بالنســبة إيل ،بــل كان متوقعــاً ،فــا حمايــة
لنــا وال مظلــة تقينــا ،وال أحــد يحمــل مســؤولية مــا

بموجــة مــن الضحــك ،عــن أي نقطــة ســوداء
يتحــدث؟ أيــام ذلــك التفكــر قــد ّ
ولــت .لطاملــا كنــا أنــا
ومــن معــي يف الغرفــة نــردد تلــك الجملــة ضاحــكات
ٍ
باستهزاء.

يجري سوانا!.
معركيت األوىل:

دارت األيــام ،وبعــد تنقــل بــن عــدد مــن األفــرع
ٍ
األمنيــة ،ومــرور مــا يقــارب العــام ونصــف العــام

بــدأت األمــور كأي معتقــل ومعتقلــة يف األمــن

عشــتها مــا بــن ذكريــات مــا مــى وبــن أمــل
ٍ
وتخطيــط ..رســمت يف مخيلــي أحالمــاً ومشــاريع

إحــدى جلســات التحقيــق الطويلــة قــال يل املحقــق:

وخطــط مــع «رفــاق ورفيقــات الصــف األول» كمــا

«شــو رأيــك نحــي وبــا أســاليب التحقيــق؟ نحــي

كنــا نســميهم/ن ،فمــا كان ينســينا األمل ويهــ ّون

مــن شــب لصبيــة .أنــا كتــر زعــان عليــي ومتــأمل

الوقــت ،هــو الشــوق للدنيــا الــي تقبــع خلــف ذلــك

ألنــك هــون ،مــا مكانــك هــون ليــش وصلــي حالــك

البــاب الصغــر حيــث بــدأت معركــي الكبــرة .جــاءت

لهــون؟» ،وأضــاف «بعدمــا دخلــي لهــون ،وأنــي

اللحظــة املنتظــرة الــي لطاملــا حلمــت بهــا  ..خلــف

بتعــريف املعتقــل ،وشــو بتحــي النــاس عنــه ،مــن بــدو

ذلك الباب الصغري حياة جميلة تنتظرين!

العســكري ،وذلــك مــن تحقيــق وتعذيــب ،ويف

يتجوزك؟ الفكرة العامة ركبت علييك».
الخروج من املعتقل:
فأجبتــه« :أنــا مــايل موقوفــة لقضيــة بتوطــي الــراس،

بقيــت يومــن يف دمشــق للقيــام ببعــض إجــراءات

أنــا معروفــة ألي ســبب أنــا هــون» ،لــرد علــي ّ

الخــروج ،كانــت كميــة األشــواق واللهفــة واألحــام

بدهشــة« :يعــي مبســوطة بتهمــة إرهــاب؟ يــا ســي

كبــرة ألهلــي وأصدقــايئ وأشــيايئ ،حــى صــوت

العــامل مــا بتســأل شــو الســبب ،بيكفــي أنــك دخلــي

جارنــا الــذي كان يزعجنــا برصاخــه كنــت قــد اشــتقت

الفــرع» .حينهــا قلــت لــه بثقــة« :يلــي مــا بــدو يــاين

إليه.

لهــاد الســبب أنــا مــا بقبــل فيــه ،أنــا مــايل عاملــة يش
غلــط ،والــكالم هــاد كان قبــل ،بهالظــروف مجتمعنــا
صــار واعــي أ كــر مــن هيــك» .أجــاب باســتنكار
بلهجتــه الواضحــة« :يلــي صــار نقطــة ســودة

للوهلــة األوىل وعنــد وصــويل ملــزيل ،وجــدت كمــاً
هائـ ً
ـا مــن النــاس ،رغــم أننــا مل نكــن نعــرف أحــداً يف
هــذه املنطقــة ،حيــث نزحنــا إليهــا نتيجــة لألحــداث.

نقطة سوداء
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أذكــر حينهــا أين رأيــت وجوهــاً كثــرة ال أعرفهــا ،وقــد

ز يارة الطبيب:

أقبلــت إللقــاء الســام علــي ،وأنــا أبحــث عــن وجــوه

بالفعــل كان علــيّ زيــارة الطبيــب ،لكــن ذلــك أىت

أرسيت بــن الزحــام .وبعــد الســام والعنــاق مــع

نتيجــة لفــرة االعتقــال الطويلــة ،حيــث كنــت بحاجــة
ٍ
ملراجعــة مســتعجلة للطبيــب وإجــراء بعــض
ٍ
الفحوصــات الالزمــة ،فلفــرة طويلــة كنــت أعــاين مــن
ٍ
عــدد مــن األمــور الصحيــة .طلبــت مــن أحــد األقــارب

شــاء هللا قدرانــة تحــي» وبعدهــا «احكيلنــا شــو

حجــز موعــد يل مــع طبيــب األرسة ،ومــا أن دخلــت
ٍ
حــى فاجأتــي املمرضــة بطلبهــا لخلــع مالبــي،

شــاف شــعرك؟ حــدا تعرضلــك؟ لــو مــا اشــتغليت مــا

وعنــد ســؤايل عــن الســبب ،أجابتــي «إلجــراء فحص

كان صــار هيــك!» .لســت أدري حقيقــة وقتهــا ملــاذا

نســايئ!» ،ظننــت يف البدايــة أن املوضــوع جــاء مــن

توجــب علــي الــرد علــى تســاؤالت أنــاس ال أعرفهــم

جهــل مــن طرفهــا ،فأخربتهــا أن هــذا ليــس ســبب
ٍ
زياريت ،فموعدي هو إلجراء فحوصات طبية.
ٍ
عــاد األمــر ليتكــرر عندمــا دخــل الطبيــب ،مــا أثــار

قالــت يل إحــدى النســاء بعــد «االطمئنــان» مــن

اســتغرايب ،وعندمــا رفضــت أجابــي بــأن مــن حجــز

نجــايت مــن االغتصــاب« :وهللا وقــت قلــت لجــوزي

يل املوعــد أخــره برغبتنــا بإجــراء فحــص نســايئ

انــو ســجنوك قلــي نامــي وانــت مرتاحــة كــم شــهر
ِ
ِ
وبتطلــع بــس وقــت ليتحقــق معهــا  ..وهللا كالمــه

لزيــادة االطمئنــان .تدخلــت والــديت وقتهــا

أرسيت جلســت الحشــود للحديــث وبــدأت
التســاؤالت ،كانــت ردات الفعــل يف البدايــة مــن مثــل
«مــا شــاء هللا وجهــك منيــح ،ال ال مــا فيــي يش ،مــا
صــار؟ ،أو طمنينــا إن شــاء هللا مــا صــار يش؟ ،حــدا

بينما أرسيت مل تتطرق لتلك األسئلة؟

صح طلع ما بيصري يش جوا متل ما بحكوا».
جلســت صامتــة ،يف الحقيقــة مل تكــن النظــرة
االجتماعيــة مفاجئــة يل ،فقــد كنــت جاهـ ً
ـزة لإلطــار

وأوضحــت عــدم رغبتنــا باألمــر ،غــر أن ذلــك كان
بمثابــة صدمــة يل ،اكتفيــت بالبــكاء عنــد خروجــي،
ٍ
وأزعجــي تدخــل األقــارب بتلــك األمــور ،يف وقــت مل
ٍ
تطرح أرسيت فيه أي سؤال!

العــام .تذكــرت كلمــات صديقــايت املزتوجــات يف

محاولة العودة للنشاط:

املعتقــل حــن قلــن يل الحمدللــه أنــك «بنــت» (أي

أردت البحــث عــن فرصــة عمــل أشــغل بهــا نفــي،

عــذراء) مــا أن يطلــق رساحــك ســيكون دليــل براءتك

وبمــا أين كنــت أعمــل منــذ بدايــة األحــداث مــع

بحوزتــك ،فيمكــن لــك الحصــول علــى تقريــر طــي

املنظمــات ،توجهــت إىل مركــز للهــال األحمــر
ٍ
الســوري ،وعندمــا تقدمــت للعمــل ،طلبــت مديــرة

أقســمنا «لــو نبلــع أوراق املصحــف» لــن يصــدق
أزواجنا أن شيئاً مل يحصل.

املركــز لقــايئ ،وســألتين عــن ســبب توقفــي عــن العمل

مــن أي طبيــب نســائية ،أمــا نحــن املزتوجــات فمهمــا

مــدة عــام ونصــف ،فأجبتهــا بــأين كنــت معتقلــة،
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ليــأيت ســؤالها «هــل اغتصبــوك؟» .أذكــر حينهــا أنهــا
ِ
أخــرت الســكرترية بــأين معتقلــة ،وعنــد خروجــي

«تشــابه يف األســماء» علــى حــد قولــه ،وأذكــر مــا
ٍ
قاله يل حني رآين« :ماشــاء هللا فاجأتيين عم تحيك

سمعتها تهمس ألصدقائها باألمر.

وتضحــي عــادي ،أنــا فكــرت رح تدخــل بنــت تحــت
عيونهــا أســود ووجهــا تعبــان ومالهــا قدرانــة تحــي،

كانــت يل مجموعــة كبــرة مــن األصدقــاء

أنــا رصيل طالــع خمــس ســنني ولهــأ تاركــة التجربــة

والصديقــات ،لكــن قلــة قليلــة مــن تواصلــوا/ن

أثرهــا علــي مــع اين اعتقلــت شــهرين بــس» .ثــم

معــي بعــد خروجــي مــن املعتقــل ،فغالبيتهــم/ن

قــال« :حابــب اســالك ســؤال :مالــك ندمانــة أنــك

قطعــوا/ن عالقتهــم/ن يب بدافــع الخــوف ،حيــث أن

اشــتغليت؟ يعــي لــو مــا مشــتغلة مــا كانــوا اعتقلــويك،

النظــرة األوىل ملــن يخرج/تخــرج مــن املعتقــل بأنــه

أنــا ســبب اعتقــايل تشــابه اســماء أمــا أنــي

سيبقى/ســتبقى تحــت مراقبــة النظــام ،وهــي

فاشــتغليت» .. .أجبتــه« :بتعــرف لــو رجــع الزمــن

حقيقــة موجــودة .أذكــر أنــي عندمــا أردت العــودة

فيــي لــورا ألشــتغل كتــر وكتــر شــغل مــا قــدرت

إىل املســجد الــذي كنــت أحــر فيــه من قبــل ،طلبت

أشتغله أو أجلته وندمانة أين ماعملته».

مــن املرشفــة التوقــف عــن الذهــاب ،وعــدم ممارســة
أي نشــاط لكــوين تحــت املراقبــة .بالفعــل وبعــد أيــام
ٍ
ٍ
ً
قليلــة تــم طلــي للفــرع مــرة أخــرى فقررنــا الذهــاب
إىل تركيا.
يف مكان جديد:
للوصــول إىل تركيــا كان علــيّ دخــول املناطــق
ً
أمال بالنســبة يل وقد رســمت
«املحررة» ،وكان ذلك
الكثــر مــن املشــاريع واألحــام ،وقــررت العــودة إىل
العمــل يف تلــك املناطــق ،لكــن ردة الفعــل األوىل
ً
رافضــة بشــكل تــام ،وقــد ســمعت عبــارات
كانــت
ٍ
ٍ
مــن مثــل «كيــف طلعــي؟ كيــف طالعــويك أ كيــد
جاسوســة لتجيــي معلومــات؟ شــو صــار جــوا؟
شــالولك حجابــك وشــافوا شــعرك؟» .بعــد فــرة
قصــرة مــن وصــويل إىل تركيــا تقــدم لخطبــي
ً
معتقــا ســابقاً بــدوره ،بتهمــة
أحدهــم ،وقــد كان

كمــا أذكــر عريســاً آخــر تقــدم لخطبــي أيضــاً وعنــد
رفــي ملــا رأيتــه مــن عدم اتفــاق بيننا ،وإثــر محاوالت
ٍ
عــدة ،أخــر أرسيت بأنــه علــى اســتعداد للجلوســمعي
ٍ
ً
والحديــث إن كان ســبب رفــي لــه عائــدا لســبب
حدوث أمر ما يف املعتقل.
ٍ
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الزواج أصبح املعضلة الكربى:

ضحكــت حينهــا ظنــاً مــي أنهــا تمــزح ،وبعــد قليــل

بــن الشــخص «املحايــد» خــارج إطــار الثــورة ،والــذي

عــادت لفتــح املوضــوع عينــه ،فكانــت صدمتهــا

يرفــض ذكــر تجربــة االعتقــال أو يخجــل مــن الحديث

حينمــا أجبتهــا بــأن أرسيت ال تقبــل بهــذا النــوع مــن

أمــام األرسة أو األصدقــاء عــن هذا األمر ،أو شــخص

الــزواج ،ولســت ببضاعــة للبيــع .وبالطبــع تكــر مثــل
ٍ
تلــك القصــص وأشــكال االســتغالل لوضــع

ليظهــر بمظهــر البطــل املغــوار الــذي «يســر» علــى

املعتقــات الســابقات ممــن يتعرضــن للرفــض مــن

عــار تلــك الفتــاة مــن مبــدأ «دوريلــي علــى بنــت

أزواجهــن أو أهاليهــن ،فيقــع عليهــن االختيــار

معتقلة أسرت عليها».

واســتغالل أوضاعهــن ،فكــم مــن صديقــة أعرفهــا
ٍ
تزوجــت زواجــاً تعلــم بعــدم صوابــه ،وذلــك بهــدف

ففــي إحــدى املــرات أخربتــي صديقــي عــن (عريــس

حمايــة نفســها ودفــع كالم املجتمــع عنهــا .كمــا

مــن داخــل إطــار الثــورة لكنــه املشــفق املتعاطــف،

مــن الثــورة) ،يبحــث عــن عــروس معتقلــة ســابقاً
حــراً ،أو زوجــة شــهيد ،فاجــأين ســؤالها حــن قالت
«برصاحــة الشــب رشطــه أن تكــون املعتقلــة مغتصبة
حرصاً ،فأنيت شو الوضع؟».

طالــت االنتقــادات والــدي عندمــا يتحــدث عــن
اعتقــايل ،فيقولــون لــه «ال بقــى تحــي عــن اعتقــال
املحروســة هللا يســر عليهــا ،عــم تــرب ســوق
البنــت ،ليــش عــم تحــي بصــوت عــايل؟ هالقصــة
مانها فخر».

وهــذا غــر أولئــك الذين/اللــوايت يزنعجــن/ون بــأين
ال أقبــل بــأي فرصــة وإن كانــت غــر متكافئــة بحجــة

وصم ،إسكات ..أو شفقة:

أين معتقلة وقد صارت فريص قليلة.

منــذ خروجــي مــن املعتقــل أضيفــت علــى اســمي
الحقــة جديــدة ،فعندمــا يضيفــي أحدهم/إحداهن

كمــا تنصحــي صديقــايت بــأن ّ
أتكتــم علــى موضــوع

علــى الهاتــف يتــم تســجيل اســمي مــع صفــة

االعتقــال ،فــا تذهــب «فــريص الذهبيــة» وأن

«املعتقلة» لتميزيي.

أتعامــل مــع األمــر كأي حــدث يمــر دون الحديــث
عنه.

ومنــذ فــرة قريبــة وأثنــاء حلقــة تخرجــي ،كتبــت
ٍ
إهــدا ًء ألصدقــايئ وصديقــايت املعتقلــن واملعتقــات،

يف إحــدى املــرات أخربتــي ســيدة بوجــود «عريــس»

ّ
كانوا/كــن معــي ومل يروا/يريــن النــور بعــد،
ممــن

قطــري يريــد التقــدم لخطبــي« :عنــدي عريــس

فتســاءل الدكاتــرة عــن ذلــك اإلهــداء ،وأخربتهــم

لقطــة دكتــور وقطــري وغــي كتــر ،شــو رأيــك نجــوزك

بالقصــة .ومــا أن انتهيــت حــى طالتــي انتقــادات

يــاه فــرة ،وتكســي مصــاري ودعــم وكــم مــروع؟»

كبــرة مــن الطلبــة والطالبــات ممــن رأى أنه موضوع
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علينــا عــدم الخــوض فيــه والتحــدث بــه علــى العلــن،

اليــوم وقــد مــى علــى خروجــي مــا يقــارب

ألن املجتمــع «لــن يتقبلــي» .ويف بعــض األحيــان

الخمــس ســنوات ،أرى نفــي لليــوم مطالبــة
بتقديــم صــك الــراءة وتأ كيــد أن أحــداً مل يمســي

وأثنــاء النقاشــات نتطــرق ألمــور جــرت يف املعتقــل أو
ألشــخاص قابلناهــم/ن هنــاك ،لكــن دائمــاً مــا يتــم
ٍ
إســكايت «ال بقــى تذكــري هــي األمــور ،انســيها مرحلــة

هنــاك ألشــخاص ال أعرفهــم ،فقــط ألنهــم ســمعوا
ٍ
باعتقايل.

ومضت ،ما عندك إال هالحديث».
علــى مــا يبــدو أننــا قــد خرجنــا مــن ســجن صغــر
أمــر آخــر يؤثــر يب ،يف كل عمــل ناجــح أقــوم بــه تطالــي
ٍ
عبــارات مــن مثــل «مــا شــاء هللا رغــم هــذه الظــروف
اســتطاعت فعــل ذلــك ،مــا شــاء هللا علــى هــذه
القــوة ،الحمــد للــه الــذي عوضهــا عمــا راح مــن
عمرهــا» .وأعلــم أن هــذه العبــارات غالبــاً مــا تــأيت

لسجن كبري...
ّ
وتــرن يف أذين عبــارة أضحكتــي
تمــي املواقــف
يوماً« :هي نقطة سودة».

مــن النــاس مــن بــاب املحبــة ،غــر أنهــا كثــراً مــا
تمســي بالعمــق ،فمــن حقــي الفــرح بنجاحــي كأي
شــخص طبيعــي ،ودون الشــعور بــيء مــن
ٍ
الشفقة أو املجاملة.
كل مــا أتمنــاه هــو أن يعاملــي املجتمــع كأي شــخص
ٍ
طبيعــي ،فأفــرح وأحــزن ،أفشــل وأنجــح ،أضعــف
وأقــوى ،كأي إنســان آخــر يف هــذا العــامل ،فمــا جــرى مل
ينقــص مــي يشء وال مــن قيمــي أو كرامــي بــل
على العكس.
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