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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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جون في سورية
ُ

ة وصورة المرأة في أدب الّس
َ

واية النسوّي الّرِ

فاطمة علي عّبود

مقدمة

ــجون حكــًرا علــى الرجــال الثائريــن ضــدَّ النظــام منــذ ســيطرة آل األســد علــى الحكــم فــي  لــم تكــن السُّ
ســورية، بــل كان للمــرأة حضــور صــارخ فيهــا، وال ســيما المــرأة التــي اتَّخــذت موقفهــا السياســّي والثــورّي 
َبــت بأســاليب ال تمــتُّ لإلنســانية بِصلــة، مــن دون  المناهــض للســلطة الحاكمــة، ونتيجــة لذلــك اعُتِقَلــت وُعذِّ
مراعــاة خصوصيتهــا الجســدية والنفســية، بــل ربَّمــا كانــت تلــك الخصوصيــة ميــزة اســتغلَّها رجــال النظــام 
ثــن  األســدي لصالحهــم؛ وقــد كان الســرد الروائــي النســوّي منبــًرا للناجيــات مــن ســجون االســتبداد، فتحدَّ

عــن عوالــم ســجون النســاء بــأدقِّ التفاصيــل التــي طالمــا ُســِكَت عنهــا.
ــَدين،  ــَدي األس ــى عه ــا إل ــي أزمنته ــي ف ــات تنتم ــة رواي ــتتناول الدراس ــه س ــى أن ــارة إل ــن اإلش ــدَّ م وال ب
ــى أنَّ النظــام  ــة؛ منهــا اإلشــارة إل ــق مهمَّ ــد حقائ ــة، إنَّمــا بهــدف تأكي وليــس ذلــك بغــرض الدراســة المقاِرن
ــوري  ــعب الس ــى الش ــتبدادية عل ــلطته االس ــه س ــن خالل ــارس م ــد األب، وم ــه األس ــذي انتهج ــمولي ال الش
المســتضَعف هــو النظــام ذاتــه الــذي تبنَّــاه وريثــه غيــر الشــرعي بشــار، وكلُّ المســتبدين فــي العالــم، بمعنــى أنَّ 
الطغــاة يتشــابهون فــي األماكــن والعصــور كّلهــا، ومــا يتغيَّــر هــو موقــف الشــعوب مــن تلــك النُُظــم الفاســدة، 
ــاد  ــم والفس ــى الظل ــورة عل ــو الث ــد، وه ــا األوح ــعي لحلمه ــن الس ــا ع ــف يوًم ــم تتوقَّ ة ل ــرَّ ــعوب الح فالش

. وممارســة الفعــل السياســي الحــرِّ
ــى  ــان األول ث الروايت ــدَّ ــجون، تتح ــى أدب السُّ ــي إل ــات تنتم ــع رواي ــى أرب ــا عل ــع اختيارن ــد وق ــك فق لذل
ــب(  ــق وحس ــس دقائ ــة )خم ــا رواي ــد، وهم ــظ األس ــم حاف ــرة حك ــي فت ــورية ف ــجون الس ــن السُّ ــة ع والثاني
ثــان  ــا الروايــة الثالثــة والرابعــة فتتحدَّ ــاغ، وروايــة )نيغاتيــف( للكاتبــة روزا ياســين حســن، أمَّ للكاتبــة هبــة دبَّ
ــجون فــي عهــد بشــار األســد وهمــا )إلــى ابنتــي( للكاتبــة هنــادي زحلــوط، وروايــة )الوشــم( للكاتبــة  عــن السُّ

ناقــدة ســورية، دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، اختصــاص نقــد حديث، خريجــة جامعة 
ــة 

َ
ــوريين، مهتّم

ُ
ــن الّس ــة كارا لألكاديميي م

َّ
ــدى منظ ــل ل ــا، تعم ــي تركي ــل ف ــم وتعم ــب، تقي حل

ة ، عضــوة فــي الجمعّيــة الســورية للعلــوم االجتماعيــة.
َ

راســات النســوّي بالّدِ

فاطمة علي عّبود



113

مة
ّ

دراسات محك
جون في سورية

ُ
ة وصورة المرأة في أدب الّس

َ
واية النسوّي الّرِ

ــات  ــم التابوه ــن تحطي ــَد م ــة أبع ــة الثقافي ــك الفاعلي ــن وراء تل ــات م ــدف الكاتب ــد كان ه ــراج. لق ــل السَّ منه
التــي ســيطرت علــى المــرأة مــن خــالل مقــوالت العــادات والتقاليــد وغيرهــا، فالكتابــة النســوية التــي تتعلَّــق 
ات،  ــجون تنطــوي علــى حلــم أكبــر، وهــو حلــم الحريــة بأوســع مداهــا، الحريــة التــي تبــدأ مــن الــذَّ بــأدب السُّ

وتنتهــي بوطــن تســوده العدالــة والديمقراطيــة.

أسئلة البحث

يحــاول البحــث اإلجابــة عــن ســؤال إشــكالي أســاس: هــل اســتطاعت الروايــة النســوية الســورية أن تنقــل 
للقــارئ صــورة المــرأة داخــل الســجون الســورية ضمــن حقبتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن تنتمــي األولــى إلــى زمن 
ع عــن هــذا الســؤال مجموعــة مــن  حكــم حافــظ األســد وتنتمــي الثانيــة إلــى حكــم ابنــه بشــار األســد؟ ويتفــرَّ

األســئلة الفرعيــة:
- لماذا كتبت المرأة الرواية النسوية التي تتناول أدب السجون؟

- كيف عبَّرت الروايات عن النشاط الثوري لناشطات منتميات إلى أحزاب سياسية مختلفة؟
رت الروايات استغالل السلطة لجسد المرأة؟ - كيف صوَّ

-  هل تمّكنت الرواية النسوية من رصد الحالة النفسية للسجينات داخل السجن؟ 
- ما هي اآلثار االجتماعية التي تركتها تجربة السجن في حياة المرأة السورية المعَتَقلة؟

أهمية البحث

ــي  ــوج الثقافــي النســوي ف ــة أدب الســجون المتعلِّقــة بالمنت ــاول قضي ــه يتن ــى كون ــة البحــث إل تعــود أهمي
ســورية، هــذه القضيــة التــي بــدأت بالظهــور علــى الســاحة الثقافيــة منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، وهــذا ال 
ــه قبــل هــذه الفتــرة لــم يكــن ألدب الســجون حضــور فاعــل فــي تلــك الســاحة، إنَّمــا يعنــي تســليط  يعنــي أنَّ
الضــوء وتركيــزه علــى هــذا الجنــس الروائــي المكتــوب بأقــالم نســائية ضارعــت الواقــع السياســي منــذ اعتالء 

العائلــة األســدية لكرســي الحكــم فــي ســورية.

منهجية البحث

ــالل أدوات  ــن خ ــا م ــا تحليلًي ــا وصفًي ــج منهًج ــة تنته ــة نقدي ــة مقارب ــوص الروائي ــة النص ــنقوم بمقارب س
دة تعتمــد علــى فهــم النصــوص وتفســيرها، وذلــك بعــد قراءتهــا قــراءة عميقــة، والوقــوف علــى  نقديــة محــدَّ

ــه. ة من ــوَّ ــج المرج ــى النتائ ــول إل ــل الوص ــن أج ــا م ــوع بحثن ــق بموض ــي تتعلَّ ــات الت الجزئي

؟
َ

: لماذا تكتب المرأة هذا الجنس الروائّي
ً

أوال

ــد  ــي تحدي ــن ف ــون دقيقي ــا أن نك ــي علين ــًدا، ينبغ ــي تحدي ــجون واألدب الروائ ــن أدب السُّ ــا ع ــي حديثن ف
ــا مــن  ــدَّ لن ــة، إذ ال ب ــاس الروائي ــره مــن األجن ــي عــن غي ــرق عندهــا هــذا الجنــس الروائ ــي يفت ــم الت المفاهي
ــجون والغايــات التــي كانــت  ــة فــرق كبيــر بيــن الغايــات التــي ُوجــد مــن أجلهــا أدب السُّ ــه ثمَّ اإلشــارة إلــى أنَّ
ــارئ  ــة الق ــل متع ــن أج ــب م ــن أن يكت ــي بي ــة الروائ ــف غاي ــام، إذ تختل ــكٍل ع ــة بش ــة الرواي ــا وراء كتاب دافًع
ــن مــن معرفتــه إال مــن خــالل  ده بمعرفــة مــا لــن يتمكَّ ــه فــي حاجــة إليــه ليــزوِّ ــْرف، وبيــن أن يكتــب ألنَّ الصِّ
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ــا  ــواء أكان قارًئ ــي، س ــي التلقِّ ــه ف ــاوت درجت ــى تف ــر عل ــرف آخ ــى ط ــاج إل ــب يحت ــى أنَّ الكات ــرد، بمعن الس
ــل أن  ــه قب د، يخلقهــم فــي وعي ــدَّ ــر مح ــك فهــو يســتهدف جمهــوًرا غي ــا لــأدب، لذل ًق ــا متذوِّ ــا أو قارًئ عادًي
ث عــن جنــس روائــي مكتــوب بقلــم المــرأة،  نــا نتحــدَّ يبــدأ بعمليــة الكتابــة، وإضافــًة إلــى كلِّ مــا ذكرنــاه فإنَّ
ــر مــن الدوافــع التــي دأبــت  لــة بالكثي ــا ســتكون محمَّ ــجون هن بمعنــى أنَّ الغايــات التــي يســتهدفها أدب السُّ
المــرأة المثّقفــة علــى اســتخراجها إلــى حيِّــز الوجــود، فجاهــدت ليكــون صوتهــا مســموًعا، بعــد زمــن طويــل 
مــن الصمــت واالســتالب، انطالًقــا مــن إيمانهــا بــأنَّ مــا لــم ُيكتــب ســيطاله النســيان والتغييــب، بــل ســيبقى 
ــجون التــي أســعفها حــظُّ الحيــاة مــن دون غيرهــا فخرجــت مــن ورائهــا لتمــارس حريتهــا  حبيــس قضبــان السُّ

مــن جديــد.
ــاف  ــة االكتش ــي متع ــاص، ه ــوع خ ــن ن ــة م ــا متع ــجون، ولكنَّه ــي أدب السُّ ــي تلقِّ ــة ف ــق المتع ــد تتحقَّ ق
ــى فيهــا الحقيقــة التــي دأبــت الســلطة االســتبدادية فــي ســورية علــى إخفائهــا، فتقــول  والمعرفــة، متعــة تتجلَّ
روزا ياســين حســن فــي مقدمــة روايتهــا )نيغاتيــف( مشــيرة إلــى قصديــة إمتــاع القــارئ: »إنَّ مــا اســتحوذ علــى 
اهتمامــي، منــذ اللحظــة األولــى هــو أْن أســتطيع إخــراج كتــاٍب ُممتــع إلــى قــارئ مفتــَرض؛ كتــاب يحــاول 
ــي ارُتكبــت بحــقِّ النســاء والرجــال علــى  أن ينقــل لذلــك القــارئ أيًضــا، بعــض الويــالت واالنتهــاكات الت
الســواء مــن دون أن ُيعلــم بهــا«(1)، بمعنــى أنَّ لكشــف الحقيقــة لــذة تســتحوذ علــى الكاتــب والقــارئ فــي آٍن 
ــا يصاحبهــا مــن مشــاعر األلــم والمــرارة، ولذلــك يمكــن أن تقــع الروايــة بيــن فّكــي  مًعــا، بصــرف النظــر عمَّ
صــراع تفرضــه عمليــة اإلبــداع األدبــي، بيــن الحاجــة إلــى الســرد التخييلــي والوفــاء للســرد التوثيقــي، »ألنَّ 
التخييــل ســيعمل، كالعــادة، علــى لــيِّ القصــة الحقيقيــة، أي ســيعمل علــى حقــن مــا حــدث بنكهــة مــا لــم 
يحــدث«(2)، فاللغــة الســردية التــي تمتــزج فيهــا الحقيقــة بالخيــال تحتــاج إلــى أن تكــون غيــر بريئــة، وإلــى 
تكثيــف فــي حــوادث الواقــع، وفضــاء زمانــي ومكانــي ينســجم مــع تقنيــات الســرد وأدواتــه، وإقحــام ذات 
الكاتــب وهواجســها التــي تطــوف فــي مناطــق غيــر مرئيــة أو غيــر معروفــة، لتكــون علــى تمــاٍس مــع رؤيــة 

ــر عنــه الكاتبــات مــن خــالل هــذا األدب. ــع إلــى تحقيــق الوعــي الممكــن الــذي تعبِّ للعالــم تتطلَّ
ــف  ــل مختل ــذه األصــوات تحم ــه، ه ــر عن ــرة لتعبِّ ــوات كثي ــى أص ــاج إل ــجون يحت ــم السُّ ــب أنَّ عال وال ري
الثقافــات والــرؤى التــي تعايــن الحــوادث مــن وجهــة نظــر مختلفــة، وإن كانــت جميعهــا تتقاطــع فــي نقطــة 
ــجون ذات أبعــاد مختلفــة  ــجون، لذلــك كانــت تجربــة الروايــة النســوية التــي تناولــت أدب السُّ واحــدة هــي السُّ
دة التــي ال يمكــن أن تنطبــق علــى  ــا ُكتِــَب فــي هــذا المجــال؛ ألنَّهــا تعبِّــر عــن تجربتهــا الخاصــة والمتفــرِّ عمَّ
أيِّ تجربــة أخــرى، وذلــك لمــا للمــرأة مــن خصوصيــة جســدية ونفســية واجتماعيــة، إذ ينبغــي معاملــة  »كلِّ 
ــجون، كومضــات ضــوء تتوالــى فــي العتمــة، ولــن يتَّضــح المشــهد إال بتوالــي  مــا يمكــن أن ُيكتــب عــن السُّ
عــة بتنــوع أســاليب تعذيبهــم  د مســارات الطغــاة، متنوِّ تلــك الومضــات وتكثيفهــا فــي تجــارب متعــددة بتعــدُّ
ــجون  ــي أدب السُّ ــوية ف ــة النس ــة الكتاب ــون تجرب ــك تك ــجون«(3)، وبذل ــة السُّ ــق أقبي ــة عم ــم، وعميق وقمعه
جــزًءا مــن صراعهــا الطويــل لتحقيــق وجودهــا، مــن خــالل حريتهــا فــي التعبيــر عــن رأيهــا، فالحريــة كمــا 
ــبب الــذي مــن أجلــه يعيــش النــاس فــي أيِّ نظــاٍم سياســيٍّ  ــة آرنــدت هــي »السَّ ــة حن تقــول الكاتبــة األلماني

(1) روزا ياســين حســن، نيغاتيــف: مــن ذاكــرة المعتقــالت السياســيات )روايــة توثيقيــة(، )القاهــرة: مركــز القاهــرة لدراســات 
حقــوق اإلنســان، 2008(، ص12.

(2) المصدر نفسه، ص8.
(3) المصدر نفسه، ص13.
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َ
واية النسوّي الّرِ

ر للسياســة هــو  علــى اإلطــالق، ومــن دونهــا ال معنــى للحيــاة السياســية كحيــاٍة سياســيٍة، وإنَّ الســبب المبــرِّ
الحريــة«(4)، وإذا كانــت فاعليــة المــرأة قــد ُغيِّبــت لســنوات طويلــة علــى يــد النظــام الســوري فــي المجــاالت 
كافــًة، إال مــا كان بإشــرافه ورعايتــه، فإنَّهــا بعــد اآلن لــن تعــدم أيَّ وســيلة لتتكلــم مــن دون خــوف أو حــرج 
ــتكون  ــة س ــد التجرب ــة أن تجسِّ ــت الكتاب ــا حاول ــه مهم ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــد، عل ــه الفاس ــة ونظام ــن الطاغي ع

قاصــرًة عــن بلــوغ الحقيقــة كمــا كانــت فــي الواقــع المعيــش.
اء  ــرَّ ــة ج ــاعرها المكبوت ــد مش ــجن لتصعِّ ــي الس ــا ف ــرأة تجربته ــب الم ــل تكت ــاءل: ه ــن أن نتس واآلن يمك
ــص مــن عذاباتهــا  ــجون مــن انتهــاك وتعذيــب؟ هــل ســتكون قــادرًة علــى التخلُّ مــا عاشــته وراء قضبــان السُّ
ــة  ــع طريق ــات القم ــها لممارس ــل »َنْبش ــرى؟ ه ــة أخ ــن جه ــع م ــع الواق ــة وم ــن جه ــها م ــع نفس ــح م فتتصال
للخــالص منهــا، ولمقاومــة ذاك التهديــم الذاتــي الــذي يأكلهــا مــن جوانيتهــا«(5)؟ إنَّ مــا نتســاءل عنــه يرتبــط 
ٌر فــي أعماقــه، وُمَرســٌخ فــي منطقــة  ارتباًطــا وثيًقــا بعالقــة المجتمــع الســوري مــع الخــوف، فالخــوف متجــذِّ
ــهل أن  ــن الس ــس م ــم، ولي ــتبداد والظل ــا باالس ــط تاريخًي ــه ارتب ر؛ ألنَّ ــرَّ ــوف مب ــو خ ــده، وه ــي عن الالوع
ــش فــي جــذوره، ولعــلَّ الكتابــة عــن هــذه التجربــة بــكلِّ مــا تحملــه  ــص اإلنســان مــن الرعــب المعشِّ يتخلَّ
مــن معانــاة فــي أثنــاء عمليــة اإلبــداع التــي تســتدعي اســترجاع ذكريــات الماضــي المشــؤوم بجميــع حيثياتــه 
ــدي مــن ذلــك الخــوف، لذلــك  ــص األب ــان والتخلُّ ــا تكــون وســيلة لمواجهــة الطغي وإعــادة معايشــتها ذهنًي
ث عــن مظالــم النظــام وانتهاكاتــه لحقــوق اإلنســان، بــل تــرى أنَّهــا  تــرى هبــة دبــاغ أنَّ مــن واجبهــا أن تتحــدَّ
ر حتــى ال يضيــع الكثيــر ممــا ُبــِذل والكــرب  أمانــة ملزمــة تســتحّق أن نبــذل فــي ســبيلها بعــض العنــت والتكــدُّ

الجلــل والعــذاب الشــنيع(6).
ــجينات الســوريات، والتــي كانــت فيهــا المــرأة  إنَّ الكتابــة عــن مرحلــة قاســية وغيــر معقولــة فــي حيــاة السَّ
ــي الحســابات مــع آلــة القمــع واالســتبداد  فاقــدة لحريتهــا، وفاقــدة لقدرتهــا علــى الدفــاع عــن نفســها »تصفِّ
م دفاًعــا بليًغــا عــن النفــس، بحيــث يصبــح بــدوره جــزًءا مــن آليــات التأثيــر والتغييــر باتجــاه  بفضحهــا، وتقــدِّ
ــة  ــة اختياري ــرى، رحل ــرًة أخ ــم م ــى الجحي ــا إل ــح برحلته ــات تصب ــذه الكتاب ــى. إنَّ ه ــي أرق ــع تاريخ واق
ــر  ــي الحاض ــل ف ــي ليتدخَّ ــترجع الماض ــاز يس ــا بامتي ــاًل تاريخًي ــه، عم ــه وكتابت ص ــه وتفحُّ ل ــرة لتأمُّ ــذه الم ه
ــة للمســتقبل، تكــون فيهــا فــي  ــق المــرأة رؤي ــات أن تخل والمســتقبل«(7)، إذ يمكــن مــن خــالل تلــك الكتاب
ة، ُتصــان فيهــا كرامتهــا،  ر منهــا، مكانــة تليــق بالمــرأة الســورية الحــرَّ مكانــة غيــر المكانــة التــي ناضلــت لتتحــرَّ

ــق مــن خاللهــا وجودهــا. ويتحقَّ

جن ة والّسِ
َ

ة المرأة الثورّي
َ

ثانًيا: فاعلّي

ــة  ــك ألنَّ المعارض ــورة 2011م؛ وذل ــن ث ــات وبي ــوادث الثمانيني ــن ح ــة بي ــرأة الثوري ــة الم ــت فاعلي اختلف
ة، وانقســمت إلــى  التــي ظهــرت فــي ذلــك الوقــت )الثمانينيــات( كانــت علــى شــكل تنظيمــات وخاليــا ســريَّ
ــا مــن اإلســالميات أو مــن الشــيوعيات، وال بــدَّ أن  حزبيــن رئيســين، لذلــك فــإنَّ ســجينات الثمانينيــات كــنَّ إمَّ

ــم(، ط1،  ــناق )مترج ــن بش ــد الرحم ــي، عب ــر السياس ــي الفك ــوث ف ــتة بح ــتقبل: س ــي والمس ــن الماض ــدت، بي ــة آرن (4)   حن
ــع، 2014(، ص204. ــر والتوزي ــداول للنش ــروت: دار ج )بي

(5)  ياسين حسن، ص18.
(6)  هبة دباغ، خمس دقائق وحسب: تسع سنوات في سجون سورية، )إسطنبول: دار األصول العلمية، 2018(، ص5.

جون، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014(، ص28. (7)  شعبان يوسف، أدب السُّ
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ــة وهــي أنَّ معظــم اإلســالميات اللواتــي ُســجنَّ كــنَّ رهائــن عــن أزواجهــنَّ أو آبائهــنَّ  نشــير إلــى قضيــة مهمَّ
ــر  ، ولــم يمارســن الفعــل السياســي المعــارض بشــكل مباشــر، وإْن حملــن داخلهــنَّ بــذرة التنكُّ أو أخوتهــنَّ
للنظــام ومــا يقــوم بــه مــن اســتبداد وظلــم، تقــول هبــة دبــاغ فــي هــذا الســياق: »لــم يكــن عــدم انتظامــي أو 
ــه التعســفية ضــدَّ  بــي ســبًبا فــي الوقــت نفســه ألعمــى عــن ممارســات النظــام الســوري الظالــم وأعمال تحزُّ
ــد لــي ذلــك شــيٌء قــدر مشــاهدتي  أبنــاء الشــعب مــن جميــع االتجاهــات والطبقــات واالنتمــاءات؛ ومــا أكَّ
ومعايشــتي ألصحــاب االتجاهــات السياســية المختلفــة وأصحــاب الــال اتجــاه مــن المواطنيــن والمواطنــات 
الذيــن كانــوا مثلــي ضيوًفــا باإلكــراه علــى زنازيــن النظــام وســجونه، ولــم ُيســتثَن مــن ذلــك حتــى أبنــاء طائفــة 
النظــام نفســه«(8)، فقــد اعُتِقَلــت دبــاغ لمــدة تســع ســنوات كرهينــة عــن أخيهــا الناشــط سياســًيا، والــذي فــرَّ 
هارًبــا إلــى األردن مــن بطــش النظــام األســدي الــذي ارتكــب مجــازر بشــعة فــي حمــاة كان منهــا أْن قتــل كلَّ 

أســرة هبــة دبــاغ صغــاًرا وكبــاًرا.
ــرهم أو  ــة أس ــا أو حماي ــم مادًي ــوت أو دعمه ــي البي ــالميين ف ــواء اإلس ــة إي ــت تهم ــك كان ــى ذل ــًة إل إضاف
ًرا لســجن عائــالت بأكملهــا، ولــم تســلم مــن هــذه الحمــالت  ــرِّ مســاعدتهم فــي الهــرب خــارج ســورية مب
ــة مديحــة فــي األربعينيــات مــن عمرهــا، وهــي امــرأة  مــات فــي العمــر، فقــد »كانــت الحاجَّ الســيدات المتقدِّ
ــة ال تقــرأ أو  يــن علــى الرغــم مــن أنَّهــا تــكاد تكــون أميَّ س النســاء دروًســا فــي الدِّ معروفــة فــي حلــب تــدرِّ
ــت  ــد عوِمَل ــك فق ــن«(9)، لذل ــض المالَحقي ــا بع ــكن فيه ــدًة، س ــا قاع ــن بيته ــت م ــد جعل ــت ق ــب، وكان تكت
، ويبلِّغن  ، ليعترفــن بأســماء المالَحقيــن فــي أســرهنَّ ــجينات اإلســالميات معاملــًة أشــد قســوة مــن غيرهــنَّ السَّ
عــن أماكــن وجودهــم، فمنهــنَّ َمــن كانــت ترضــخ تحــت التعذيــب، ومنهــنَّ مــن كانــت تســتمرُّ فــي مقاومتهــا، 
ــه يمكننــا أن نالحــظ تبعيــة الفاعليــة  ــص منــه، إال أنَّ حمايــًة ألســرتها ورغبــًة فــي مواجهــة االســتبداد والتخلُّ
ــجينات اإلســالميات للنشــاط السياســي الــذي كان يقــوم بــه الذكــور مــن العائلــة،  الثوريــة التــي قامــت بهــا السَّ

ــجينات الشــيوعيات. دهــا بالفعــل السياســي، وعلــى العكــس مــن ذلــك كانــت السَّ وعــدم تفرُّ
ــر  ــنَّ عنص ــك له ل ذل ــكَّ ــيات، وش ــطات السياس ــن الناش ــر م ــا للكثي ــالت بقضبانه ــة المعتق ــت ظلم ح لوَّ
تهديــد؛ ألنَّ الســجن يعنــي فقــدان الحريــة، ومــن ثــّم توقُّــف متابعــة النشــاط السياســي، إالَّ أنَّ ذلــك لــم يمنــع 
ــة تقيــم  ــة الموازي الشــيوعيات مــن محاولــة ممارســة عملهــنَّ السياســي داخــل الســجن، فقــد »كانــت اللجن
فــة مــن حوالــي اثنتــي عشــرة معتقلــة، نوقشــت العديــد مــن المواضيــع فــي تلــك الحلقــات  الحلقــات المؤلَّ
ــل  ــة؛ مث ــة المتنوع ــع الفكري ــن المواضي ــدد م ــى ع ــزب، إل ــج الح ــى برنام ــزب، إل ــخ الح ــن تاري ــة م الثقافي
اجتيــاح الكويــت أو قــراءات فــي كتــب حســين مــروة وغيــره«(10)، ولكــنَّ لــم يســتمر ذلــك النشــاط بســبب 
الحالــة النفســية الســيئة التــي قضــت علــى أحالمهــنَّ الثوريــة، وأفقدتهــا مــع الزمــن بريقهــا، وهــذا مــا كانــت 
ــي  ــب الوحش ــق والتعذي ــواع التضيي ــدَّ أن ــك أش ــبيل ذل ــي س ــت ف ــه، فمارس ــعى لتحقيق ــدية تس ــلطة األس الس

ــاني. الالإنس
ــجينات مــع بعضهــنَّ البعــض، إذ نظــرت  وقــد زاد مــن ســوء األوضــاع داخــل الســجن عــدم انســجام السَّ
د الــذي أظهرتــه  اإلســالميات للشــيوعيات نظــرة )الكافــرات أو الملحــدات(، ولــم تتقبَّــل الشــيوعيات التشــدُّ

(8) دباغ، ص4.
(9) المصدر نفسه، ص44.

(10) ياسين حسن، ص179.
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ــن  ــكالت كان م ــي مش ــبًبا ف ــد كان س ــزب الواح ــن الح ــجينات م ــن السَّ ــالف بي ــل إنَّ االخت ــالميات، ب اإلس
ــاء  ــف أرج ــن مختل ــا م ــيء بن ــن: »ج ــين حس ــول روزا ياس ــهولة، تق ــا بس ــا أو قبوله ــش معه ــب التعاي الصع
البــالد، يجمعنــا العمــل أو محاولــة العمــل فــي السياســة مــن الموقــع اليســاري المعــارض، جــيء بنــا وكلٌّ منَّــا 
تحمــل اختالفاتهــا عــن األخــرى، اختالفــات فــي العمــر والتجربــة، اختالفــات فــي النشــأة والتربيــة والعــادات 
ــز  يته يوًمــا المختبــر البشــري المركَّ اليوميــة، اختالفــات فــي األمزجــة والميــول الشــخصية، وهنــا ابتــدأ مــا ســمَّ
ــع،  ــى الجمي ــدة فرضــت نفســها عل ــوال الجدي ــل هــذه األماكــن«(11)، إال أنَّ األح ــي مث ــاح إال ف ــذي ال ُيت وال
لتتراجــع األحــالم الكبــرى أمــام أمنيــات صغيــرة ال تعــدو متطلبــات الحيــاة اليوميــة كالحصــول علــى مــكان 

ــد للنــوم، أو الظفــر بحصــة أكبــر مــن الطعــام. جيِّ
كمــا كان لالطــالع علــى عوالــم الســجن دور فــي مالمســة الواقــع علــى نحــو مباشــر، إذ وجدت الناشــطات 
السياســيات أنَّ البنــى الذهنيــة للمجتمــع الســوري فــي حاجــة إلــى أن تتغيــر، وليــس النظــام السياســي الفاســد 
ــل  ــن قب ــا م ــَن بوجوده ــد عرْف ــنَّ ق ــم يك ــة ل ــاذج اجتماعي ــجن نم ــي الس ــن ف ــد أن عايش ــك بع ــب، وذل فحس
»فتغيَّــرت رؤيــة الكثيــرات مــن المعتقــالت السياســيات، كمــا تغيَّــرت رؤيتــي تماًمــا. كنَّــا نعتقــد، قبــل دخولنــا 
نــا لــم نكــن نعــرف الشــيء  نــا ســنغيِّر العالــم بعملنــا السياســي. اكتشــفنا، بعــد خروجنــا أنَّ الســجن المدنــي، أنَّ
الكثيــر عــن عالــٍم كنَّــا نســعى لتغييــره!!«(12)، وهــذا بحــدِّ ذاتــه كان دافًعــا إلعــادة النظــر بالمقــوالت الثوريــة 
ــاج إلــى العمــل علــى  ــر تحت ــة التغيي ــى الفســاد فــي المجتمــع، بحيــث باتــت عملي وإعــادة صوغهــا، إذ تفشَّ

أكثــر مــن مســتوى، وعلــى األصعــدة كافــًة.
لهــا أن تعــرف  ــر وعــي المــرأة، وبــات فكرهــا ناضًجــا بالقــدر الــذي يخوِّ ــا فــي ثــورة 2011م فقــد تغيَّ أّم
حقوقهــا فتدافــع عنهــا، حيــث شــاركت المــرأة الســورية فــي التظاهــرات، ونــادت بحريتهــا وحريــة شــعبها، 
محطِّمــة العــادات والتقاليــد التــي قيَّدتهــا لســنوات طويلــة، تقــول لــوال اآلغــا بطلــة رواية )الوشــم(: »شــجاعة 
د، نســيُت مــا كان يشــغل بالــي، واندفعــت ألكــون بينهــم وأرفــع الصــوت، رحــُت  هائلــة اقتحمتنــي، لــم أتــردَّ
ــي تزوجــُت  ــي لــم أكمــل تعليمــي، صرخــُت؛ ألنِّ ــه، صرخــُت؛ ألنِّ أهتــف وأهتــف؛ هتفــُت عــن عمــري كلِّ
وأنــا صغيــرة، صرخــُت؛ ألنِّــي عوقبــت فــي المدرســة ظلًمــا، صرخــُت؛ ألنِّــي ُأِهنــت فــي بيــت زوجــي وعنــد 
أهلــه، ُأِمــرُت بالصمــت عــن األســئلة، صرخــُت عــن الفقــر وســكوت البنــات وصرخــُت عــن الظلــم الــذي 
ــم التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي ســورية،  ــراج المظال ــة منهــل السَّ يلحــق بشــّبان البلــد.«(13)، تختصــر الكاتب
وتعلــن رفضهــا، والثــورة علــى جميــع القوانيــن والعــادات والتقاليــد التــي جعلــت منهــا ضحيــًة لمجتمعهــا، 
ــن أنَّ ثــورة المــرأة لــم تنشــأ بيــن يــوم وليلــة، إنَّمــا  ــا، وبذلــك نتبيَّ وضحيــًة للقانــون الــذي لــم ينصفهــا يوًم

ــمت الحريــة. كانــت نتيجــة التراكمــات التــي أثقلــت كاهلهــا فمــا عــاد الصمــت مجدًيــا بعــد أن تنسَّ
لقــد »أدركــت المــرأة الســورية أنَّ إشــهار مــا يحــدث فــي الداخــل الســوري مهــٌم جــًدا فــي تشــكيل وتوجيه 
ــاء  ــاك نس ــة. فهن ــرب الثوري ــص الح ــن قص ــوريات يدعم ــاء الس ــت النس ــورية. أصبح ــوادث الس ــار الح مس
ســين لصحــف محليــة فــي ظــلِّ الثــورة الســورية، مثــل: صحيفــة »عنــب بلــدي« التــي أصبحــت  ضمــن المؤسِّ
ــاالت  ــن مق ــة ضم ــرب اليومي ــوادث الح ــة ح ــن بتغطي ــوريات يقم ــات س ن ــا مدوِّ ــاك أيًض ــة. وهن ــة اللغ ثنائي

(11) المصدر نفسه، ص189 - 190.
(12) المصدر نفسه، ص217.

(13) منهل السراج، الوشم، ط1، )إسطنبول: دار موزاييك للدراسات والنشر، 2022(، ص23.
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ر وســائل االتصــال دور مهــم فــي اتســاع نشــاط  ُتترجــم لجمهــور ناطــق باللغــة اإلنكليزيــة«(14)، فقــد كان لتطــوُّ
المعارضــة الســورية، فكانــت المنشــورات المتناقلــة بوســاطة االنترنــت وعبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ض صاحبــه لخطــر  ــه يعــرِّ ًقــا عــن المنشــورات الورقيــة التــي كان توزيعهــا عمــاًل صعًبــا جــًدا؛ ألنَّ بديــاًل موفَّ

االعتقــال ومالحقــة بقيــة أفــراد المجموعــة المعاِرضــة.
، ويعــرف العالــم أنهــنَّ لســن أقــل شــأًنا مــن النســاء  لقــد دأبــت الناشــطات السياســيات لُيســمع صوتهــنَّ
ــادي زحلــوط لتفعــل أيَّ شــيء مــن أجــل الثــورة، فــي  ــد أســماءهنَّ التاريــخ، لذلــك ســعت هن اللواتــي خلَّ
ســورية، تقــول: »بــدأُت العمــل علــى صفحــة التنســيقية مســتخدمة عالقاتــي مــع أصدقائــي للحصــول علــى 
مــت كلُّ امــرأة  معلومــات عــن أماكــن خــروج التظاهــرات، وأســماء المعتقليــن والشــهداء«(15)، وكذلــك قدَّ
لــة دورهــا السياســي فــي مجتمــع هــي جــزء مهــمٌّ منــه، فقــد حــاز نضــال المــرأة  مــه مفعِّ مــا اســتطاعت أن تقدِّ
العربيــة فــي هــذه المرحلــة علــى تأييــد منظمــات دوليــة دعًمــا للنتائــج المبهــرة التــي حّققتهــا، مــا يعــدُّ اعتراًفــا 
بــدور المــرأة فــي صنــع الثــورات، وفضــح الممارســات القمعيــة للنظم الفاســدة، ونقــل أخبــار الثــورة والتعبئة 
رهــا، خطــوات ال يمكــن التراجــع عنهــا إال باســتكمال  م خطــوات فــي عمليــة تحرُّ لهــا(16)، مــا جعلهــا تتقــدَّ

مســيرتها الثوريــة التــي تســتلزم زيــادة وعــي المجتمــع بأهميــة دورهــا السياســي الفاعــل.

ا: جسد المرأة ورقة السلطة الرابحة
ً
ثالث

لــم تكــن عقوبــة الســجن واســتالب الحريــة التــي هــي أغلــى مــا يملكــه اإلنســان وســيلة ردٍع كافيــة بالنســبة 
إلــى النظــام الســوري، علــى الرغــم مــن كلِّ القوانيــن الدوليــة والتوصيــات األمميــة التــي تمنــع انتهــاك حقــوق 
ــة  ــن والرعاي ــذاء المالئَمي ــكان والغ ــجونين؛ كالم ــا للمس ني ــات الدُّ ــر المتطلَّب ــة توفِّ ــب ببيئ ــان، وتطال اإلنس
ــرم  ــا كان الج ــجونين، مهم ــع المس ــة م ــن المعامل ــة م ــة معين ــزام بكيفي ــى االلت ــًة إل ــة، إضاف ــة الالزم الصحي
ــم  هــم فــي التنعُّ الــذي ارتكبــوه، فكيــف بهــم وقــد كان جرمهــم أن ثــاروا علــى الســلطة الطاغيــة، وطالبــوا بحقِّ
بدولــٍة ديمقراطيــٍة تســود فيهــا العدالــة ويتمتــع أفرادهــا بالحريــات، لقــد كان التعذيــب بأقســى الطرائــق ســبًبا 
ــجون فــي العالــم، فـــ »قــد أصــدرت الشــبكة الســورية  ــجون الســورية وعّدهــا مــن أســوأ السُّ لتصنيــف السُّ
ــز  ــي مراك ــب ف ــن التعذي ــر 2019م ع ــرين األول/ أكتوب ــخ 21 تش ــًرا بتاري ــان )SNHR( تقري ــوق اإلنس لحق
نــا  ــّجانون علــى المعتقليــن«(17)، وبمــا أنَّ ــق 72 أســلوَب تعذيــٍب يمارســه السَّ االحتجــاز الســورية الــذي يوثَّ
ــا القتــه المــرأة مــن انتهــاكات علــى أيــدي معتقليهــا،  نــا ســنتكلَّم بشــكل خــاص عمَّ نتحــدث عــن النســاء فإنَّ
إذ كان »ألجســاد النســاء نقــاُط ضعــف كثيــرة فــي المعتقــالت، ال اعتــزاز باألنوثــة، بصــدور ناهــدة أو وجــوه 
مــدورة وشــفاه مكتنــزة، ال فخــر بقامــة شــهيَّة وأذرع ناعمــة أو أصابــع نبيلــة، كلُّ المــرأة إثــٌم، جســًدا وروًحــا، 
وكلُّهــا موضــوٌع مناســٌب لممارســة الســادية واالنتهــاك«(18)، ففــي ســجون النظــام المســتبد تنقلــب المعادلــة، 

(14) أيمــن الرشــيد، »نســاء ثائــرات: كيــف واجهــت المــرأة الســورية رحــى الحــرب؟«، موقــع الجزيــرة، 25 كانــون األول/ 
.https://2u.pw/vm8Ds ،ــمبر 2017م ديس

ــس(،  ــورية )باري ــل س ــن أج ــادرة م ــع، مب ــر والتوزي ــن للنش ــت المواط ــق: بي ــي، ط1 )دمش ــى ابنت ــوط، إل ــادي زحل (15) هن
.18 ص-17  2014م(، 

ــون  ــورة 25 كان ــد ث ــة بع ــرأة المصري ــال الم ــة لح ــة تحليلي ــة مقارن ــي: دراس ــع العرب ــرأة والربي ــوري، الم ــراس المعم (16) نب
ــع، 2013(، ص8. ــر والتوزي ــي للنش ــرة: العرب ــر 2011م، )القاه ــي/ يناي الثان

جون العربية: الواقع ورؤية لإلصالح، )د. م: د. ت( ص61. (17) أحمد صوان، السُّ
(18) السراج، ص86.

https://2u.pw/vm8Ds
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ــا والجــالد  وتتجــاوز الالإنســانية كلَّ التوقعــات، وذلــك ينطبــق علــى عهــدي األســدين، إذ تختلــف الضحاي
واحــد.

ــن  ــتبداد، وم ــة االس ــي خدم ــه ف ــون وتوظيف ــب القان ــلِّ تغيي ــورية فــي ظ ــلطة فــي س ــتخدمت الس ــد اس وق
ــزاع  ــجينات، وعلــى أجســادهنَّ بشــكل خــاص، النت ــَب كوســيلة للضغــط علــى السَّ انيها التعذي خــالل ســجَّ
، قــد ال يكــون لهــا فــي الحقيقــة أيُّ وجــود، فتختلــف التُّهــم الملَصَقــة بهــنَّ بحســب مــزاج  اعترافــات منهــنَّ
ــز فــي الخــروج  ــق، أو بحســب مــا تمليــه عليــه األوامــر، فــإذا كانــت التُّهــم فــي عهــد األســد األب تتركَّ المحقِّ
ــا التهمة  ع مــا بيــن دعــم اإلرهــاب والتعامــل مــع المســلحين، أمَّ عــن طاعــة النظــام فإنَّهــا فــي عهــد االبــن تتنــوَّ
قــون  ــه وســيلة تعذيــب اســتخدمها المحقِّ ــكاح، وقــد كان جســد المــرأة فــي حــدِّ ذات ــة فهــي جهــاد الن الثابت
ــق وَيرضــى  للضغــط علــى الســجينات، وجعلهــن يصلــن إلــى حالــة االنهيــار واالعتــراف بمــا ُيرضــي المحقِّ
عنــه، ففــي الثمانينيــات »ُأجبــرت الكثيــر مــن اإلســالميات علــى الظهــور بلباســهنَّ الداخلــي فحســب، ويتــمُّ 
ــن  ــة التــي يتفنَّ ــا، يســمعوهنَّ الكلمــات البذيئ جــوا عليهــنَّ وهــنَّ عاريــات تقريًب انين كــي يتفرَّ إحضــار الســجَّ
ي، وأدخلــوا أخاهــا ليراهــا  ــات ُأجبــرت علــى التعــرِّ عناصــر األمــن والجــالدون فــي اختراعهــا. إحــدى الحاجَّ
ــا لــوال اآلغــا فتــروي بجــرأة  وهــي علــى تلــك الحــال، ُيقــال إنَّ األخ خــرَّ مغشــًيا عليــه علــى الفــور«(19)، أمَّ
مــن لــم يعــد عنــده مــا يخســره كيــف اغُتِصَبــت علــى مــرأى مــن زوجهــا فتقــول: »شــدَّ كنزتــي وخلعهــا، ثــمَّ 
ــر فــي غيبوبتــي إال  ــق فوقــي. ال أتذكَّ ق بنطالــي، ووقعــُت علــى األرض عاريــًة، أمســك بــي اثنــان والمحقِّ مــزَّ
صــوت زوجــي يعــوي، وهــم يرفعــون وجهــه كــي يشــاهد االغتصــاب، وســمعت صــوت عنقــه وعويلــي، 
ــت عينــه مفتوحــة تشــاهدني وتشــاهد العــار«(20)، إنَّ الخــزي المقصــود إلحاقــه بالمعتقليــن بهــذا  مــات وظلَّ
ــيل  ده ميش ــدَّ ــا ح ــب كم ــك ألنَّ التعذي ــورية، ذل ــجون س ــي س ــر ف ــي ُتبَتَك ــائل الت ــاوز كلَّ الوس ــب يتج التعذي
قــوا أكبــر كميــة مــن  ــذ علــى المعتقليــن، ولعلَّهــم بذلــك قــد حقَّ فوكــو يرتبــط بـــ »كميــة الوجــع«(21) الــذي ُينَفَّ

الوجــع التــي يمكــن إلحاقهــا بإنســان. 
ــذ بهــا هــذه العمليــة، وإن دلَّ ذلــك علــى  ــا عنــد التفتيــش فــال يمكــن وصــف بربريــة الطريقــة التــي ُتنفَّ أمَّ
شــيء فإنَّمــا يــدلُّ علــى الهمجيــة التــي لــم تروضهــا الحضــارة اإلنســانية ولــم تشــذبها يــد األخــالق، فــإْن كان 
ــا لــوال اآلغــا فقــد كانــت مــن  ــجينات الســابقات، أمَّ حــظُّ المعتقلــة أفضــل مــن غيرهــا ستفتشــها بعــض السَّ
ــة قائلــة: »اشــلحي ثيابــك كلَّهــا! قــال آمــًرا بصــوت  ــة التفتيــش المهين ذوات الحــظِّ الســيئ، إذ تصــف عملي
دهــم بإحضــار  ــه كان ُيســمع الشــبان المشــبوحين؛ ليهدِّ ــُت بعــد ذلــك أنَّ ــن، وعرف ــه ُيســمع آخري مرتفــع كأنَّ
نســائهم. وقفــُت أمامــه مثــل فــرخ مذبــوح ومنتــوف«(22)، ويمتــدُّ التفتيــش إلــى مــا بعــد الثيــاب الداخليــة فيمــا 
ل هــو  ان األوَّ ى بـــ )التفتيــش العــاري( مــن دون احتــرام خصوصيــة المــرأة وجســدها، بــل إنَّ هــمَّ الســجَّ يســمَّ
ــي  ــم الت ــة الجحي ــة رحل ــش فاتح ــف التفتي ــب بوص ــر والرع ــن الذع ــة م ــق حال ــدها وخل ــة جس ــاك حرم انته

ســتمتدُّ طويــاًل داخــل الســجن.

(19) ياسين حسن، ص51-50.
(20) السراج، الوشم، ص130 - 131.

(21) ميشــيل فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة: والدة الســجن، علــي مقلــد )مترجــم(، )بيــروت: مركــز اإلنمــاء القومــي، 1990(، 
ص71.

(22) السراج، ص35.
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د مــن إنســانيته، وراح يتفنَّــن بألــوان التعذيــب التــي  ان الــذي تجــرَّ ومــن هنــا كان الحديــث عــن ماهيــة الســجَّ
ذه فــي أثنــاء ممارســة التعذيــب التــي غالًبــا مــا تترافــق بالســخرية واالســتهزاء والضحــك  ــد ســاديته وتلــذُّ تؤكِّ
الهســتيري، فهــذه »إحــدى المعتقــالت الشــيوعيات بثيابهــا الداخليــة كانــت ُتضــرب بالكربــاج أمــام المــالزم، 
وُتضــرب بعيــون الجالديــن التــي تلتهمهــا شــبقة متشــهية لعريهــا«(23)، ففــي اللحظــات ذاتهــا التــي تصــل إلــى 
ــتغلِّين  ــة مس ــار شــهوتهم الحيواني ــن إظه ــجانون ع ع السَّ ــورَّ ــة ال يت ل واإلهان ــذُّ ــزج بال ــذاب الممت ــى الع أقص
ــا المعتقلــة حميــدة فقــد »ُوضعــت فــي الــدوالب مــن دون أن يلبســوها  ضعــف المــرأة فــي ذلــك الوقــت، أمَّ
البنطلــون علــى الرغــم مــن صراخهــا طويــاًل، فــي نهايــة التعذيــب ُتركــت مرميــًة، وهــي مــا تــزال مضغوطــًة 
ــجان يقهقــه شــامًتا: لقــد رأيــُت كلوتــك. لونــه أبيــض«(24)، إنَّ بعــض حــاالت التعذيــب  بالــدوالب، فيمــا السَّ
ــك  ــة، ناهي ــان مميت ــض األحي ــي بع ــون ف ــد تك ــة، وق ــات دائم ــة وعاه ــدية مزمن ــراض جس ــبَّب بأم ــذه تتس ه
ث عنهــا الحًقــا، ومــن إحــدى حــاالت االنتهــاك فقــد إحــدى الفتيــات  عــن األمــراض النفســية التــي ســنتحدَّ
ة فــي المهبــل وفــي  وا ثدييهــا بمالقــط، أدخلــوا أدوات حــادَّ المســجونات عذريتهــا، إذ »علقوهــا عاريــًة، وشــدُّ
ــق مشــبوحة كالذبيحــة مــن  الشــرج«(25)، ومنهــنَّ مــن تحمــل فــي رحمهــا ثمــرة االغتصــاب، ومنهــنَّ مــن ُتعلَّ
ــن  ــك ع ــا، ناهي ــع أظافره ــا وُتقل ــراف أصابعه ــرق أط ــن ُتح ــنَّ م ــا، ومنه ــد وعيه ــى تفق ــرب حت ــا وُتض يديه
ر الجلــد واللحــم، وهنــاك الصعــق بالكهربــاء علــى ســائر أنحــاء الجســم  الضــرب بعصــا الخيــزران حتــى يتفــزَّ
ــا ال يمكــن حصــره، جميــع تلــك التجــاوزات للقانــون، واالنتهــاكات لحقــوق اإلنســان  ــر ممَّ ــر الكثي والكثي
ــجانون يمارســون  ــه ال يوجــد رادع يــردع المجــرم الحقيقــي، إذ كان السَّ ــذ علــى المســجونات؛ ألنَّ كانــت ُتنَفَّ
ــون  ــي كانــت تعطيهــم الضــوء األخضــر ليقومــوا بمــا شــاؤوا، فــال قان ــم الســلطة الت ســلطتهم الغاشــمة بعل

ــذ بوســاطتهم ظلمهــا واســتبدادها.  يحاســبهم، وال إنســانية تمنعهــم، فكانــوا أداًة فــي يــد الســلطة التــي تنفِّ

ة وراء القضبان
َ

ي الحالة النفسّي رابًعا: ترّدِ

إنَّ ســعي الســلطة االســتبدادية فــي ســورية للســيطرة علــى اآلخــر وإلغــاء وجــوده إرضــاء لشــهوة الخلــود 
ــا  ث هن علــى كرســي الحكــم، لهــا تجلِّياتهــا المتعــددة والتــي ال يمكــن حصرهــا بمنحــًى واحــد، وســنتحدَّ
ــجينات السياســيات،  عــن تلــك الممارســات القمعيــة التــي تحمــل قصديــة تدميــر الجانــب النفســي عنــد السَّ
ــع  ــة م ــا بالمقارن ــر ارتفاًع ــجن أكث ــل الس ــاب داخ ــاء باالكتئ ــة النس ــبة إصاب ــى أنَّ نس ــات إل ــير الدراس إذ تش
ــّم  ــن ث ــت(26)، وم ــي بالصم ــراب االنفعال ــاالت االضط ــم ح ــن معظ ــن يواجه ــك ألنَّه ــال؛ ذل ــجناء الرج السُّ
ضــن  فإنَّهــن يصبحــن غيــر قــادرات علــى تصعيــد أزماتهــنَّ بمواجهتهــا أو تجاوزهــا، خاصــة إذا كــنَّ قــد تعرَّ
تها من  ش الجنســي، لذلــك تعتــري الكثيــرات منهــنَّ ردَّات فعــل نفســية تختلــف فــي شــدَّ لالغتصــاب أو التحــرُّ
ســجينة إلــى أخــرى، فتجعلهــنَّ ضحايــا األمــراض النفســية أو األمــراض العقليــة نتيجــة عــدم قدرتهــنَّ علــى 

تجــاوز تلــك الصدمــات.
ــالت  ــن والمعتق ــماء المعتقلي ــل أس ــون بتحوي ــجون يقوم ــي السُّ ــم ف ــات أنَّه ــك الممارس ــى تل ــلَّ أول ولع

(23) ياسين حسن، ص31.
(24) المصدر نفسه، ص32.

(25) السراج، ص83.
ــجون: أزمــة الصحــة العقليــة خلــف القضبــان ودورنــا فــي مواجهتهــا، أميــرة علــي  (26) تيــري كوبــرز، الجنــون فــي غياهــب السُّ

عبــد الصــادق )مترجمــة(، ط1، )القاهرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2015(، ص147.
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دة، فتحمــل كلُّ ســجينة رقًمــا منــذ دخولهــا إلــى الســجن وتختفــي معــه إنســانيتها تدريجًيــا،  إلــى أرقــام مجــرَّ
ــجينات والتعامــل معهــنَّ بحســب الكــمِّ ال الكيــف، وتجاهــل  لتصبــح شــيًئا ال مالمــح لــه، كمــا أنَّ تشــييء السَّ
ــم واإلذعان؛ ألنَّ التشــييء  ــجينات بالســيطرة والتحكُّ ان والسَّ مشــاعرهنَّ ووجودهــنَّ وســَم العالقــة بيــن الســجَّ
ــذ مــا ُيطلــب منهــا مــن دون جــدال أو نقــاش، مــع فقــٍد قــاٍس لكينونتــه  د آالت تنفِّ ــا إلــى مجــرَّ لهــنَّ غالًب حوَّ

اإلنســانية التــي كــنَّ عليهــا.
ل  لذلــك فــإنَّ تجربــة الســجن ومــا تحتويــه مــن ذلٍّ ومهانــة تحفــر فــي ثنايــا األنفــس آثــاًرا عميقــة، ثــمَّ تتحــوَّ
ه الــروح وتفقدهــا نقاءهــا، وتجعــل منهــا مســًخا ينفــر مــن هــذا العالــم  مــع مــرور األيــام إلــى ندبــات تشــوِّ
ــجون »مجــرد وســيلة للحطِّ مــن النوع اإلنســاني،  الملــيء بــكلِّ أشــكال القهــر واالســتبداد، فالتعذيــب فــي السُّ
د كائــن مقهــور بــال أيِّ اعتبــار ذاتــي أو كرامــة، فتصبــح غريــزة البقــاء، ليــس  أي تحويــل اإلنســان إلــى مجــرَّ
ك األســاس لوجــوده«(27)، وبنــاء علــى ذلــك فــإنَّ المســجونات انقســمن إلــى قســمين؛ فمنهــّن مــن  ، المحــرِّ إالَّ
ة المصابــرة، ومنهــّن مــن تستســلم لمصيرهــا مــن دون  تجاهــد للمحافظــة علــى الحيــاة بــكلِّ مــا أوتيــن مــن قــوَّ
كهــا كيفمــا تشــاء، بحســب إرادة كل واحــدة  أيِّ رغبــة فــي الحيــاة، وتصبــح كالورقــة فــي مهــبِّ الريــح تحرِّ
ت الســجن  ورغبتهــا فــي إكمــال مســيرتها فــي مواجهــة الطاغيــة أو انســحابها واستســالمها. فمنهــنَّ مــن عــدَّ

بدايــة الطريــق أو مرحلــة مــن مراحــل المقاومــة، ومنهــنَّ مــن رأتــه نهايــة الطريــق.
ان إلــى وضــع الســجينة فــي غرفــة منفــردة أو تأجيــل التحقيــق معهــا لمــدة طويلــة  كمــا كان لجــوء الســجَّ
ــجينات السياســيات هــي محاولــة إلخضاعهــا منــذ البدايــة،  قبــل أن يبــدأ التعذيــب المرافــق للتحقيــق مــع السَّ
ــا نفســيًة ال هــوادة فيهــا، يريــدون مــن ورائهــا أن تصــل إلــى حالــة  وذلــك مــن خــالل جعلهــا تخــوض حرًب
ــل المزيــد مــن األلــم النفســي، أو إطالــة  االنهيــار التــام، أن تتحطَّــم مــن داخلهــا فــال يبقــى بمقدورهــا أن تتحمَّ
زمــن العــذاب، ومــن ثــمَّ يأتــي التعذيــب الجســدي اســتكمااًل للتعذيــب النفســي الــذي يعــدُّ أشــد وطــأًة علــى 
تها تندمــل ولــو بعــد  ، إذ »تتعــدد عذابــات الســجن وتتنــوع، لكــنَّ عذابــات الجســد كانــت علــى شــدَّ أنفســهنَّ
حيــن ، بينمــا لــم يكــن مــن الســهل التخلــص مــن عــذاب الــروح وقلــق األنفــس«(28)، ويصبــح الوقــت فــي 
ــى تغــدو كلُّ ســاعة دهــًرا  ــى حتَّ الســجن عــدًوا لــدوًدا ال يمكــن التعامــل معــه، حيــث تتباطــأ ســاعاته وتتمطَّ
ــجينات تمضيــة الوقــت بالعديــد مــن األشــياء التــي تعــود عليهــنَّ  كامــاًل، علــى الرغــم مــن محاولــة بعــض السَّ
ــجينات كغســل ثيابهــنَّ  والقيــام ببعــض مهامهــنَّ وصنــع  بالنفــع المــادي، كشــغل الخــرز وخدمــة بعــض السَّ
الطعــام وبيعــه، إال أنَّ الهــروب مــن الوقــت ومــن الواقــع بحوادثــه المريــرة كان دواؤه األجــدى هــو النــوم، 
ل النــوم إلــى نافــذة أمــل تفتــح بوابتهــا األحــالم بالكثيــر مــن األشــياء التي  وتعبِّــر هنــادي زحلــوط كيــف يتحــوَّ
ــه للــكالم، والنــوم لحلمنــا األوحــد  ــجينات عــن تحقيقهــا فــي الواقــع، فتقــول: »يغــدو الوقــت كلُّ تعجــز السَّ
ــجينات  ــا يجعــل الوقــت فــي الســجن ذا أثــر ســلبي علــى نفســية السَّ بالحريــة، الصغــرى والكبــرى«(29)، وممَّ

جينات السياسيات، لجعلهنَّ في عزلة تامة عن المجتمع في الخارج. منع الزيارات عن السَّ
ــه  ــه طعم ــم في ــات، لأل ه ــن دون منكِّ ــة م ــم الحقيق ــل، عال ــع والتجمُّ ــن التصنُّ ــد ع ــجن بعي ــم الس إنَّ عال
ــن مــا يظهــره ومــا  ــن داخــل اإلنســان وخارجــه، بي الحقيقــي، وللفــرح طعمــه الحقيقــي أيًضــا، وال فــرق بي

(27) ياسين حسن، ص30.
(28) دباغ، ص102.

(29) زحلوط، ص33.
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ــه أو مداراتــه،  ــق البــاب يفيــض األســوأ، وكلُّ مــا عمــل المــرء خارًجــا علــى إخفائ ــه حيــن »ُيغَل يخفيــه؛ ألنَّ
ــر بــه يوًمــا، يخــرج بــكلِّ وضــوح«(30)؛ ألنَّ الظلــم الــذي  أســوأ مــا فــي اإلنســان، أي الجانــب الــذي لــم يفكِّ
، وجعلهــا تطفــو فتظهــر فــي ســلوكهنَّ  ــز طاقــة الشــر الكامنــة فــي دواخلهــنَّ لقينــه علــى أيــدي جالديهــّن حفَّ

. مــن دون إرادة منهــنَّ
ــجينات، مــن جميــع النواحــي الطبيــة والغذائيــة  وإضافــًة إلــى ذلــك فــإنَّ اإلهمــال الــذي يمــاَرس علــى السَّ
ــال  ــه ح ــت إلي ــا آل ــٍم م ــن بأل ــين حس ــف روزا ياس ــي، وتص ــنَّ الخارج ــى مظهره ــس عل ــية، ينعك والنفس
ل بعصاهــا الســحرية  ــجينات بعــد ســنوات مــن الســجن فــي قبــٍو ال تصلــه الشــمس، الرطوبــة فيــه تحــوِّ السَّ
كلَّ جميــٍل إلــى قبيــح، وإذا بهــنَّ يواجهــن الحقيقــة الصادمــة بعــد خروجهــنَّ للتنفيــس فــي ســاحة الســجن، 
لتتالشــى فرحــة مالقــاة الشــمس أمــام لوحــة القبــح التــي تفنَّنــت فيهــا الســجون، فتقــول: كان »العفــن يعشــش 
ــت  ــا، راح ــكلِّ تفاصيلن ــا ب ــن كان يغلفن ــنا! العف ــى رموش ــا، وعل ــا أفواهن ــي زواي ــعورنا، ف ــذور ش ــن ج بي
الضحــكات تتالشــى وهــي تطبــق علــى العفــن الــذي وصــل إلــى مــا بيــن األســنان! ربمــا كان المحــزن فــي 
ــالت،  ــنا جمي ــد أنفس ــا نعتق ــفل كنَّ ــي األس ــية، ف ــورة قاس ــرت بص ــا، انكس ــرت داخلن ــى انكس ــر أنَّ األنث األم
، فــي الخــارج بــدا أنَّ العفــن طــال األرواح أواًل، ثــمَّ تفاصيــل األنثــى مــن دون أن  علــى الرغــم مــن كلِّ مــا مــرَّ

نــدري.. عفــن.. عفــن«(31).
ــجينات  ــا أســوأ مــا كان يحطِّــم دواخلهــنَّ هــو ذلــك الشــوق الــذي ال يمكــن أن ُتطفــئ نــار ســعيره، فالسَّ أمَّ
، ومــا زال الحليــب حــاًرا فــي أثدائهــنَّ كــنَّ األكثــر عذاًبــا،  األمهــات اللواتــي اُنتــزع أطفالهــنَّ مــن أحضانهــنَّ
فكانــت لــوال اآلغــا مثــااًل لــأم التــي حاولــت التماســك حتَّــى النهايــة مــن أجــل أبنائهــا، لذلــك فقــد كانــت 
دائًمــا تواجــه الواقــع باســتنكاره، تســتنكر حقيقــة وجودهــا وراء قضبــان الســجن وأنَّ أبناءهــا فــي الخــارج ال 
معيــل لهــم ســوى اللــه، تســتنكر حقيقــة اغتصابهــا ومــوت والــد أبنائهــا علــى مــرأًى منهــا، تســتنكر مرضهــا 

التــي شــارفت فيــه علــى المــوت ألنَّهــا تمنِّــي نفســها بأنَّهــا ســتخرج يوًمــا.
ــا إلــى حساســية مفرطــة  إنَّ تكامــل عذابــات النفــس والــروح مــع عذابــات الجســد أفضــى إلــى أمريــن، إمَّ
ــة  ــرأة ضحي ــت الم ــن كان ــي كال الحالتي ــوب، وف ــوة القل ــاعر وقس ــد المش ــى تبلُّ ــا إل ــيء، وإمَّ ــاه كلِّ ش تج
قــه  جالدهــا، ولكــنَّ ذلــك ال ريــب جعلهــا فــي كثيــر مــن الحــاالت أكثــر معرفــًة بذاتهــا، وبمــا تريــد أن تحقِّ

ــان. مــن أهــداف اســتكمااًل لثورتهــا علــى الظلــم والطغي

خامًسا: إلى أين أذهب؟ المجتمع يرفضني

ــجون، والتــي غالًبــا مــا يقضينهــا فــي األقبيــة  ــجينات وراء قضبــان السُّ إنَّ مــرور ســنوات طويلــة علــى السَّ
ــة  ــنَّ المنغلق ــع بيئته ــنَّ م ــح؛ ألنَّ تكيفه ــر وواض ــكل مباش ــخصياتهنَّ بش ــي ش ــر ف ــة، تؤثِّ ــة والرطب المعتم
والمنعزلــة يجعلهــنَّ أكثــر تقوقًعــا حــول الــذات، ورفًضــا لآلخــر، وكلمــا طــال وقــت االعتقــال كلمــا زادت 
صعوبــة اندمــاج المعتقــالت مــع المجتمــع بعــد خروجهــنَّ مــن الســجن، إذ »يعانــي الســجناء بعــد خروجهــم 
مــن الســجن مــن اضطــراب توتــر مــا بعــد الصدمــة، الــذي يســبِّب االكتئــاب المزمــن، وحالــة مــن الهيــاج 
ضهــم لصدمــات جديــدة، إضافــًة  ر مــن الناحيــة الظاهريــة، ورّدات الفعــل االنفعاليــة تعرِّ العنيــف غيــر المبــرَّ

(30) ياسين حسن، ص84.
(31) المصدر نفسه، ص175.
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إلــى الكثيــر مــن حــاالت االنتحــار«(32)، ذلــك ألنَّهــن عشــن فــي أوضــاع قاســية، ال خصوصيــة لهــنَّ فيهــا، 
فــكلُّ شــيء متــاح وفــي أيِّ وقــت، لذلــك فــإنَّ خيــار التكيُّــف والتأقلــم هــو الخيــار الوحيــد الســتمرار الحياة، 

الحيــاة فقــط.
ــع وتقبُّلهــا  ــة الســجينة بذاتهــا، مــن مــدى تصالحهــا مــع الواق ــكلة االندمــاج مــن طبيعــة عالق ــدأ مش وتب
ث ياســين حســن  ــد أنَّهــا لــم تعــد اإلنســان ذاتــه بعــد دخولهــا إلــى الســجن، وتتحــدَّ لــه؛ ألنَّ الشــيء الموكَّ
عــن تلــك التحــوالت فــي العالقــة مــع اآلخــر قائلــة: بعــد الخــروج مــن الســجن »نكتشــف أنَّ هنــاك مناطــق 
مــن أنفســنا حرقــت نهائًيــا، وليــس مــن الســهل أن نتابــع الحيــاة معهــا، تغــدو تفاصيــل العيــش بعــد الســجن 
ــى الفــرح غيــر الفــرح! للــذة طعــم مختلــف. كأنَّ  ــا كانــت قبلــه، الحــب غيــر الحــب! حتَّ مختلفــًة تماًمــا عمَّ
الــروح اســتحالت إلــى روح أخــری!«(33)، لذلــك غالًبــا مــا يبديــن ســلوًكا يتَّصــف بعــدم المبــاالة واالكتــراث 

باآلخريــن، إضافــًة إلــى المشــاعر الفاتــرة واالنفعــاالت غيــر المنضبطــة.
ث أواًل عــن عالقــة  ــجينات، فمــن المهــم أن نتحــدَّ ــا فــي مــا يخــصُّ موقــف اآلخــر والمجتمــع مــن السَّ أمَّ
ــس مــن االختــالط بهنَّ  ــجينات المدنيــات بالمعتقــالت السياســيات داخــل الســجن نفســه، فقــد كان التوجُّ السَّ
ــجينات المدنيــات، إضافــًة إلــى عــدم رغبــة الســلطة بحــدوث أيِّ انســجام بيــن  هــو الهاجــس العــام لــدى السَّ
الطرفيــن، فكانــت تهمــة التظاهــر ضــدَّ الســلطة والخــروج عــن طاعــة النظــام بالنســبة إليهــنَّ »تهمــة خطيــرة 
ــحون  ــو المش ــى الج ــًة إل ، إضاف ــنَّ ــالط به ــن االخت ــن ع ــنَّ يمتنع ــك ك ــل«(34)، لذل ــة القت ــا تهم ــون أمامه ته
ــجينات  ــا للس ــزات ال تمنحه ــات مي ــجينات المدني ــي للس ــلطة، فتعط ــه الس ــذي تدعم ــر ال ــداء والتوت بالع
السياســيات؛ كالســماح بالزيــارة أو إدخــال الطعــام والمالبــس والمــال مــن الخــارج، كلُّ ذلــك كان لــه أثــره 
ــة مــا  ــجينات السياســيات مــع مجتمــع الســجن، وإرغامهــنَّ علــى الشــعور بالدوني الســلبي علــى عالقــة السَّ

ســينعكس الحًقــا علــى عالقتهــنَّ بالمجتمــع عامــًة بعــد خروجهــنَّ مــن الســجن.
ــجينات السياســيات مــن جهــٍة وعلــى أقاربهــنَّ ومعارفهــنَّ  لقــد كان الخــوف المــزدوج مســيطًرا علــى السَّ
، وبنظــرة المجتمــع الــذي  مــن جهــة أخــرى، فخوفهــنَّ كان منحصــًرا بعــدم رغبتهــنَّ بإلحــاق األذى بأحبابهــنَّ
، خوفهــنَّ علــى أهاليهنَّ  تحكمــه العــادات والتقاليــد مــن جهــة أخــرى »فالحصــار االجتماعــيُّ خارًجــا يكبلهــنَّ
ــي«(35)،  ــع بطريرك ــي مجتم ــاء ف ــاء، نس ــة نس ــي النهاي ــنَّ ف ــع، ألنَّه ــن رأي المجتم ــهنَّ م ــنَّ وتوجس وأطفاله
ــًرا  ــرأة أم ــال الم ــدُّ اعتق ــوري يع ــع الس ــي المجتم ــة ف ــة الذهني ــى البني ــيطر عل ــذي يس ــوي ال ــع األب فالمجتم
ش بهــا  ــخ فــي الالوعــي العــام أنَّ كلَّ امــرأة ُتعتَقــل ســوف ُتغَتَصــب أو ُيتحــرَّ يمــسُّ الشــرف، وذلــك لمــا ترسَّ
ل  ال محالــة، لذلــك تقــول إحــدى الشــخصيات فــي روايــة )نيغاتيــف( عندمــا جــاء والدهــا لزيارتهــا كان »أوَّ
ب، تنفــس  ــرَّ ــا... مــا حــدا ق ــرب منــك أحدهــم؟ ال ياب ــه: هــل اقت ــن ذراعي ــي بي ســؤال ســأله وهــو يحتضنن
ــه ينتظــر هــذا الجــواب منــذ أشــهر، وتهــاوى علــى كرســيه«(36)، وإذا كانــت لــوال اآلغــا  الكهــل الصعــداء كأنَّ
عانــت مــن شــعورها باالغتــراب عــن أهلهــا بعــد خروجهــا مــن الســجن، إذ كانــوا يــرون أنَّ فــي البعــد عنهــا 

(32) كوبرز، ص81.
(33) ياسين حسن، ص18.

(34) زحلوط، ص50.
(35) ياسين حسن، ص160.

(36) المصدر نفسه، ص172.
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أت مــن  بعــٌد عــن الشــر الــذي قــد يلحــق بــكلِّ َمــن كان علــى احتــكاك بمعتقلــة ســابقة، فــإنَّ بعــض األســر تبــرَّ
بناتهــا، فــكان الموقــف السياســي أقــوى مــن أيِّ رابطــة أخــرى ليصبــح فــي هــذا المقــام الــدم مــاًء، وتــروي 
ــر مــن خــالل بــثِّ مقابــالت  ــرًة لمــن يعتب ــجينات السياســيات ليكــّن عب ــادي زحلــوط كيــف ُيشــَهر بالسَّ هن
، فتقــول: »فــي الليــل حيــن ينــام الجميــع،  ألهلهــنِّ علــى  شاشــات التلفــاز وهــم يعلنــون انســالخهم عنهــنَّ
أ منهــا، ويقــول:  يصلنــي صــوت نشــرة األخبــار مــن قنــاة الدنيــا. أســمع أخــا صديقتــي فــدوى ســليمان، يتبــرَّ
»ال، مــو هيــك نحنــا تربينــا يــا فــدوى«، ال أعــرف مــاذا فعلــت فــدوى، لكنَّنــي أوقنــت فــي تلــك اللحظــة أنَّهــا 
فعلــت مــا يســتحق العقــاب مــن إعــالم النظــام، والنظــام، ومــا يجبــر عائلتهــا علــى أن تتبــرأ منهــا علنًــا!«(37).

ــا الخــوف اآلخــر فهــو خــوف المجتمــع مــن المعتقلــة بعــد خروجهــا مــن الســجن، ذلــك أنَّ الســلطة لــم  أمَّ
ــر جهدهــا فــي بــثِّ عيــون مخبريهــا فــي كلِّ مــكان، وألنَّ الحاجــة إلــى العمــل دفعــت لــوال اآلغــا  تكــن توفِّ
لالندمــاج فــي المجتمــع مــن جديــد مــن أجــل إعالــة أطفالهــا فإنَّهــا تعرضــت للقســوة واالزدراء مــن مجتمــع 
ــن يريــد موظفــة، قابلــت  ال يرحــم المــرأة، تقــول: كنــُت »أخــرج فــي النهــار إلــى الشــوارع أســعى وأفتــش عمَّ
ــذرون،  ــاس ويعت ــاف الن ــل، فيخ ــى العم ــاج إل ــل وأحت ــي المعتق ــت ف ــي كن ــم أنِّ ــت أخبره ــن، وكن العديدي
أت لــوال بالحديــث عــن المســكوت عنــه داخــل المعتقــالت  وبعضهــم يرفضــون بخشــونة«(38)، وعندمــا تجــرَّ
نالــت إعجــاب الكثيــر مــن الداعميــن لحقــوق المــرأة، ولكــن فــي الوقــت نفســه بقيــت شــريحة واســعة مــن 
ر، تعامــل المــرأة عامــة، والمــرأة المعتقلــة بشــكل خــاص انطالًقــا مــن بنية  المجتمــع، مهمــا بلغــت مــن التحــرُّ
ذهنيــة رجعيــة، فبعــد تصريحهــا فــي مؤتمــر صحفــي أقيــم فــي إســطنبول عــن ممارســات النظــام األســدي 
ــجون وحديثهــا عــن تفاصيــل اغتصــاب الضابــط لهــا، وعلــى مــرأًى مــن زوجهــا علــى  الوحشــي داخــل السُّ
إحــدى القنــوات التلفزيونيــة، يهاجمهــا أبــو جــاد ذلــك الرجــل الــذي يجمــع بيانــات المعتقــالت الناجيــات 
ــي  ــك ف ــن اغتصاب ــن ع ــاقطة. تتكلَّمي ــاًل »س ــرات قائ ــن المخاب ــه م ت أنَّ ــكَّ ــن ش ــام حي ــجون النظ ــن س م
التلفزيونــات، أنــت محتقــَرة مــن مجتمعــك، ومــن التلفزيــون الــذي ظهــرِت فيــه، ألــم ينــذرك مجتمعــك أن 

؟«(39). تصمتــي؟ أليــس هنــاك المئــات مــن المغتصبــات لــم يتكلمــن ويفضحــن أنفســهنَّ
ــن،  ــنَّ أن يتكلَّم ــا، عليه ــن به ــيات أن يقم ــجينات السياس ــى السَّ ــة عل ــوة مهم ــع خط ــة المجتم إنَّ مواجه
ويكســرن أغــالل الصمــت، ويتحــررن مــن التخلــف والخــوف والكــذب، علــى الرغــم مــن كلِّ مــا فــي ذلــك 
ــي اتســمت بالجــرأة والشــفافية، ســواء  ــم االعتقــال. لذلــك كانــت كتاباتهــنَّ الت ــم ال يقــلُّ عــن جحي مــن أل
كتبــن تجربتهــنَّ بأنفســهنَّ أو كتبــت الروائيــات عــن تلــك التجربــة الحقيقيــة مرحلــة انتقلــت فيهــا المــرأة بحــق 
ــة ضمــن المنظومــة  ــذي يعــدُّ جــزًءا مــن مســيرة تحررهــا، ولبن ــوري ال ــدة مــن عملهــا الث ــة جدي ــى مرحل إل
الذهنيــة الجديــدة التــي تســعى المــرأة الســورية للمشــاركة فــي صوغهــا وبنائهــا كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون.

خاتمة البحث ونتائجه

- تعــدُّ كتابــة الروايــة النســوية التــي تتنــاول أدب الســجون بحــدِّ ذاتهــا مشــاركة للمــرأة فــي الفعل السياســي 
؛ ذلــك ألنَّهــا تناولــت فــي كتاباتهــا جوانــب كانــت فــي مــا ســبق مســكوًتا عنهــا، بــل ال يجــوز االقتــراب  الحــرِّ

(37) زحلوط، ص54.
(38) السراج، ص179.

(39) المصدر نفسه، ص229.
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ــالل  ــن خ ــا م ــد الحظن ــع، وق ــن المجتم ــوف م ــلطة والخ ــن الس ــوف م ــا الخ ــرة، منه ــارات كثي ــا العتب منه
متهــا المــرأة والتــي  ــة التــي قدَّ ــة الثقافي ــة اإلبداعي الروايــات التــي قاربناهــا االختــالف الجنــدري فــي التجرب
ــة ومالمســة خصوصيتهــا. فكانــت تســعى بذلــك  اســتطاعت مــن خاللهــا الخــوض فــي عمــق هــذه التجرب
الستشــراف مســتقبل المــرأة الســورية الحــرة، المســتقبل الــذي يعتــرف بوجودهــا ويحتــرم كيانهــا ويصــون 

كرامتهــا.
ــالت  ــجون بالمعتق ــاظ الس ــي اكتظ ــبًبا ف ــدية س ــلطة األس ــض للس ــم المناه ــي المنظَّ ــل السياس - كان العم
ــكل  ــوري بش ــل الث ــارس الفع ــن م ــّن م ــة، منه ــزاب المعارض ــاءات واألح ــف االنتم ــن مختل ــيات م السياس
، إضافــًة إلــى ســعي الســلطة لتلفيــق التَُّهــم المختلفــة التــي  مباشــر ومنهــن مــن اعتقلــن كرهائــن عــن أقاربهــنَّ
تتناســب مــع سياســتها االســتبدادية الظالمــة التــي تمنــع الحريــات وتعــد ممارســتها خروًجــا عــن القانــون. 
ــظ  ــان وحف ــوق اإلنس ــة حق ــي حماي ــا ف ــة وتوصياته ــن الدولي ــورية القواني ــي س ــجون ف ــت السُّ - انتهك
ــجينات وســائل التعذيــب الجســدية والنفســية المختلفــة إلرضاخهــنَّ  ــجانون علــى السَّ كرامتــه، فمــارس السَّ
ــى ُصنَِّفــت الســجون الســورية ضمــن أكثــر الســجون وحشــيًة فــي العالــم،  وانتــزاع اعترافاتهــنَّ باإلكــراه، حتَّ
مــت الروايــات صــوًرا عديــدة لتلــك الممارســات، تراوحــت بيــن الجــرأة فــي وصــف أدق تفاصيــل  وقــد قدَّ
التعذيــب وبيــن الحديــث بشــكل عــام مــن دون الخــوض فــي جزئيــات التعذيــب اقتصــاًرا منهــنَّ على اإلشــارة 

العابــرة لأفعــال اإلجراميــة التــي تتــمُّ داخــل الســجون الســورية.
ــاء  ــي أثن ــن ف ــط عليه ــالل الضغ ــن خ ــيات م ــجينات السياس ــية السَّ ــر نفس ــى تدمي ــجانون عل ــل السَّ - عم
ــجينات نتيجــة القهــر والكبــت  ، ولــم تســتطع معظــم السَّ التعذيــب حتــى يفقــدن الســيطرة علــى ردة فعلهــنَّ
ت  ــدَّ ــي امت ــة الت ــة والعزل ــاب والهلوس ــية كاالكتئ ــراض النفس ــة األم ــن ضحي ــنَّ فوقع ــد انفعاالته ــن تصعي م

ــه. ــجن وخارج ــل الس ــنَّ داخ ــى حياته ــا عل آثاره
ــجينات بعــد إطــالق ســراحهنَّ باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى  - تصــاب معظــم السَّ
صعوبــة اندماجهــنَّ مــع المجتمــع مــن جديــد، ذلــك ألنَّ عالقتهــنَّ باآلخــر تبــدأ باالنهيــار منــذ وجودهــنَّ فــي 
ــا خــارج الســجن فتبــدأ مشــكلة العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة مــن األســرة التــي ترفــض فــي بعــض  الســجن، أمَّ
، وتبقــى نظــرة المجتمــع حبيســة العــادات  األحيــان وجودهــنَّ فيهــا أو ال يبــدي أفرادهــا أيَّ تعاطــف معهــنَّ
والتقاليــد التــي تتغلغــل فــي البنيــة الذهنيــة للمجتمــع الســوري، ومنهــا أنَّ ســجن المــرأة يجلــب العــار لهــا 

ولذويهــا، مــا يجعلهــا أكثــر عزلــًة وابتعــاًدا عــن المجتمــع.
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25 كانــون الثانــي/ ينايــر 2011م، )القاهــرة: العربــي للنشــر والتوزيــع، 2013(.
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


