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 الجحيم خارج السجن
 المعتقلون السياسيون المفرج عنهم في سورية 

 "دراسة كيفية"
 

 الباحثين:إعداد 
 سامر طالس، غريب ميرزا، ياسمينا البنشي

7102 

 منظمة ياسمين الحرية

FREEDOM JASMINE 

Human Rights and Advocacy 

 غازي عينتاب، تركيا.
sy.org-http://jasmine 

info@jasmine-sy.org 

ركية، العربية، والتهذا البحث متوفر بلغات ثالث: 

 .واإلنكليزية

ترجمه من العربية إلى اإلنكليزية: غريب ميرزا، 

 وحررته: سارة أتكنسون.

ترجمه من اإلنكليزية إلى التركية: أنور أزغور، جانسو 

 تكين.

 رسوم: ج. أويكو دوغان

 

الحملة الدولية إلنقاذ المعتقلين في وهو جزء من 

 ، التي أطلقتها المنظمة.سورية
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 :تقديم
 

قامت مجموعة من الحقوقيين والناجين من االعتقال 
في  2104بتأسيس منظمة "ياسمين الحرية" عام 

مدينة غازي عينتاب في تركيا. وهي منظمة حقوقية 
 تقلينتعمل على توثيق االنتهاكات الواقعة على المع

في سجون كافة أطراف النزاع في  والمختفين قسريا  
 .سورية

الدولية إلنقاذ المعتقلين السوريين كانت الحملة 
، إضافة 2104أواخر العام  ،باكورة عمل المنظمة

في الداخل تدريب كوادر من الناشطين الحقوقيين  إلى
توثيق انتهاكات حقوق  السوري وتركيا على آليات

تدريب ناشطين على تخطيط وإدارة ، ونساناإل
حمالت المناصرة. وتعتمد المنظمة على مقابلة 

من االعتقال لرصد حاالت حديثا  جين والناجيات النا
االنتهاك وصياغتها ضمن ملفات قانونية بهدف رفع 

المتورطين  ة في المحاكم الدولية علىقضايا جنائي
بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمعتقالت عندما 

 .تحين لحظة العدالة في سوريا

ويأتي هذا البحث في إطار عمل منظمة ياسمين 
ية الدائم لمناصرة قضية المعتقلين السوريين الحر

والتعريف بها وتحييدها عن الملف السياسي، إضافة 
 .قضية رأي عام إلىتحويلها ى لإ
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 الحملة الدولية إلنقاذ المعتقلين في سوريا:

هي حملة مناصرة لتعريف شعوب العالم على قضية 
قيام بحمالت في المعتقلين في سوريا، عن طريق ال

جميع دول للتعريف بقضية المعتقلين لدى جميع 
في سوريا، كالنظام وفصائل الجهات المتنازعة 

المعارضة وداعش. كما تهدف الحملة لتسليط الضوء 
على انتهاكات حقوق اإلنسان اليومية والمستمرة 

 بحقهم، من التعذيب المستمر، والقتل الممنهج.

ت، وعرض فيديوهات تتضمن الحملة توزيع منشورا
وصور، توضح واقع المعتقلين من األطفال والنساء 
والشباب، كما تتضمن جمع تواقيع ضمن عريضة 
لرفعها إلى األمم المتحدة، تحت اسم حملة المليون، 
بغية استصدار قرار لحماية المعتقلين في سوريا، 
وكذلك إيصال صوت إلى مجلس األمن من أجل 

 ين في سوريا.اتخاذ قرار يحمي المعتقل
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 الملخص التنفيذي:
 

دراسة حياة المعتقل الخارج من  ا البحثيتناول هذ
ومعرفة األثر  ،السجن نفسيا  واجتماعيا  واقتصاديا  

الذي تركه االعتقال على حياة المعتقل بعد خروجه 
السياسيين  بالتحليل موضوع السجناءكما يتناول 

على خلفية الصراع السوريين السابقين، الذي اعتقلوا 
. وقد 2107 – 2100، بين عامي الحالي في البالد

اعتمد على مقابلة عينة منهم، معتمدا  أسلوب النظرية 
ل صورة المجذرة، ودرس عدة أبعاد متراكبة تشك

 ا الموضوع.هذ

قانونية الدولية قد تم عرض التعريفات الفي البداية 
ي، وهي تعريفات تبقى للمعتقل السياس والسورية
ثم ناقش البحث اختبار المعتقل للعالم  إشكالية.

لحظة خروجه من السجن، ال سيما أنه الخارجي 
أو شديدة عن هذا  غالبا  ما يكون في حالة عزلة كاملة

معلومات ترد منه. ثم درس هذا  وعن أي العالم
التي تفصل خروج  االختبار على أساس الفترة

لباحثين، وحلل المعتقل من السجن عن لحظة مقابلته ل
 من Dis-Earthing"االقتالع" اختبار المعتقل لـ

المجتمع/المدينة/ عالم المعتقل الخارجي الخاص، 
 وهو اقتالع ذو ديمومة. 

كما تناول البحث تحليل محددات أولية للهوية 
االجتماعية التي يتبناها المعتقل، وكيفية تأثير السجن 
فيها، واالغتراب الذي يعانيه العديد من المعتقلين، 
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ا، على شرعية الدولة كما يرونهوكيفية انعكاس ذلك 
كما  .واآلن فهمهم وممارستهم للمواطنة الحقا   وعلى

نماط التي تظهر األو حلل الهوية الذاتية للمعتقل
 وفقها. 

عادة االندماج" في أخيرا ، ناقش البحث مفهوم "إ
 إلىبناء على التحليل السابق، إضافة  السياق السوري

ا المعتقلون السياسيون دراسة المشكالت التي يعانيه
في تركيا بالدرجة منهم ن وال سيما الالجئي ،السابقون
 األولى. 
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 : البحث مقدمة
 

عدة مدن سورية  انطلقت االحتجاجات الشعبية في
 ضد نظام بشار األسد 2100منذ منتصف آذار 

، وكانت جزءا  من 0963وحزب البعث الحاكم منذ 
ان ع العربي" الذي أسقط فيه دكتاتورسياق "الربي

عربيان بعد مظاهرات سلمية حاشدة دفعت الجيش 
لتدخل إلنهاء حكمهما، هما الرئيسان التونسي ى الإ

)زين العابدين بن علي(، والمصري )حسني 
 إلىمبارك(. في حين تحولت االحتجاجات في ليبيا 

مة غربيا  انتهت بإسقاط نظام ثورة مسلحة مدعو
ان هناك كالدكتاتور معمر القذافي وقتله الحقا ، و

مقارنة -بسيط للقوة العسكرية في اليمن  حضور
أسهمت في إقصاء الدكتاتور علي عبد هللا  -بليبيا
بعد استمرار المظاهرات الشعبية السلمية  صالح

 لفترة طويلة. 

 إلىتطورت المظاهرات الشعبية السلمية في سوريا 
، وكان القمع الوحشي الذي مارسه نزاع مسلح داخلي

همت التي أس مل األساسيةالبن أحد العوانظام األسد ا
بدأت االنشقاقات العسكرية في جيش  ؛ إذفي التحول

 السوري الحرالنظام، وشكل المنشقون نواة الجيش 
يزداد تدريجيا  منذ أواخر عام حجمه الذي بدأ 

ائب مسلحة . وبدأت تظهر على األرض كت2100
وانتماءاتها،  يديولوجياتهامعارضة عديدة، وتنوعت إ

وبرزت تدريجيا  القوى اإلسالمية واإلسالمية 
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حزب االتحاد الديموقراطي القومية كالمتطرفة، كما 
، لنصبح أمام فاعلين داخليين PYDالكردي 

 متعددين ومتصارعين.

اإلقليمي في تعقيد  والميليشيوي أسهم التدخل الدوليو
في إكسابه بعدا  طائفيا   ، كماالصراع

ا /علويا  متزايد الرسوخ في الخطاب شيعي-سنيا  
ية والسردية السورية وحتى اإلقليمية والعالمية المعن

ابع الت التدخل الميليشيوي بسوريا. وقد ازدادت وتيرة
صارت ، و2103عام  لوالية الفقيه في إيران منذ

الميليشيات الشيعية اللبنانية خليطا  من  تضمسوريا 
 . 1نيةواألفغانية والباكستا والعراقية

الذي تقوده الواليات المتحدة  ،وبدأ التحالف الدولي
، 2104ضرباته في سوريا في أيلول  ،ضد داعش

لها المباشر في سوريا وبعد عام أعلنت روسيا تدخ
تقريبا  أعلنت تركيا بدء آخر بعد عام (، و2105)

(، 2106عملية "درع الفرات" شمال سوريا )آب 
الفرات" قصفت البحرية أشهر من بدء "درع  7وبعد 

األمريكية مطار الشعيرات الحربي التابع للنظام في 
على  صف الكيميائي الذي نفذه األخيررد على الق

 (. 2107خان شيخون في إدلب )نيسان 

وفي المحصلة، تتوزع السيطرة على األرض 
قوى النظام وحلفاؤه، السورية اليوم قوى متعددة: 

إسالمية بأطياف  وفصائل من الجيش الحر وفصائل
 . وكل من(، وداعشPYDكردية )مختلفة، وقوى 

 . هذه القوى تشكل موطئا  لنفوذ إقليمي ودولي
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السياسي العام، ارتكبت -ضمن هذا اإلطار العسكري
وللقانون الدولي  نسانانتهاكات خطيرة لحقوق اإل

ي، وال تزال ترتكب حتى اللحظة. وفي هذا نساناإل
 سجون العتقال فيحايا االبحث نسلط الضوء على ض

ل التعسفي، والتعذيب، ؛ إذ شكل االعتقاالنظام
، والتعذيب نسانطة من قدر اإلاحوالمعاملة ال
، واالختفاء المعتقالتلموت داخل ى الإالمفضي 

القسري، أحد الوسائل األساسية التي اتبعها النظام 
واألجهزة األمنية لمواجهة الحراك الشعبي منذ 

 بداياته. 

 نسانعلى توثيقات الشبكة السورية لحقوق اإل وبناء
، 2100منذ  ى خلفية الحراكعل فإن عدد المعتقلين

ن قسرا ( يتجاوز ف معظمهم كمختفي)والذين يصن  
طفل  2211بينهم  معتقل موثق باالسم، 93.111

ة 5211و ، في حين يتداول الناشطون 2امرأ
 211.111 إلىوالسياسيون السوريون رقما  يصل 

ة معتقل. وكانت العديد من المؤسسات الحقوقي
الدولية، كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس 

قد أصدرت عدة دراسات تتناول  ،وغيرها ووتش
الحرمان من أبسط الحقوق، والتعذيب الممنهج، 

والقتل خارج القانون الذي يمارسه النظام بحق 
عدد من قتل المعتقلين. وقدرت منظمة العفو الدولية 

بما ال يقل عن  2100في المعتقالت السورية منذ 
 .21063شخصا  حتى منتصف عام  07.723
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ين شكل لكما أن انعدام المعلومات عن مصير المعتق
بحد ذاته أحد وسائل العقوبة الجماعية، وأصبح من 

قلين أياما  وهي تبحث الشائع أن تقضي عائالت المعت
ا لدى النظام، وال مشوه" لصورة معتقله-عن "شبيه

ما يقارب  2104عام ب "قيصر" سيما بعد أن سر  
. وحتى اليوم صورة لمعتقلين لقوا حتفهم 55.111

ال تزال آالف العائالت تجهل مصير أبنائها الذين 
 اعتقلوا.

واالجتماعية  ، الحقوقيةركزت الدراسات السابقة
شك  على فترة االعتقال، وهي ال ،والسياسية المختلفة

المزيد من  إلىمن الجحيم ال تزال بحاجة  فترة
)على خلفية راسات. أما عن حياة المعتقلين الد

 ىحتال توجد بعد اإلفراج عنهم، فالصراع السوري( 
 دراسة تتناول هذا الموضوع أي -حسب علمنا-اليوم 

 .في المجال السوري

تشير األبحاث التي تناولت المعتقلين السياسيين 
والمعتقلين السابقين عموما ، في مناطق  ،السابقين

 إلىأن انتقالهم من "الداخل"  إلى مختلفة من العالم،
نه تقال معقد ليس بسيطا ، ومع ذلك فإ"الخارج" هو ان

غالبا  ما يظهر في الحالة السورية مسرودا  كانتقال 
، الظلم، القهر، ةيإنسان: الالالعناصرمن حالة بسيطة 

 إلىذلك،  إلىلتعذيب، وما التعذيب، الموت تحت ا
"الحرية"،  :بأنها ة أخرى توصف ببساطة كذلكحال

الحضن المفقود".  إلى"الخالص"، "الراحة بالعودة 
نحو هذا  انولعل قتامة "الداخل" ووحشيته تدفع
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التبسيط السردي؛ إذ إن مجرد البقاء على قيد الحياة 
 والنجاة من هذا "الداخل" هو إنجاز عظيم.

هذا البحث أن هذا االنتقال من "الداخل"  افترضنا في
انتقاال   "الخارج" ليس انتقاال  كامال ، إنه ليس فقط إلى

مكانيا  يعبر فيه المرء حدودا  جغرافية واضحة. إذ 
الحي االجتماعي  –يتقاطع كل من الداخل "الرمز 

لذي والسياسي، السيميائي والسردي"، والخارج ا
الرمز عن نفسه عبر -فيه، وفيه فقط، ينطق الداخل

لسان المعتقل الذي أتيحت له فرصة االنبثاق من 
رهما المشترك؛ وهو، جديد. ويكون المعتقل هو سفي

ليس حرا ، وليس منتقال  ببساطة من داخل مظلم  ،ذاكإ
خارج مريح أو أقل ظالما  بالمعنى النهائي  إلى

 المبسط. 

إن التعقيد في المنطقة المتداخلة بين 
مكانين )الخارج، الداخل( هو ما تعنى به النطاقين/ال

ن المعتقلي Reintegrationدراسات إعادة اندماج 
ذات أبعاد  السابقين في المجتمع، وهي دراسات

متعددة سياسية، هوياتية، اقتصادية واجتماعية. 
من التعقيد  وسوريا ، يختبر هذا البحث نوعا  خاصا  

إن  الحضور: أوال   لسببين سيشكالن عنصرا  ملح
خالل السنوات الست للصراع  الخارج تغير بشدة

نسبة كبيرة من المعتقلين (، ثانيا  إن 2100-2107)
يملكون أي اطالع، أو يملكون اطالعا   لم يكونوا
 على هذه التغيرات الجارية في الخارج.  ،بسيطا  فقط
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 :المنهجية
 

لحياة المعتقل  أبعادا  متعددة  يدرس هذا البحث  -أ
 فه كالتالي:السياسي السوري بعد اإلفراج عنه، ويعر  

 المعتقل السياسي السابق هو:

السوري )إذ تضم  –المعتقل السوري أو الفلسطيني 
سوريا حتى قبل اندالع الصراع السوري ما يقارب 

الذي اعتقلته قوات ، نصف مليون فلسطيني الجئ(
ن الجيش تابعة للنظام السوري )سواء أكانت م

، أو قوى من قوات األمن وري، أمالعربي الس
الشرطة، أو من الميليشيا المحلية المؤيدة لنظام 
األسد، أو من الميليشيا الشيعية األجنبية التي تقاتل 

( على خلفية الصراع السوري الحالي؛ جانبه إلى
فعليا  في أعمال سواء أكان هذا المعتقل مشاركا  

هم بذلك دون أن تكون له ، أم اتسلمية أو عسكرية
ن األعمال، أم اعتقل كرهينة ألعالقة فعلية بمثل هذه 

 أحد أقربائه مطلوب للنظام.

كتائب ى لإالمنتمين  ريفوسنستثني من هذا التع
أو كتائب ذات إيديولوجيا مسلحة صنفت إرهابية، 

تخفيف  إلىأو قومية. ويهدف هذا االستثناء  إسالمية
نة المدروسة على النتائج، وال األثر اإليديولوجي للعي

سيما أننا أمام بحث كيفي )إذ يحمل اإلسالميون 
حزب االتحاد الديموقراطي ى لإواألكراد المنتمون 

إيديولوجيا واضحة وأكثر تماسكا  من سواهم(، كما 
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لمعتقل "إرهابيا " تجنب الجدل حول كون ا إلىيهدف 
 مكان. نه كذلك، أو حتى متطرفا ، قدر اإلأو مشتبها  بأ

ال يدرس هذا البحث المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات 
 المعارضة السورية واألطراف غير الحكومية

 بأطيافها المختلفة، لسببين:

ألفا  )بما في ذلك  03إن عدد هؤالء ال يتعدى  -0
الموالي لحزب  PYDالمعتقلون لدى قوات الـ 

( أي أنهم يشكلون حوالي PKKالعمال الكردستاني 
من مجمل المعتقلين على خلفية الصراع  01%

 . 4السوري

إن نسبة من قتل تحت التعذيب في هذه المعتقالت  -2
من مجمل قتلى التعذيب في  %0يشكل أقل من 

 . 5منهم قتلوا في معتقالت النظام( %99سوريا )

أن تجنبنا دراسة  إلىومع ذلك تجدر اإلشارة 
ال يعني المعتقلين المفرج عنهم لدى هذه الجماعات، 

 ضدبأي حال من األحوال أنها لم ترتكب انتهاكات 
ي والقانون الدولي لحقوق نسانالقانون الدولي اإل

 . نساناإل

وألن تعريف المعتقل السياسي إشكالي من الناحية 
القانونية، فقد خصصنا فقرة لنقاش التعريفات الدولية 

السورية له، برهنا فيها أن المجتمع البحثي الذي و
ينطبق عليه التعريف القانوني للمعتقل  ايعنين

 السياسي. 
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من األبحاث القالئل نه تأتي أهمية البحث من أ -ب
بعد المعتقلين السياسيين السوريين الذي يدرس 

، ما )ضمن سياق الصراع الراهن( اج عنهماإلفر
من حيث اإلضاءة على حياة هؤالء.  يمنحه أهمية

ومن ناحية ثانية يعمل هذا البحث على زحزحة 
ة وغير البحثية التي تحصر حياة السردية البحثي

داخل السجن، خاضعا  للتعذيب.  المعتقل بالجحيم
وهذا ما قد يساهم في تطوير اإلطار السردي 

الذي من خالله تتنوع إمكانية التعبير  والخطابي
 المعتقل السابق.  والسرد لدى

اكتشاف عالم المعتقلين  إلىويهدف هذا البحث  -ج
السياسيين خارج السجن وفق عدة أبعاد نظرية، 

تقديم مجموعة من المحددات ى لإويسعى كذلك 
العملية التي يراها ضرورية لتخطيط الدعم الالزم 

 ية المعنية. نسانلمؤسسات اإلى الإلهؤالء، ويتوجه بها 

 ا البحث استخدمنا النظرية المجذرة وإلنجاز هذ -ء
Grounded Theoryالي فنحن أمام بحث ، وبالت

يصنف ضمن المنهج الوصفي كيفي استقرائي 
تيح لنا حرية لمنهجية تالتحليلي. ولقد رأينا أن هذه ا

الحركة أكثر ضمن البيانات التي كانت غامضة 
في التعمق تيح لنا ا تبشكل كبير بالنسبة لنا، كما أنه

بق بمفاهيم وفئات الظاهرة دون التقيد المس دراسة
قد تقلل من إمكانية اكتشاف الظاهرة  ومقاربات معينة

 في عمقها. 
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ي تستخدم في هذا النوع من األطر الت غالبا  ما تتعلق
، وهو بحد ذاته دة االندماج في المجتمعبإعا األبحاث

وألهداف  إطار واسع تستخدم ضمنه مقاربات مختلفة
ة، مثل دراسة الهوية والهوية االجتماعية متفاوت

للمعتقلين، ودراسة المواطنة، والمشاركة السياسية 
، ودورهم في إحالل ية، وأهمية دعمهمواالجتماع

 إلىالسالم )والسيما في الدول التي تشهد عنفا (، وما 
 ذلك. 

لقد اعتمدنا في هذا البحث على هذا اإلطار، 
دماج" ليدل عليه، واستخدمنا المصطلح "إعادة االن

 .تماسكا  وسلسا  باعتباره األكثر مناسبة إلبقاء البحث م

، الواسع في هذا البحث على هذا اإلطاراعتمدنا 
 على المقاربات التالية: واعتمدنا ضمنه

 .نظرية الهوية  -0

نظرية الهوية االجتماعية ونظرية التصنيف  -2
 .الذاتي

 .نظرية التمثيل االجتماعي  -3

مقاربة عملياتية تتعلق بمشاكل المعتقلين  -4
السياسيين السابقين، أو ما يمكن تسميته مقاربة إعادة 

 االندماج على الصعيد العملي اإلجرائي.

 أننا تجنبنا أي إلىمن ناحية أخرى تجدر اإلشارة 
مقاربة سيكولوجية، خالل البحث، علما  أنه ال توجد 

سياسيين دراسات بهذا الخصوص حول المعتقلين ال
 السوريين السابقين. 



21 
 

وقد راجعنا أبحاثا  عديدة تتناول المعتقلين السياسيين 
، وكانت معظم طق مختلفة من العالمالسابقين في منا

األبحاث التي عثرنا عليها تتعلق بدراسة المعتقلين 
 إلىالسياسيين السابقين في إيرلندا الشمالية، إضافة 

سيين السابقين في دراسات شبيهة عن المعتقلين السيا
بورما، وغيرها. ورغم اختالف الظروف بين سوريا 
وتلك البلدان، إال أن هذه األبحاث ساعدتنا في 
اإلضاءة على عدة زوايا من موضوعنا السوري، 

 وتوضيحها. 

اعتمدنا في جمع البيانات على المقابالت المعمقة  -هـ 
حث المعتقل السابق على  إلى، وعمدنا المبنيةشبه 

السرد، ثم استخدمنا تقنيات تحليل الخطاب لتحليل 
 . البياناتهذه 

 :فهو أما نطاق البحث -و

على خلفية  المعتقلين السياسيين السوريين زمانيا :
 2102المطلق سراحهم منذ عام  النزاع الحالي،

 حتى لحظة إعداد البحث.

داخل سوريا، المعتقل معتقال  يجب أن يكون مكانيا : 
ضمن هذا البحث،  ،بعد اإلفراج عنه ودهجأما نطاق و

يمكن أن يكون تركيا أو سوريا. وتم إغفال جميع ف
األماكن العديدة التي يمكن أن يوجد فيها المعتقل 

 السابق مثل لبنان، األردن، أوروبا وغيرها. 

 المجتمع المبحوث:  -ز

 يحقق المجتمع المبحوث جميع الشروط التالية:
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جميع المعتقلين السياسيين السابقين الذين ينطبق  -0
 عليهم التعريف في الفقرة )أ( أعاله؛

، أو داخل األراضي والذين يقيمون في تركيا -2
السورية، سواء تلك التي تقع تحت سيطرة النظام، أم 

 تلك التي تقع خارج سيطرته؛

والذين ال يعتبرون ناشطين سياسيين أو مدنيين  -3
يتبوؤون مناصب سياسية أو إدارية خدمية  بارزين أو

في المؤسسات المدنية في الخارج. إذ إن عددا  كبيرا  
نسبيا  من المعتقلين السياسيين الذين برزوا كناشطين، 
كانوا ناشطين سياسيين أو مدنيين قبل اندالع الثورة 

–وبالتالي فإن هؤالء سيكون لهم  ،2100في عام 
لئك الذين لم يكونوا فهم مختلف عن أو -تلقائيا  

ناشطين، ولم يكونوا مهتمين باألمور السياسية قبل 
الثورة بشكل فاعل. والزال هؤالء يمارسون دورا  
حيويا  في دعم المعتقلين السابقين، واإلضاءة على 
قضاياهم، كما في دعم قضية عشرات آالف المعتقلين 

 المخفيين في المعتقالت السورية.

كان نشاطهم قبل االعتقال يقتصر على  الذين -4
النشاط المدني، أو اإلعالمي، أو السياسي السلمي، أو 
اإلغاثي، أو اللوجستي. وتم إقصاء من كانوا 
ة منخرطين بشكل منظم ومستمر في أعمال قتالي

لجدل حول "طبيعتهم" مباشرة مع النظام، تخفيفا  ل
 كمعتقلين. 



22 
 

اعتمدنا على عينة قصدية تمثيلية قدر  وقد -ح
من أفراد العينة  %21أن  إلىاإلمكان، مع اإلشارة 

 يعيشون في تركيا كالجئين. 

 :عديدة واجهت هذا البحث محددات -ط

صعوبة إيجاد ناجين وناجيات من المعتقالت  -0
 .مستعدين للتعاون واالجابة على أسئلة االستبيان

ى أبحاث في هذا عدم تمكننا من الحصول عل -2
 المجال إال إن كانت مفتوحة المصدر.

الفشل في تحقيق عينة تمثيلية أكثر دقة من تلك  -3
التي حققناها، من ناحية عدم إجراء مقابالت كافية مع 

ال زالوا يقيمون في  عتقلين سياسيين مفرج عنهمم
 سوريا.

 تعريفات: -ي

: كان لألجهزة األمنية السوريةاألجهزة األمنية 
ع السوريين خالل المخابرات اليد الطولى في قمو

كتاتوري البعثي، وبشكل متزايد منذ فترات الحكم الد
ثمانينات القرن السابق. وهي تشمل: األمن السياسي، 
األمن العسكري، المخابرات الجوية، أمن الدولة. 
ولهذه األجهزة سلطة تفوق سلطة الشرطة والقضاء، 

، ترتكب فيها صةها أماكن احتجاز وتحقيق خاول
عمليات التعذيب بشكل واسع جدا ، وفيها تحدث 

 معظم حاالت الموت تحت التعذيب. 

ع إلدارة وزارة خاضسجن صيدنايا العسكري: سجن 
  انعدامالفروع األمنية من حيث  الدفاع، ويشبه
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عدد كبير من الضحايا اإلنسانية ووجود  المعاملة
خارج نطاق الذين يقتلون فيه تعذيبا  أو إعداما  

 . 6القانون

المعتقلون بعد انتهاء  أحيانا   السجون المدنية: يحال
السجون  إلىالتحقيق معهم في األجهزة األمنية 

... ل سجن عدرا، حمص، حماة، السويداءالمدنية، مث
وتخضع هذه السجون رسميا  لوزارة الداخلية، وال 
يتعرض فيها المعتقلون لعمليات التعذيب المرعبة 
التي ترتكبها أجهزة األمن والمخابرات. إال أن هذه 
الحال ال تشكل القاعدة، إذ قتل العديد من السجناء 
تحت التعذيب في سجن حلب المركزي، كما تعرض 

العديد من  إلى السجناء في سجن حمص المدني
أن عددا  كبيرا  من  إلىاالنتهاكات. كما تجدر اإلشارة 
 قابعون فيها دون المعتقلين في السجون المدنية

 محاكمة، وال يعرفون الزمن الذي سيقضونه فيها.

أماكن التعذيب والحجز  إلىأقبية المخابرات: تشير 
والتحقيق التي تديرها األفرع األمنية والمخابرات، 

 تفي بكلمة األقبية لإلشارة إليها. وقد نك
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"المعتقل السياسي"التحديد القانوني لـ  
 

 في القانون الدولي: -أ
ال يوجد تعريف دولي محدد ذي طبيعة قانونية 
للمعتقل السياسي، وال يزال تحديد مثل هكذا تعريف 

دولة بعينها، دون وجود  أو خاضعا  لتقييم كل حالة
نص أو تعريف قانوني يصلح أن يكون شامال  على 

 الصعيد الدولي. 

منظمة حقوقية تعريفا  للمعتقل  لم تضع أي ا  وسوري
ما تستخدم المنظمات الدولية، مثل السياسي، وغالبا  

/ هيومان رايتس ووتش، كلمات مثل معتقلين/ سجناء
اركين في أنشطة محتجزين، وأحيانا  "المعتقلين المش

كونهم  إلىسياسية سلمية" في إشارة أكثر وضوحا  
 .7"معتقلين سياسيين"

في حين تستخدم منظمة العفو الدولية كلمات من 
نها استخدمت يل: محتجز/ معتقل/ سجين؛ في حين أقب

مصطلح "معتقلي رأي" في حاالت خاصة وفي 
مراحل مبكرة من األحداث السورية، وأحيانا  أشارت 

. وللعلم فإن 8"معتقلين سياسيين" أكراد وغيرهم إلى
منظمة العفو الدولية تميز بين "معتقل الرأي" 
و"المعتقل السياسي"، في حين إن معظم الجهات 

 الدولية ال تقيم مثل هذا التمييز.

"معتقلو الرأي" و"المعتقلون السياسيون" حسب 
 :9منظمة العفو الدولية
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للدولة، تطالب  معتقلو الرأي: معتقلون معارضون
المنظمة بإطالق سراحهم غير المشروط فورا ، 
وعموما  يتعلق اعتقالهم بسبب انتمائهم أو أفكارهم 

 ونشاطهم السلمي مثل:

 انخراطهم في أنشطة سياسية غير عنفية،  -0

 أقليات تطالب بالحكم الذاتي،ى لإانتمائهم  -2

إصرارهم على الممارسة الدينية التي تمنعها  -3
 لة،الدو

وأنشطة من  مشاركتهم في مظاهرات وإضرابات -4
 قبل نقابات العمال،

اعتقلوا بذريعة ارتكابهم جرائم، في حين أنهم  -5
 قاموا فقط بانتقاد السلطات،

اعتقلوا بسبب مقاالت حول انتهاكات حقوق  -6
 المرتكبة في بالدهم، نساناإل

بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية  اعتقلوا -7
 اإلجبارية على خلفية "رأي" محدد،

 بسبب رفضهم استخدام لغة البلد الرسمية، -2

/ وجودهم في قرية محددة أو فقط بسبب حياتهم -9
 مكان محدد،

ألن أحد أفراد عائلتهم معارض صريح  -01
 للحكومة.

 كالتالي: المنظمةأما "المعتقل السياسي"، فتعرفه 
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يشكل  تنق فكرا  سياسيا  أساسيا ،المعتقل الذي يع هو
حافزا  لقيام هذا المعتقل بفعل يؤدي العتقاله. وعلى 
خالف معتقل الرأي ال تطالب منظمة العفو الدولية 
بإطالق سراح المعتقلين السياسيين، وال بمعاملتهم 

ية، نسانبشكل خاص )لكنها طبعا  تطالب بالمعاملة اإل
تقلين(. وتذكر المنظمة عدة أمثلة أسوة  بجميع المع

 لحاالت يعتبر فيها المعتقل سياسيا :

الشخص الذي أدين أو اتهم بارتكاب جريمة  -0
كالقتل والنهب لدعم أهداف  ،عادية لكن بدافع سياسي

 مجموعة معارضة.

الشخص الذي أدين أو اتهم بارتكاب جريمة  -2
عادية حدثت ضمن سياق سياسي، مثل مظاهرات او 

 تجاجات لجماعات نقابية.اح

نه عضوا  في جماعة الشخص الذي اعتقل أل – 3
 معارضة مسلحة. 

 أما أوروبيا :

عملت مجموعة مستقلة من الخبراء  2110في عام 
األوروبي على وضع بناء  على طلب من المجلس 

سي في كل من تحديد المعتقل السيامعايير واضحة ل
انضمامهما سياق مفاوضات  في-أذربيجان وأرمينيا 

استجابة للقصور القانوني في هذا الشأن،  -للمجلس
ف بمعاييره مقتصرا  على ورسميا  ال يزال هذا التعري

 :10البلدين فقط هذين
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يعتبر  لشخص الذي يحرم من حريته الشخصية"ا
 سجينا  سياسيا  في حال: 

انتهك اعتقاله/ها واحدا  من الضمانات  إذا -0
األساسية التي نصت عليها االتفاقية األوروبية 

وبروتوكوالتها، وبشكل خاص حرية  نسانلحقوق اإل
حرية التعبير والمعلومات، والفكر والضمير والدين، 

 التنظيم.حرية التجمع و و

االعتقال ألسباب سياسية بحتة، غير مترافقة بأي  -2
 جرم.

كانت فترة االعتقال أو  -بدوافع سياسية- إذا -3
شروطها غير متناسبة وضوحا  مع جرم الشخص 

 به.المذنب أو المشكوك 

اعتقل الشخص بأسلوب  -بدوافع سياسية-إذا  -4
 آخرين.مميز عن معتقلين 

إذا كان االعتقال ناجما  عن إجراءات غير عادلة  -5
من بشكل واضح، وتبدو أنها مرتبطة بدوافع سياسية 

 قبل السلطات. 

مع مالحظة أن المعتقلين على خلفية ارتكابهم جرائم 
مثل العمليات اإلرهابية، ال يجوز اعتبارهم  ،عنف

مع التأكيد أن هذا التمييز يطبق معتقلين سياسيين، 
في الدول الديموقراطية التي ال يمكن فيها ادعاء 

نه ال يطبق في )أي أ مقاومة مسلحة شرعية
 سوريا(.
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ان لهذه المعايير دور مساعد في تحديد ومناقشة وقد ك
وضع المعتقلين السياسيين في عدة بلدان سوى 
أرمينيا وأذربيجان؛ كما فعلت مجموعة "الفيدرالية 

المعتقلين " في دراستها لوضع نسانالدولية لحقوق اإل
 .11بعد الثورة السياسيين في جورجيا

 AAPPأخيرا  على الصعيد الدولي، عرفت منظمة 
(Assistance Association for Political 

Prisoners)  المعنية بالسجناء السياسيين في
بورما، السجين السياسي على أنه: "الشخص الذي 
اعتقل بسبب انخراطه في نشاط حركة سياسية سواء 

 .12بشكل سلمي أو عبر وسائل مقاومة"

 

 في القانون السوري: –ب 
 095مادة ف قانون العقوبات السوري في اليعر  

 الجرائم السياسية على أنها:

ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم  0
 عليها الفاعل بدافع سياسي.

ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية  2
العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني 

 دنيء.

 :096ونصت المادة 

الجرائم المركبة أو المالزمة  سياسيةـ تعد جرائم  0
لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة 
من حيث األخالق والحق العام، كالقتل والجرح 
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الجسيم واالعتداء على األمالك إحراقا  أو نسفا  أو 
إغراقا  والسرقات الجسيمة وال سيما ما ارتكب منها 

 لجنايات.بالسالح والعنف وكذلك الشروع في تلك ا

ـ أما في الحرب األهلية أو العصيان فال تعد  2
الجرائم المركبة أو المتالزمة سياسية إال إذا كانت 
عادات الحرب ال تمنعها ولم تكن من أعمال 

 البربرية أو التخريب. 

)وهنا يقوم التفريق بين المعتقل السياسي و"المجرم" 
 السياسي(.

 :097المادة 

للجريمة طابعا  سياسيا   ـ إذا تحقق القاضي أن 0
 قضى بالعقوبات التالية:

من اإلعدام أو األشغال  بدال  االعتقال المؤبد  -
 الشاقة المؤبدة. 

االعتقال المؤقت أو اإلبعاد أو اإلقامة  -
الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدال  من 

 األشغال الشاقة الموقتة. 
الحبس البسيط أو اإلقامة الجبرية الجنحية  -

 دال  من الحبس مع التشغيل.ب
 

 المناقشة: -ج
مع أن المعتقالت السورية ال توفر أي إمكانية 

المعتقلين  إلىل وللمؤسسات الحقوقية والدولية للوص
داخلها، بما في ذلك السجون المدنية، فإن األدلة 
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والشهادات الكثيرة التي جمعت على مدار ست 
ق سنوات من الصراع في سوريا من معتقلين أطل

سراحهم، وعناصر وضباط منشقين، وحسب تعريف 
المجلس األوروبي للمعتقل السياسي، وحسب تعريف 
منظمة العفو الدولية، والقانون السوري المحلي، فإن 
المعتقلين السوريين الذين يشكلون المجتمع المبحوث 
هنا، هم بال أدنى شك معتقلون سياسيون، وفقا  لجميع 

معتقل  ذلك، فإن بعضهميفات. وأكثر من هذه التعر
 رأي حسب تعريف منظمة العفو الدولية.

ومهما كان التوصيف القانوني للمعتقلين المعنيين في 
سوريا جدليا ، فإن ذلك ال يؤثر البتة على الضرورة 
المطلقة الحترام حقوق المعتقل في السجن، إذ أن 
االحتجاز، ألي  سبٍب كان، ال ينفي عن الفرد صفته 

انتزاع حقوق المعتقل منه تحت  وال يجوزية، نساناإل
 ذريعة، حتى في حاالت الطوارئ.  أي

وقد أصدرت المنظمات الدولية قراراٍت وتوصياٍت 
رات  خاصة  بحقوق السجناء، باالعتماد على مقر 
مؤتمر األمم المتحدة في جنيف، حيث تم  إقرار 
القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وهي مجموعة 

متعلقة بحماية جميع األشخاص الذين المبادئ ال
ضون ألي  شكٍل من أشكال االحتجاز أو السجن،  يتعر 

ية، والحفاظ على كرامتهم إنسانومعاملتهم معاملة  
ية األصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها نساناإل

في المواثيق الدولية، كحق  المعتقل في التظل م مما 
، غير قانونيةارسٍة يتعر ض له في السجن من مم



30 
 

اإلدالء  حقه في معرفة أسباب اعتقاله، وحقو
باألقوال في أقرب وقٍت، والدفاع عن نفسه 
واالستعانة بمحاٍم، والحق  في الحصول على 

والحّق في االتصال بالعالم المعلومات عن حقوقه، 
، والحق في تبليغ األسرة بالمكان الذي تم  الخارجيّ 

وتوفير زيارة األسرة،  نقله إليه، والحق  في االتصال
 واحترام حقوقه دون تمييز.

وقد انتهكت السلطات السورية )وكذلك األطراف 
غير الحكومية( هذه البنود جميعا ، بل إنها مارست 

، نسانانتهاكات تطال األسس المتعلقة بحقوق اإل
 نسانكحق الحياة. إذ أكد اإلعالن العالمي  لحقوق اإل

للحقوق المدنية ، والعهد الدولي  0942لعام 
، على أن الحق  في الحياة حقٌّ 0966والسياسية لعام 

، وأن على القانون حماية هذا الحق، إنسانمالزمٌ لكل  
وال يجوز حرمان أحٍد من حياته تعسفا ، وأن هذا 
الحق  ال يمكن تعطيله حتى في حاالت الطوارئ، كما 

 /أ. 4ورد في المادة 
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في الخارج المعتقلون السابقون، الحياة   
 

 وصف العينة كميا   -أ
 

راض هذا البحث كما قلنا في المنهجية، اعتمدنا ألغ
مجتمع المعني بالبحث قدر تمثل ال عينة قصدية

يوما  استطاع الباحثون أن  05وخالل  اإلمكان.
تنطبق عليها  فردةم 32يجروا مقابالت مع 

 المحددات التي ذكرت في المنهجية. 

 السمات الكمية لهذه العينة:سنعرض فيما يلي 

قل ؛ يشكل الزمن الذي قضاه المعتمدة االعتقال -0
هم العوامل التي تسأحد  في السجون وأقبية التعذيب

 االنتمائيةبأبعادها  ،حياة المعتقلفي التأثير على 
واالقتصادية والسياسية االجتماعية و والعملية
مل بعد إطالق سراحه. وسنكتفي بهذا العا والنفسية،

عاناة السجن"، كمؤشر مبدئي بسيط على درجة "م
 ،خارج نطاق بحثنا هذا ألنها مهملين عوامل أخرى

المعتقل لدى  سن  ومثل درجة التعذيب المنظم، 
سبب االعتقال )هل كان معتقداته المتعلقة بواعتقاله، 

 أي درجة؟ هل اعتقل إلىضد النظام؟ و متبنيا  للثورة
. رغم 13؟(صدفة دون أن تكون له عالقة بالثورة

ن البحث يقتصر ارتباطها في موضوع البحث إال أ
، المعتقل السياسي فيما بعد السجن على دراسة حالة

سيط الى حالة لى التطرق البإ أحيانا   حاجةننا بكما أ
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السلبي  ، إال أننا نقلل من األثرالمعتقل داخل السجن
 ما يلي تحت الضوء:، من خالل ضبط ووضع لذلك

تتشابه درجة وتنظيم التعذيب على المعتقلين في  -0
تشابه حاالت تو درجة ما، إلىالفروع األمنية 

بإمكانية  زادنا يقينا   ، مماالمعتقلين لدى خروجهم
في درجة وتنظيم التعذيب،  التغاضي عن التفاوتات
 وأثرها على البحث. 

تختلف درجة التعذيب وتنظيمه وظروف  -2
معظم حيث اعتقلت العتقال في الفروع األمنية )ا

ة في معظم السجون العينة( عن تلك القائممفردات 
في السجون المدنية. وتكون ظروف االعتقال جيدة 

ية، لكنها مقارنة بتلك المطبقة في الفروع األمنالمدنية 
 بالمعايير الدولية.  ليست جيدة أبدا  

ما يقلل من أثر تم تحديد العينة وتعريف المفردة ب -4
 العوامل األخرى كاإليديولوجيا المتطرفة.

وفيما يلي جداول إحصائية وبيانية توضع العينة 
 المستهدفة : 
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سنة أو  مدة االعتقال
 أقل

)رمز 
1) 

 –سنة 
 سنتان
 ( 2)رمز

سنة  2
– 3 

 سنوات 
 (3)رمز

3 
سنوات 

– 4 
 سنوات 
 (4)رمز

4 
سنوات 

– 5 
 سنوات 
 (5)رمز

 المجموع 

التكرارات 
 /ذكور

0 1 
(3%) 

13 
(43% ) 

11 
(33%) 

5 
(13%) 

 30 
(100%) 

 3 التكرارات/إناث
(55%) 

2 
(25%) 

0 0 0  8 
(100%) 

 3 التكرارات كلية 
(15%) 

3 
(5%) 

13 
(34%) 

11 
(28%) 

5 
(13%) 

38 
(100%) 
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ع

سنوات االعتقال 

توزع المعتقلين جسب عدد السنوات دون الجنس

مجمل المعتقلين



35 
 

من عام، في قل اعتقلن أل نالحظ أن معظم اإلناث
بين سنتين وأربع  ر اعتقلواالذكو ن معظمحين أ
 العينة يظهر أن معظم مفرداتها وفي مجمل سنوات.

 أربع سنوات.  إلىاعتقلت بين سنتين 

ت الظروف اختلفالعام الذي حدث فيه االعتقال:  -2
بين سنة وأخرى نوعا  ما، لذا قد  العسكريةسياسية وال

يحمل االعتقال في عام ما دالالت وعواقب مختلفة 
آخر. إن وصف وتحديد هذه في عام  عن االعتقال
السنوات الست من الصراع  الممكنة عبر االختالفات

، لذا ( أمر خارج إطار بحثنا2100-2107)
سنكتفي بتحديد تاريخ/سنة االعتقال، تاركين أي 

بحث آخر، أو لتعميق  إلىتحديدات الحقة لمضمونه 
هذا البحث الحقا ، باعتبارها متغيرا  ضابطا . لتوضيح 

 2102ي بدايات عام : لم يكن من اعتقل فهذه الفكرة
بشكله  مد اإلسالمي الجهادي في سورياال قد عرف

ساسية الحاد، وكان الجيش الحر هو الجهة األ
ن األمر يختلف بشدة في المجابهة للنظام، في حين أ

حضور قوي بعد أن أصبحنا أمام  2103عام 
 -فرع القاعدة في سوريا-ومتزايد لجبهة النصرة 

ذين المشهدين م داعش؛ وال شك أن هولتنظي
ل المتفاوتين سيحمالن تأثيرا  ما محتمال  على المعتق

دوافعه واتجاهاته من الحدث و من ناحية آماله
أن المعتقل في  إلىالسوري الجاري. ويجب االنتباه 

"الداخل" يكون شبه منعزل عن التطورات 
نعتبر أن كل شريحة زمنية الخارجية، لذا يمكننا أن 



36 
 

شريحة منفصلة مستقلة غير  – تقديريا  –نوية س
مرتبطة بتلك التي بعدها؛ نحن أمام جزر زمنية 

، وذلك من منفصلة أكثر من كوننا أمام سلسلة زمنية
 عالقته بهذا الزمن. أحدو منظور دراستنا للمعتقل

 2104وأفرج عنه في  2102تقلوا في الذين اع
عام  أواخرفي  ،وصف ذلك: "قبيل إطالق سراحي

أحد السجون في حلب، وهناك  إلى، تم نقلي 2104
عن طريق  معتقل جيء به حديثا   تمكنت من التكلم مع

المسافة التي تفصل أسفل الباب عن األرض. سألته 
لماذا اعتقل؟ فأجابني أنه ضابط منشق وقد سلم نفسه 
لقوات النظام، فتفاجأت بشدة، وسألته عن السبب؟ 

لتي بالكاد ى داعش، افقال إنه يفضل النظام عل
غربت . فاستاستطاع أن يهرب منها، رغم كونه منشقا  

خالل هذا الحوار بين وسألته ما هي داعش؟".  أكثر
كانت داعش قد سيطرت على مساحات  السجينين

واسعة من سوريا، وال سيما المنطقة الشرقية 
الشمالية، وأصبحت "حدثا  عالميا "، وكان التحالف 

 أشهر.  6باته ضدها منذ أكثر من الدولي قد بدأ ضر
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 عام
 االعتقال

 
2011 

 المجموع 2013 2015 2014 2013 2012

عدد 
 المعتقلين

1 
(2%) 

13 
(42%) 

13 
(34%) 

8 
(21%) 

0 0 38 
(100%) 

 

 

 

 2102نالحظ أن معظم المعتقلين اعتقلوا في عامي 
 . 2103و

 

هذه تتكامل سراح المعتقل: فيه ق العام الذي أطل -3
السمة مع سابقتيها، وتكسب أهمية خاصة من حيث 
المدة، منذ إطالق سراحه حتى تاريخ إعداد هذا 

نظيم البحث، التي أتيحت للمعتقل السابق كي يعيد ت
وللتغيرات التي  حياته، ويؤسس تصوره لما حدث

 جرت خالل سجنه. 

 

 

0
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2106عام 2105عام 2104عام 2103عام 2102عام 2100عام 

عدد المعتقلين حسب سنة االعتقال 
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إطالق  عام
 السراح

 
20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

20
13 

20
15 

الم
جم
 وع

عدد 
 المعتقلين

0 0 3 
(5

%) 

10 
(23

%) 

3 
(15

%) 

14 
(33

%) 

5 
(13

%) 

38 
(

10
0
% 

 

 

 

نالحظ أن معظم المعتقلين أطلق سراحهم في عام 
ين إن النسب في ح 2104، ثم في عام 2106

 . 2107و 2105متقاربة في السنتين 

 

  

0
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10

15

2107عام 2106عام 2105عام 2104عام 2103عام 2102عام 2100عام 

المعتقلون حسب سنة اإلفراج
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 عمر المعتقل لدى اعتقاله:  -4

العم
 ر

18-
25 

23-
35 

33-
45 

43-
55 

53-
35 

>
33 

 

الذك
 ور

3 
(20

%) 

11 
(33

%) 

12 
(40

%) 

1 
(3%) 

0 0 30 
(100

%) 

اإلنا
 ث

0 2 
(25

%) 

4 
(50

%) 

1 
(12.5

%) 

1 
(12.5

%) 

0 8 
(100

%) 

الكل
 ي

3 
(15

%) 

13 
(34

%) 

13 
(42

%) 

2 
(5%) 

1 
(2%) 

0 38 
(100

%) 
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نالحظ أن معظم المعتقلين في العينة تتراوح أعمارهم 
 عاما .  45و 26بين 

 

 التعليم: -5

التعل
 يم

بكالور تاسع
 يا

لم يكمل  معهد 
 الجامعة

المجمو جامعة
 ع

الذك
 ور

9 
(30

%) 

9 
(30

%) 

1 
(3%) 

4 
(13%) 

5 
(23

%) 

30 
(100

%) 

اإلنا
 ث

0 3 
(35

%) 

1 
(12.5

%) 

1 
(12.5

%) 

3 
(35

%) 

8 
(100

%) 

الكل
 ي

9 
(23

%) 

12 
(31

%) 

2 
(5%) 

5 
(13%) 

10 
(23

%) 

38 
(100

%) 
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نالحظ أنه في مجمل العينة تتقارب نسب مستوى 
 التعليم، ما عدا "المعهد" الذي يحظى بأقل نسبة.
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ستوزع المعتقلين حسب مستوى التعليم دون الجن



42 
 

 العزلة في المعتقل: -ب
 

معظم الحاالت  تنطبق على  إن الحالة المميزة التي
لتواصل مع العالم هي فقدان المعتقل ا التي قابلناها

الخارجي بشكل كامل خالل سجنه، أو نقص هذا 
التواصل ومستوى المعلومات عن الخارج بشكل 
كبير. ورغم صعوبة الحصول على بيانات إحصائية 

بدرجة  دقيقة أو حتى تقريبية، إال أنه يمكننا أن نثق
من خالل المقابالت العديدة التي  مقبولة في هذا الحكم
لين السابقين، في سياق هذا البحث أجريت مع المعتق

 أو غيره. 

تقتصر قناة تواصل المعتقلين القابعين في أقبية 
المخابرات والمعتقالت شبه النظامية التي تديرها 

لألسد )مثل دير شميل في  ميليشيات محلية موالية
جي على الغربي( مع العالم الخار ريف حماة

نهم يحصلون على . أو أالمعتقلين الجدد القادمين
آخر أو من  إلىالمعلومات خالل نقلهم من فرع 

ئتهم التي "ركدت" رون بيأخرى، فيغي   إلىزنزانة 
وي معلومات بيئة أخرى قد تح إلى فيها المعلومات

مختلفة، على المستوى السياسي والميداني 
والجغرافي. وبشكل عام ال يحظى المعتقلون في هذه 

أو األصدقاء، وال من األقبية بزيارات من األهل 
 هيئات مدنية، وال من محام بطبيعة الحال. 

والذين  ،أما بعض المعتقلين في السجون المدنية
فترات تطول أو هذه السجون بعد قضائهم  إلىأحيلوا 
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تقصر في أقبية المخابرات، فإنهم قد يحظون 
 ،من األهل واألصدقاء –ولو قليلة  –بزيارات 

حصول على معلومات من وبالتالي فإن حظهم في ال
 الخارج جيد. 

إن بعض السجون المدنية هي نوع من "الخارج" 
من في حكمها، ولهذا بالنسبة ألقبية المخابرات و

من معتقلي  معظم مفردات عينتنا كانت السبب تماما  
 األقبية. 

معتقل من محبسه فإنه وعموما ، حين يقترب خروج ال
و أصدقائه، فرصة للتواصل مع أهله أ ال يحظى بأي

قد ال يعلمون  م يعلمون أنه سيخرج قريبا ، بلوال ه
إن كان حيا  أم ميتا . وكل ما سبق يجعل المعتقل أمام 
عالم خارجي يملك الكثير من عناصر الجدة 

 واالختالف عما خبره قبل اعتقاله. 

ستطبع حياة  للحظة األولية من االنتقال بوابةإن هذه ا
ولفترة طويلة، لذا فإنها  المعتقل السابق بشكل عميق

 تشكل عنصرا  أساسيا  في درستنا للعينة، ومنها سنبدأ.
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 الخروج: لحظة وصف  -ج
معتقل: "وقفت وحيدا  على باب السجن، ال أدري  -

أين أذهب؟ تأملت منظر الدمار وشحوب الوجوه. 
سجن أكبر من حيث  إلىأحسست أني أنتقل من سجن 

 األلم والمعاناة".

 باحث: ماذا تقصد بسجن أكبر؟ مكانيا ؟ -

"يعني ... أقصد أن المعاناة فيه أكبر، حجمها أكبر،  -
 كأن عمرها أكبر... طويلة أقصد".

تشير أبحاث عديدة تناولت المعتقلين السياسيين 
ال تعني  أن لحظة تحررهم من السجن إلىالسابقين 

لحظة "حرية" بالمعنى الكامل، كما صوروها هم 
أنفسهم. فما اختبروه داخل سجنهم، وما احتفظوا به 
من ذاكرتهم حول معتقلين سابقين أطلق سراحهم، 

توقع الكثير من الصعوبات ى لإيدفع العديد منهم 
 . التي ستواجه حياتهم والمشاكل

عندما " :يقول أحد المعتقلين السياسيين في بورما
تبقى معتقال  فس لمرة واحدةمعتقال  سياسيا  تكون 
 .14ألبد"ى الإسياسيا  

: "عرفت أحد الناجين من الهولوكوستفي حين عبر 
أن مشاكلي ستبدأ اآلن" واصفا  ما شعر به حين 

  .15تخلص من معسكر االعتقال

إنهما شهادتان من مكانين وزمانين وظرفين 
ن عاما ، وتتوافقان مختلفين، يفصل بينهما حوالي ستي

 مع ما قاله المعتقل السوري. 
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ت من يقول معتقل سوري آخر )صادق(: "خرج
تقع في وسط -المحكمة العسكرية في دمشق 

بمالبس بالية، بال نقود، بال أي تواصل مع  -العاصمة
 األهل... خرجت في حالة ضياع". 

)أحمد(: "حافي القدمين، بقميص ممزق تماما ، بقيت 
ع ]المخابرات[ الجوية يلة قرب فرلساعات طو

أتمشى قربه، ال أعرف ماذا  -وسط دمشق-باآلمرية 
ر شخص يبدو أنه عرف بحالي أصنع... حتى م

.")...( 

" الضياعبإحساسه بـ" اة المعتقل بعد السجنتبدأ حي
ويكون هذا  جي الذي لُفظ إليه.في العالم الخار

الضياع أشد قسوة ووطأة بالنسبة ألولئك الذين هم من 
، كما الحال في األمثلة ج المدينة التي أودعوا فيهاخار

التي ذكرناها؛ فالمعتقلون الثالثة سجنوا في دمشق، 
وأطلق سراحهم منها، وهم ليسوا قاطنين فيها، رغم 
أنهم جميعا  يعرفونها سابقا ، إما بسبب الدراسة أو 

لعمل أو الزيارة المتكررة بقصد توقيع أوراق ا
  رسمية.

يؤسس هذا الضياع لمفارقة بقاء المعتقل "ملتصقا " 
بالمكان الجحيم الذي أراد الخروج منه ال شك، والذي 
سيخشى دائما  العودة إليه، حتى خالل الساعات أو 

 األيام التالية لخروجه. 

ا هعزل بلقد استطاع السجن، والطريقة التي يُ 
أن تجعله يرى ؛ المعتقل، والطريقة التي أخرج بها

العالم /المجتمع / المدينة متاهة أو غابة يتلكأ بالتقدم 
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خاللها، وتعزز لديه توقع المزيد من األلم والمعاناة 
مباشرة . إن االلتصاق بالسجن/ المحكمة )التي هي 
شكل آخر لالعتقال والتي ال تتوافر فيها أي من 

ة العادلة( يجعل السجن مركزا  معايير المحاكم
لالنطالق، يتريث قربه المعتقل عله يجد حال  

 لضياعه. 

إن نجاح منظومة االعتقال في لفظ المعتقل "ضائعا "، 
قدر اإلمكان وألطول فترة -س ذاتها وبالتالي تكري

كنقطة انطالق تشبه العالمة المميزة على  -ممكنة
يتلبسان تحقق من خالل بعدين متضافرين يخارطة، 

المعتقل لفترة طويلة، وسيمسان مباشرة "إعادة 
 االندماج":

مقدار إحساس/اختبار المعتقل للغربة لحظة  -0
 خروجه.

مقدار فقدانه/إمكانه االتصال مع شبكته  -2
 االجتماعية من أهل وأصدقاء ومعارف. 

إن خروج المعتقل من السجن بهيئة رثة للغاية وحافي 
 شائع جدا . وجرت نائية، بلقدمين ليس حاال  استثال

يحصل على  العادة أن الشخص الذي سيفرج عنه
قميص لسجين جديد لم يهترئ بشكل كامل بفعل 
الرطوبة والدماء والتعفن، وبنطال في بعض 
 األحيان، أما الحصول على حذاء فهو أمر أصعب. 

ن خرجوا من ونرى في الصورة في األسفل معتقلي
 2102مة في عام إدارة شرطة دمشق وسط العاص
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يظهر فيها أنهم حفاة، وهي صورة  2103أو 
 منتشرة جدا :

 

 

إن خروج المعتقل هزيال ، يعاني من القمل، ومن 
الجرب في كثير من األحيان، يضفي عليه هيئة رثة، 

 ذلك أن عددا  كبيرا  منهم ال يملك المال إلىيضاف 
ألن المبلغ الذي كان بحوزته عند اعتقاله ال يعاد له 

ا . إن هذه الهيئة التي تظهر فجأة وسط العاصمة غالب
لخلق  أساسيةالمدن الرئيسية، في أو  ،بالدرجة األولى
بالمسافة العازلة له  دى المعتقل، أيشعور بالغربة ل

 ى التقوقع والترددلإالمحيط، وهو ما يدفعه  عن
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 لمعتقلين: "كنت أفكر أنهملنا أحد اوالضياع. قال 
 ويتحاشونني".  ون عني جربان ومقم لسيقول

البعد الثاني هو فقدان االتصال مع األهل والشبكة 
االجتماعية التي كانت موجودة وحاضرة قبل 

 اعتقاله. 

حين سأل الباحثون المعتقلين السابقين ما الذي كانوا 
مهم كان جواب معظ اجته قبيل اإلفراج عنهمبح

األهل أو "الهاتف الجوال". إن االتصال مع 
األصدقاء الذين غابت أي معلومات عنهم لفترات 

لقيام به. فهؤالء ى الإهو أول ما يسعى المعتقل  طويلة
يشكلون فعليا  رحم المكان خارج السجن، وهم 

لشعور وحدهم يملكون إمكانية نفي "الضياع" وا
عهم، هو والوصول إليهم، أو التواصل م بالتيه.

تجاوز يبدأ اللحظة التي يشعر فيها المعتقل أنه 
 الضياع الذي حاصره. 

تبعا   ،ذين البعدين قابالن ألخذ قيم متعددة؛ وهماإن ه
لقيمة كثافتهما، يشكالن ظاهرة "الضياع" بعيد 
اإلفراج مباشرة . فلم تكن حالة جميع المعتقلين 
متطرفة في قسوتها كما ذكرنا أعاله؛ المعتقل )أحمد( 

وسط -ا: "خرجت من فرع األمن الجنائي قال لن
مشتت الذهن ال أعلم أين أذهب، رغم أني  -دمشق

هاتف، وهم في كنت على تواصل مع أهلي عبر ال
 0111حلب. كنت أملك القليل من المال. دفعت مبلغ 

لشرطي يقف  دوالر أمريكي( 2ليرة سورية )حوالي 
ام هاتفه. كي يسمح لي باستخد على باب الفرع
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مقيم في دمشق، فجاء  اتصلت مع صديق أخي، وهو
 ألخذي من أمام الفرع". 

في  )سعيد(: " خرجت من شعبة األمن العسكري
ال أملك المال، وشبه عاٍر،  -وسط دمشق- كفرسوسة

أرتدي قميصا  ممزقا  بشكل كبير، وبنطاال  ال يكاد 
يستر شيئا ، وبال حذاء. اتصلت بأخي من جوال أحد 

ة في كفرسوسة، أحد األبني إلىالمارة، ودخلت 
 حتى جاء وأخذني".  انتظرته تحت الدرج

 رغم أنه أبدى ر )سعيد( عن حالة ضياع أقل،لقد عب  
صف كيف طلب الهاتف من أحد ي عالمات تردد وهو

خيه. إن ما يهم هنا هو أن أخاه كي يتصل مع أ المارة
ة التي أو أي شخص من الشبكة االجتماعية القريب-

وجودا  على كان م -كانت حاضرة قبل االعتقال
. إن غياب من يجيب على الهاتف هي الطرف اآلخر

مدتهم، الحالة التي أرعبت معتقلين آخرين، وج
وزادت من شعورهم بالضياع. فخالل سنوات 
االعتقال قد يكون القريب أو الصديق قد قتل، أو 

ر رقمه، أو نزح هاجر، أو ببساطة فقد هاتفه أو غي  
عن بيته، أو يقيم في منطقة ال تتوفر فيها تغطية 

 الهاتف الجوال. 

أخيرا ، هناك حاالت يكون فيها "الضياع" خفيفا  جدا ، 
ويكون كال البعدين المذكورين )مقدار خروجه 
كشخص غريب، مقدار اتصاله/ انقطاعه عن الشبكة 
االجتماعية القريبة( ذوي كثافة قليلة. وهذا ما كان 
عليه حال المعتقل )ربيع(؛ فقد استطاع أهله أن 
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األمن، فقام بإخراجه كبيرة ألحد ضباط يدفعوا رشوة 
قريته في حمص.  إلىونقله بسيارة أمنية  من السجن
كان أهاليهم بانتظارهم خارج  -على قلتهم-وآخرون 

 باب السجن. 

أو حتى  تستمر لحظات الضياع بعيد اإلفراج لساعات
، تبعا  إلشباع البعدين المذكورين. ليوم أو عدة أيام

ى لإلوصول بالنسبة ألولئك الذين ال يقدرون على ا
ال عبر الهاتف وال  ،أي من أقربائهم أو أصدقائهم

سواه، فإنهم يجابهون صعوبة أكبر. وغالبا  ما 
يتجاوزون مشكلة "الضياع" بمبادرة منهم نحو المارة 

ساعدة، أو باالنتظار في حالة يأس حتى وطلب الم
بعد أن  يأتي شخص ما ويعرض المساعدة عليهم

 نهم كانوا في السجن. يحدس من هيئتهم الخارجية أ

شخص على باب المحكمة، كنت "رآني  -
وتائها ، تقدم مني وأعطاني بعض النقود  حافيا  

بعد أن سألني عن وجهتي. كنت أريد أن 
  ".حمص إلىأذهب 

"مر بقربي شخص وأنا ال أعرف ماذا  -
أصنع، سألني أين كنت، وأين أريد الذهاب، 

منذ قال لي إن بلدتي محاصرة من قبل النظام 
أكثر من سنتين، وال يمكنني الوصول إليها 

في ريف دمشق، وكان يمكن الوصول  البلدة)
دقيقة بميكرو  45 – 31إليها في غضون 

باص من قلب دمشق، قبل حصارها(. 
مشغل سيارات  إلىعرض علي  أن يأخذني 
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 ريثما أستطيع التواصل مع أهلي. يعمل فيه
لت، اغتس وفعال  بقيت في المشغل عدة أيام.

ونمت فيه، حتى استطعت التواصل مع 
أهلي... لم يكونوا في البلدة أبدا ، لم يكونوا في 
سوريا كلها، كانوا في تركيا منذ أكثر من 

 سنة ونصف". 
يصبح المعتقل في مرحلة  االتصال مع أهله بعد

ثانية، وهي مرحلة تسمح لنا بالسؤال عن مدى 
ياع "ديمومة/ آنية" و"تجذر/ سطحية" بعدي الض

)الغربة، هشاشة الشبكة االجتماعية(، وربما 
ضرورة إعادة تشكيلهما، أو البحث عن محددات 

 -ولو فرضيا  -يكمل المعتقل اآلن  د أخرى، إذوأبعا
بشكل أو -السجن فيزيائيا ، حين عاد  وجوده خارج

 المجتمع الذي اعتقل منه. إلى -بآخر

كنت وسط  ألقى بي عناصر األمن خارج السجن.
وبنطال  صمة دمشق، حافيا ، بقميص داخليعاال

مهترئ. ال أملك شيئا  من المال، وال هاتفا . لم يقبل 
أحد من المارة أن يعيرني هاتفه ألتصل مع أهلي في 

 حلب. 

كنت معتقال  منذ ثالث سنوات، ال أعلم شيئا  عن 
ونقلت  م شيئا  عن حلب التي اعتقلت منهاأهلي، ال أعل

 دمشق.  إلىبعدها 

قبل أحدهم أن  تملق طويل ألصحاب السرافيس عدب
الذي تنطلق منه كراج العباسيين ) إلىيقلني مجانا  
. وللعلم فإن أجرة نقل المحافظات إلىالباصات 
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ليرة، وهو مبلغ  51الراكب داخليا  قد ال تتجاوز الـ
 بسيط(. 

وقف، متعبا  حياتي أن أجد نفسي بهكذا ملم أتخيل في 
سرفيس. تخيلت أن الناس  جرةمريضا  شحاذا  أل

وحوش، ال أعلم أين أذهب؟ ال أتواصل  إلىتحولت 
زالوا  سنوات، هل ماتوا؟ هل ما 3مع أهلي منذ 

؟ كنا في ]فرع مخابرات[ الجوية في المزة أحياء
]منطقة في دمشق[ نسمع كل يوم صوت الطيران 
الحربي، وصوت قصف ومدافع، هل وصل ذلك 

ن اعتقل هذا الشخص حلب؟ )حي إلىالقصف والدمار 
لم تكن حلب قد عرفت االشتباكات  2102في ربيع 

العسكرية التي دمغتها الحقا ، والتي نتج عنها تقسيم 
قسمين: شرقي تحت سيطرة المعارضة،  إلىحلب 

وغربي تحت سيطرة النظام، وكان القصف الشديد، 
واستخدام البراميل المتفجرة، قد ألحق دمارا  كبيرا  

 القسم الخاضع لسيطرة المعارضة(. ب

كراج العباسيين، وبدأت رحلة جديد من  إلىوصلت 
 إلىحلب )يقصد بعد رحلة الوصول  إلىالوصول 

الذي ال يبعد إال كيلومترات قليلة عن مركز  الكراج
حلب.  إلىدمشق(. وأنا طبعا  ال أملك سعر التذكرة 

فتك  بقيت في كراج العباسيين في العراء أربعة أيام،
 إلىبي الجوع والبرد، وكان كل يومين ينطلق باص 

حلب كل عدة ساعات،  إلىحلب. )كان هنا باص 
 حين اعتقل(.
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كنت أتلقط أخبار حلب من الناس، أسمع أن الطريق  
. كانت ألخرى بسبب االشتباكاتيقطع بين الفينة وا

 أسماء األطراف المحاربة التي أسمع الناس تتلفظ بها
 ، لم أسمع بها من قبل. علي   جديدة بالكامل

 حلب، إلىأخيرا ، بعد توسل طويل لسائقي الباصات 
شرط أن أساعده في جانا  قبل أحدهم أن يقلني م

الحميدية في  إلىوأنظف له الباص. وصلت  الطريق
ذلك  إلىولم أكن  -حي خاضع لسيطرة النظام-حلب 

هلي. علمت عبر الجيران الوقت أعلم أي شيء عن أ
 أصبحوا في تركيا.  أن أهلي

 تركيا. إلىالتهريب أ الرحلة الثالثة: لتبد
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 Earthing–Dis 1االقتالع  -ء 
 

بعد أن يتلمس المعتقل العالم الخارجي على أبواب 
سجنه، وعلى اختالف درجة "الضياع"، يبدأ 
باكتشاف مالمح عالم تغير بشكل كبير خالل سنوات 

وربما أصبحت اعتقاله. هناك طرق باتت مقطوعة 
خارج الخدمة، بلدات ومدن وأحياء محاصرة ال 

 ، جغرافيا شبه جديدة، وفاعلونيمكن الوصول إليها
لم يكن لهم وجود قبل االعتقال، تغيرات سياسية 
كبيرة في المعارضة، حتى إنه لم يعد هناك معارضة 

، خطابات راديكالية يمكن اإلشارة إليها بسهولة
يل االعتقال. وبالتوازي مع لم تكن بارزة قب إسالمية

 ذلك، تغير "عالم" األصدقاء واألهل. 

بعد الخروج من السجن، وتحقيق تواصل أولي مع 
األهل أو مع األصدقاء، يحاول المعتقل السابق أن 
يصل إليهم، وهنا يلعب الخوف من إعادة االعتقال 

 . موطنه إلىدورا  أساسيا  في رسم طريقه 

ية اعتقالي حمص خش إلى"خفت أن أعود  -
ما حصل مع عدد من الناس كما  مجددا ، وهو

أحد األصدقاء  إلىسمعت. لذلك لجأت 

                                                
1 - We derive this term "Dis – Earthing" to be more 
radical and more ontological than other potential terms 
like: uproot. That "Dis – Earthing" inspires ripping 
something not from another something (like uprooting 
or extracting may indicate to), but from itself, ripping 
something from its own self.  
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حتى تمكنت  ي دمشق ومكثت عندهالقدامى ف
 إلىلم أذهب إدلب.  إلى تهريبا  من الذهاب 

أن النظام قد  حمص مطلقا . كنت قد علمت
بشكل  -حيث كنا نسكن-دمر حمص القديمة 

 إلى لجأواكامل، كما علمت أن أهلي 
الريحانية منذ ذاك الحين. وهذا هو سبب 

إدلب، كي ألحق بهم في  إلىقراري الذهاب 
 تركيا". 

استطعت التواصل مع أقربائي  "حين خرجت -
 لكن لم يكن بالسهل الوصول إليهم في دوما،

خوفا  من إعادة االعتقال على حواجز النظام، 
وال سيما أن دوما محاصرة من قبله. 
انتظرت في دمشق عند أحد األصدقاء حتى 

 داخل دوما". إلى تهريبياستطاع أخي 
بين المحافظات شائعة  التهريب الداخليإن حالة 

ته قد يكون ن الطريق بحد ذاأللسبب المذكور، كما 
أو االشتباكات، ما يحتم على  مقطوعا  نتيجة الحصار

 إلىالتهريب الداخلي وصوال   إلىالمعتقل أن يلجأ 
 أقرب نقطة إليهم.  إلىأهله/أصدقائه، أو 

. بصعوبة بالغة إدلب إلى"كان علي  أن أصل  -
مع بعض األصدقاء وعلمت أن تواصلت 

تركيا، بعد أن أهلي أصبحوا في الريحانية ب
يكن هناك أي فقدوا األمل من بقائي حيا . لم 

 إلىإدلب، فذهبت  إلىطريق من دمشق 
 إدلب تهريبا ". إلىالسويداء، ثم  إلىدرعا، ثم 
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تجمع الناس  نا على أقدامنا لعدة أيام."مشي -
إدلب في منطقة  إلىالذين يريدون الوصول 
التي  )الميليشيا المحلية تحت سيطرة الشبيحة

. تدعم النظام(، كان ذلك مستغربا  بالنسبة إلي  
يكونوا يهتمون بك، معارضا  المال أوال ، لم 

لمال أيا  كان، المهم أن يحصلوا على ا كنت أو
مقابل تهريبك. تابعنا السير والتنقل بسيارات 

في مناطق البدو التي يفترض أنها  الشحن
خارج سيطرة النظام. لم يكن األمر مختلفا  
عما عاينته في مناطق الشبيحة، كان المال 

عملون في تهريب البشر بين أوال ، وهم ي
المحافظات السورية. االستغالل المالي نفسه 
من الطرفين، إنهم مافيا تهريب. بعد وصولي 

التقيت بمافيا تهريب أخرى، كان  إدلب إلى
 داخل تركيا إلىعليها أن تؤمن وصولي 

مقابل مبالغ ليست صغيرة. أخيرا  وصلت 
حيث التقيت بأهلي، وكنت  الريحانية إلى

 ".الطريقعلى اتصال دائم بهم على طول 
يشكل التهريب الداخلي الذي اضطر إليه العديد من 
المعتقلين دالة صارخة على التغير الجغرافي. وكان 
لمن تبقى من األهل واألصدقاء الدور األساسي في 
قيادة المعتقل وإرشاده في طريقه، فالتهريب يحتاج 

عالقات  إلى، كما أنه بحاجة يملكه أبدا  مال ال  إلى
من هو قادر على  إلىتمكن المعتقل من الوصول 

بعد العزلة  ما ال يمكنه الوصول إليه تهريبه، وهو
 داخل السجن. 
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، إنه المعتقل مظهر آخر لتغير الجغرافيا التي تصدم
الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والمدن. أحد 

ن يضمن إطالق سراحه المعتقلين استطاع بالرشوة أ
كان في حالة الذي مص المدني، من سجن ح

قال إنه شعر بالصدمة  استعصاء لفترة طويلة؛
 شاهد الدمار الكبير الذي حل بحمصالكبيرة وهو ي

شمال -الرستن  إلىوبالقرى على طول الطريق 
المحاصرة من قبل النظام، والخاضعة  -غرب حمص

 لسيطرة المعارضة. 

يموغرافي للتغير، قد يكون أكثر هناك مظهر آخر د
 تأثيرا : 

 إلىقررت العودة  "بعد أن أطلق سراحي -
فوجئت بما فحارتي في حمص، "االدخار"، 

 يراني وال سكان الحي  رأيت. ال الجيران ج
 3قبل اعتقالي )منذ  هم سكانه األصليون
يع التأقلم. عملت في سنوات(، أنا ال أستط

ريثما ألحق بعائلتي التي  دكان للخضار
كي  ملأصبحت في أوروبا. سأترك هذا الع

 ."ال أرى هذه الوجوه كل يوم
ودوا لم يع  أن سكانهر، إالدم  ر الحي  رغم أنه لم يُ تغي  

عام  هناك. ورغم أن حي االدخار حي حديث )أنشئ
عن  هفي شققال( وكان سكانه يحصلون على 2111

لوك للدولة، طريق قرض من البنك العقاري المم
ورغم أن سكانه خليط من مختلف المناطق 
والطوائف، إال أن المعتقل استخدم وصف "أصليين" 
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للداللة على سكانه الذين عرفهم، و"الجدد" على 
أولئك الذين رآهم في الحي. إن تأصيل سكان حي ال 

 إلىعاما ، مقابل "الجدد" يشير  07يبلغ عمره 
 . Dis-Earthingإحساس باالقتالع 

 تكريس لالقتالع. إنه ال إن التهريب الداخلي ذاته
تهريبا ، كما حال العبور  يستطيع أن يعبر وطنه إال

أخرى. وما يزيد من عمق هذا  إلىمن دولة 
ملية اإلحساس/ الواقع هو التربح المالي من ع

عناصر من بين التهريب، وهو تربح مشترك 
المعارضة، عناصر من من طرف النظام، و ةالشبيح

أو تلك التي يعتقد المعتقل السابق أنها "حاضنة 
المعارضة". وتطل المدن والقرى المهدمة على طول 
البالد لتعميق هذا االقتالع. على سبيل المثال، 

قد ال يجد بيته  ى حمص القديمةلإالمعتقل الذي ينتمي 
 ه أصال  كي يعود إليه. أو حي  

لين حارته في إحدى البلدات التي يصف أحد المعتق
حارتي وجدتها  إلىرت بشكل شبه كامل: "وصلت م  دُ 

مأوى لألفاعي  إلىمدمرة ال ناس فيها، تحولت 
 والكالب والقطط".

هناك  إلىمعرة النعمان، و إلى"وصلت ويقول آخر: 
ثم قررنا  قت بي زوجتي وأوالدي. مكثنا فترةلح

حتمل القصف تركيا، إذ لم ن إلىاللجوء تهريبا  
 ب".المستمر. وكان علَي دفع أموال طائلة للمهر  

الحظنا أن المعتقلين السابقين كثيرا  ما عبروا عن 
االقتالع بـ"تخرب" ذاك الطرف الذي كان حريا  به 
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أن يكون على الجهة األخرى من الهاتف لحظة 
ماعية خروج المعتقل من السجن؛ إنها الشبكة االجت

اء. كانت معظم إجابات من أهل وأصدق الحميمة
المعتقلين، على اختالف فترات اعتقالهم، وعلى 

تعبر  اختالف شعورهم "بالضياع" لحظة خروجهم،
هذه الشبكة، وكانوا يعبرون بشكل واضح  عن تخرب

. إن األلم والمعاناة الناجمة عن هذا التخربعن 
الصديق/ األهل لم يعد حاضرا ، ما إن يصل المعتقل 

رج إطار دائرة الضياع، حتى بح خانطاقه، ويص إلى
ن "مساعدته للخروج من الضياع األولي" هو يدرك أ
/ األهل، الذي يقف عنده حضور هذا الصديقالحد 

 كحضور داعم حميمي.

دوما )ريف دمشق  إلى"ما إن وصلت  -
المحاصر(، بعد إرهاق شديد، حتى صدمت 

لعدد الهائل من أهلي وأصدقائي الذين قتلوا با
تي، أوالدها، أبي، الكثير من أخ بالقصف؛

األصدقاء كانوا قد قتلوا، ومن بقي حيا  
 هاجر". 

ل علمت أن أهلي " عندما خرجت من المعتق -
. لقد ظنوا سنوات 3منذ  أصبحوا في السويد

كما أخبرهم أحد  أني قتلت تحت التعذيب
سنوات في  4سابقا . بعد  المفرج عنهم

 تغير العالم، اآلن ال أهل وال المعتقل
أصدقاء... ال عمل لي إال أن أنتظر لم الشمل 

 السويد".  إلى
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معتقل الذي يطلق سراحه أن الناس الذين اعتاد يجد ال
وتفتتت هذه  لم يعودوا موجودين، الحياة معهم

ل واللجوء. "لقد تغير بين القت ةالعالقات الحميم
 إن الكيان الجسدي المادي للصديق/ األهل العالم"، إذ

 إلىنها اختفت غائب لفترة قد تقصر أو تطول أو أ
 األبد. 

" جميع األهل واألصدقاء تفرقوا، ولم أعلم  -
. من التقيت به كان مشغوال  عنهم شيئا  

بهمومه ومشاكله التي ترتبت عليه بعد 
تركيا[. لم تعد عالقات الصداقة  إلىاللجوء ]

وجفاء وحزن  كما كانت. أصبح هناك وجوم
... ظاهرة على وجوههم الجميعفي نفس  وألم

في المقابل توطدت  وعالقاتهم وحديثهم.
عالقتي مع الناشطين الثوريين في تركيا، وال 

 .سيما في غازي عينتاب"
ن االختفاء عدا عن تلك الحاالت األشد جذرية م

ة" تغيرت، إذ إن عالقات الصداقوالبعد، فإن "طبيعة 
ن دة القاسية لمن تبقى مظروف الحياة الجدي

 /األهل، أثرت سلبا  على حيويتها.األصدقاء

دو النظام مؤيون اختفوا... "األصدقاء السابق -
ن منهم اعتبروني إرهابيا  وعادوني، وآخرو

وني مرتدا . تنظيمات إسالمية واعتبر وااتبع
 ". الردة والخيانةتهمة بين أصبحنا تائهين 

ولوجيا ذاتها ألقت بظاللها على عالقات يدياإل
لقد "اختفوا"، هكذا عبر عن تغير صداقاته  ة.الصداق
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السابقة، اختفاء تحت ظالل إيديولوجيات متناقضة 
 متطرفة. 

"األصدقاء! من مات مات، ومن هاجر  -
في تغير دائم من حيث  نسانهاجر، اإل

فائدة  الصداقات، ألنه مشرد... لكن ما
 الصداقة إن كنا سنفقدها؟".

رب في نسيج يعبر هذا المعتقل عن حصيلة هذا التخ
ليصبح في طبيعته  نسانالصداقات؛ إذ يدفع باإل

مشردا ، كما تظهر السببية الدائرية التي ظهرت في 
كالم المعتقل. فقدان أصدقائه جعله يشعر بالتشرد 
كقيمة جوهرية، وإذ ذاك ال فائدة من الصداقات ألنها 

 دائمة الزوال. 

وتركت ثقلها  ثالثة عوامل خربت نسيج الصداقة
على عاتق المعتقل المفرج عنه: االختفاء البيولوجي 

 ط هذينكان المعتقل يرب، ودائما  موتا  أو هجرة  
كرديفين للغياب. والعامل الثاني هو ضغوط الحياة 
المعيشية والخيبة، وال سيما في المغترب التركي، ما 

غير يجعل الناس واألصدقاء تحت ضغط األلم، 
ن" كما كانوا دائما . يكونوا "حميميقادرين على أن 

تطع تحمل ثقلها مجموعات إنها الخيبة التي لم تس
مل الثالث هو التغير وا. العاكفأفان األصدقاء

المنتمين  ،الذي جعل األصدقاء القدامى اإليديولوجي
إيديولوجيات متصارعة اليوم، يبتعدون أو  إلى

عن "يختفون" بتعبير المعتقل السابق، لقد ابتعدوا 
طريق وضعه في خانة الجماعة الخارجية 
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المعتقل، أنه بات  كما عبر ،. المفارقةالمرفوضة  
اللتين تشكالن قطبي  كال اإليديولوجيتين مرفوضا  من

ي بذلك الصراع األساسيين في سوريا اليوم، كأنه ينع
ة، هناك فقط حشد إمكانية تشكل عالقات صداق

Mobilization  .وفقط صراع 

، ماعي دراسة أكثر تخصصا  االجت النسيجهذا  يستحق
 32المعتقلين الـ إذ إن كثافة التعبير عن "تخربه" لدى

قد يعني مشكالت اجتماعية على هذا  الذين قابلناهم
 الصعيد، معممة على شرائح أوسع من المجتمع. 

أن الصداقة في  إلىعلى كل حال، تشير هذه العوامل 
رب؛ أي إن قيمتها المجردة قد تكون في حالة تخ

إيمان الفرد بهذه العالقات بات مزعزعا  بجدواها، 
 إلىواألكثر خطورة بإمكانيتها؛ وهذا ما دفعنا 

في وصفها، إذ أنها تبدو متخربة  استخدام التخرب
 طبيعي وحتمي.  باستمرار، في العمق، وبشكل

يظهر لنا هذا التحليل أن إحساس واختبار الفرد 
 المجتمع/ العالم الخارجي/لوحدته واغترابه عن 

المدينة، ليس خبرة عارضة ظهرت وانتهت عند 
يانا  ولدى أح-إلفراج عنه، بل يبدو أنها تملك لحظة ا

 نسانجذورا  أكثر عمقا  )اإل -العديد من المعتقلين
حساس، أو ربما االعتقاد، بتخرب مشرد(، نابعة من إ

 . 16ةالصداق في -كبير أو صغير-

من ناحية أخرى يظهر لنا هذا التحليل أن هذا 
بنيويا  مع التغير "الجغرافي" الذي  يترافقالتخرب 
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قسري.  يختبره المعتقل، والذي يبدو أنه "اقتالع"
 ر(. )هذا العالم جديد، تغي  

/ خبرة بالوقوف أمام وبالتالي، فإن ما كان شعورا  
عالم غريب لحظة اإلفراج، والناجم عن بعدين: 

حافي، )أجرب، بالهيئة الغريبة عن المحيط  شعور
ة طويلة(، وفقدان االتصال لمد لوعزمرث الثياب، 
 قاء واألهل، هو اآلن أكثر ديمومةمع األصد

وتأصال ؛ بل إن كال البعدين يتكامالن في جذورهما 
 العميقة ويتالمسان حد االندماج هنا. 

 سجن إلى"انتقاله ويبدو اآلن أن كالم المعتقل عن 
أكبر من حيث األلم والمعاناة" كالم دقيق. ويمكننا 

إن هذا االقتالع هو صورة  -بنوع من الحذر-القول 
تمثل اجتماعي لدى هؤالء المعتقلين السياسيين 
السابقين، أي صورة ذهنية ومنظومة من األفكار 
التي تفسر طبيعة حياتهم االجتماعية وعالقاتهم 

الدراسة بغية مزيد من  إلىالشخصية، وهو بحاجة 
  .17خلق إمكانية أكثر متانة للتغيير

هناك من عبر  -وسط هذا التخرب-من جهة أخرى 
عن تعويض وجده في أصدقاء جدد من "الناشطين 
الثوريين" الذين التقى بهم في غازي عينتاب، وقلة 

كتيبة من كتائب  إلىفقط من عينتنا )اثنان( انضما 
ن عددا  من أ يش الحر لمقاتلة النظام. في حينالج

في منظمات عاملة في مجال حقوق  النساء تطوعن
. إذا  هناك بناء شبكة عالقات جديدة، ولكن نساناإل
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أي درجة تشكل هذه العالقات  إلىليس من الواضح 
 تعويضا  عميقا  عن التخرب الموصوف. -على قلتها-

مقارنة تفيدنا القد  ولإلضاءة أكثر على ما ذهبنا إليه
في مناطق  تناولت موضوعا  مشابها   لتيمع األبحاث ا

 أخرى من العالم. 

يعاني العديد من السجناء السياسيين السابقين من 
من  جتماعي، قد يكون ناجما  عن الخوفإقصاء ا

انتقام السلطات ممن يقترب من الشخص الذي أطلق 
سراحه، والذي يعد في نظرها "مجرما " ال سجينا  

ما يرجح حدوثه في سياسيا  له وضع مميز؛ وذلك 
. 18الدول ذات األنظمة االستبدادية، كما حال بورما

وفي إيرلندا الشمالية كان معتقلون سياسيون 
)جمهوريون( يرون أنهم مندمجون في مجتمعهم 

برامج تأهيل  إلىالذي قاتلوا ألجله، وال يحتاجون 
. وتكون أغلب المشاكل 19إلعادة دمجهم في المجتمع

ل تأمين منزل للسكن، الحصول التي تواجههم من قبي
على فرصة عمل، وأحيانا  مصادرة السلطات 

 ألمالكهم.

ي بورما أم في سواء أكانت ف ،إن هذه الصعوبات
خالل عقد  إيرلندا الشمالية سابقا ، ظهرت في سوريا

التسعينات، حين تم إطالق سراح العديد من السجناء 
ما ذهبنا إليه في تحليلنا من . وهي تشابه 20السياسيين

حيث الشكل، إال أنها تختلف عنه في مدى التأسيسية 
fundamentalism  ُجاهها الضرر التي ينحو ت

الناجم عن االعتقال. ففي وضع المعتقلين السوريين 



66 
 

السابقين الحالي، ليست المشكلة في إيجاد سكن مثال ، 
وهي مشكلة يمكن حلها عن طريق جمعيات خيرية 

ذلك، وليست المشكلة  إلىعاونية أو قروض وما أو ت
من خوف المجتمع مما قد يجلبه اتصالهم مع السجين 

عن طريق  -مثال  –عقبات، وهي مشكلة يمكن حلها 
ذلك؛ بل  إلىاالتصال سرا ، أو مع تغير النظام وما 

عمارتها اختفاء أو اختفاء الجغرافيا بالمشكلة هي شبه 
داقة أكثر منها فاء الصاخت كامال ، واختفاء أو شبه

 اختفاء األصدقاء.

  



67 
 

 : "الطريق الداخلي الطويل"حسين

خرجت من السجن في مطار المزة العسكري حافيا  
 ورتا  عاريا ، ال أرتدي إال قميصا  داخليا  )شيال( وش

ممزقا . لم أكن أعلم شيئا  عن أهلي، أين هم؟ ماتوا أم 
إلى زالوا على قيد الحياة؟ خرجت تائها  ال أعلم  ما

ق المزة المالصق للفرع، يأين أذهب. وقفت على طر
ورقة  رج طلبت من عنصر الديوانوقبل أن أخ

مدينتي حمص،  إلىألنتقل عبر الحواجز حتى أصل 
ل هناك. أجابني العنصر "رح ألنه لدي منز

 هي المنطقة إلنا مو لإلرهابيين" )يقصد ...أعطيك
من -خذت الورقة وخرجت. أحد العناصر حمص(. أ

المدينة.  إلىأعطاني القليل من المال ألذهب  -حمص
استغرق الطريق يومين بسبب قطعه عسكريا ، 

في السابق سيارة أخرى. )كان  إلىوالتنقل من سيارة 
 يستغرق ساعتين فقط(. 

 تركيا"  إلىوالتهريب  : "التهريب الداخلي،علي

ة الكسوة جنوب دمشق، حيث مدينالرحلة من  بدأت
بين محافظة ريف  منطقة إلىمع أحد الشباب  ناجخر

أوتستراد درعا، دمشق ومحافظة درعا على طريق 
ثم وصلنا ، منطقة اللجاة عبر عدة قرى إلى ناتوجهثم 

أحد  إلى . لجأنامحافظة درعاب إلى منطقة صيدا
المهربين الذي ذهب بنا باتجاه مدينة السويداء، حيث 
تم تسليمنا لمهرب من البدو. وفي اليوم التالي تم 

التي تعد منفذ مدينة منطقة القسطل  إلىإخراجنا 
المسؤول عن  إلىالسويداء على البادية، وسلمنا فيها 
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 إلىاستالم الهاربين من مناطق النظام وتسييرهم 
منطقة شنوان، وهو خاضع  ع يقع فيمركز تجم

مدينة  إلىلسيطرة داعش. وفي اليوم التالي انطلقنا 
الميادين في دير الزور عبر البادية السورية، وأقمنا 
فيها لليلة واحدة. وفي اليوم التالي قاموا بتسيير 

الرقة، -مدينة مسكنة عبر طريق الطبقة إلىرحلتنا 
ا ، وفي مسكنة أقمنا لمدة ليلة أيض إلىوعند وصولنا 

كراج مدينة  إلىالصباح تم تأمين عدة سرافيس لنقلنا 
 تحت سيطرة داعش(، حيث نزلنا الباب )كانت

والحظنا أن الكثير من الهاربين يقيمون في غرف 
عش أعدت مسبقا  لخدمة الكراج، وذلك بسبب أن دا

دون موافقة تمنع خروج أي شخص من أراضيها 
الء وإخفائهم مسبقة )تستخدم هذه الغرف لتهريب هؤ

بلدة أم حوش  إلى ناتوجهعن داعش(. وبعد عدة أيام 
تقع على الحد الفاصل بين قوات داعش وقوات  وهي

حيث يوجد ممر للعبور  ،الجيش الحر في إحرص
وللتبادل التجاري؛ تسللنا بطريقة صعبة وعندما 

خر )الجيش الحر( في بلدة الجانب اآل إلىوصلنا 
ثم صعدنا في  معنا، رص تم تفتيشنا والتحقيقإح

، ومن ثم مدينة ا إلىسرفيس  بلدة إكدة  إلىعزاز بداية 
لكننا لم ، تهريبا   تركيا إلىالحدودية بنية الدخول 

مع أحد  نستطع ذلك لصعوبة المنطقة. عندها اتفقنا
قرية خربة الجوز الحدودية  إلى المهربين الذي نقلنا

لتالي، لب، ووصلنا إليها في مساء اليوم امحافظة إدب
 بناليهر الليل حد المهربين حتى منتصفعند أأقمنا و

 التركي من الحدود. الجانب إلى
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 خريطة توضح طريق التهريب الذي وصفه )علي(
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 21سؤال الهوية االجتماعية -هـ 
 

كيف يتصور المعتقل الحدود بين الجماعات بعد 
أين ينتمي؟ وال سيما بعد ما  إلى 22خبرة السجن؟

من "تخرب" نسيج الصداقة األساسي للهوية  لحظناه
 االجتماعية.

وجدنا من خالل المقابالت التي أجريناها أن 
جماعتين  إلىالمعتقلين وضعوا حدين لقسمة نحن/هم 

)أو طرفين( متناقضتين. أحد الحدين طائفي، واآلخر 
 أخالقي و/أو سياسي.

الثنائية األولى: علوي/ غير علوي؛ إذ لم يذكر  -0
 كنقيض للعلويين، إال نادرا . "ةالسن  " اءالسجن

 الثنائية الثانية: طيب متعاون/ شرير متوحش، -2
 ثوري حر/ مستبد ظالم.

مجموعة معقدة  إلىعائد  إن كال  من هذين التقسيمين
المكتسبة قبل السجن، كما  من األفكار والخبرات
 خالل وبعيد السجن:

"لما خرجت يقول أحد المعتقلين السابقين:  -
أو هاجروا. القلة  ان األصدقاء قد قتلواك

القليلة فقط بقيت ترابط على حدود سيطرة 
الجيش الحر لمنع تقدم قوات الشبيحة 

 العلوية". 
إن "القلة القليلة" حملت في طياتها شعورا  باألسى، 
بنوع من الهزيمة أو محاولة مقاومة الهزيمة. فهذه 
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بيحة العلويين"، "الش ..."تقدم" ...القلة القليلة "تقاوم"
وهي عاجزة عن المبادرة، إنها تعمل على تحجيم 
الخسارة. وهناك "الجيش الحر" الذي يظهر كجماعة 
داخلية ينتمي إليها المعتقل، وهي "ضد" جماعة 
أخرى هي الشبيحة الذين ألصق بهم االنتماء الطائفي 

واضحة للجماعة العلوي، وهي عملية تنميط 
 ها. ، والحط من قيمتالخارجية

عن هذا  سوري-ويعبر معتقل آخر، وهو فلسطيني
 التقسيم الطائفي:

"لم أكن أعرف العلوي من السني والشيعي،  -
كنا نتعامل كسوريين دون تفرقة.... لم أكن 
أعرف الحقد الذي تكنه الطائفتان الشيعية 
والعلوية... كانوا يقولون لنا في المعتقل: 

رئيس بدكن تسقطوا النظام؟ تسقطوا السيد ال
ما بتعرفوا أنو هادا ربكن؟ لوطية... بشار؟ 
كالب أردوغان وقطر. سألت  ...حشاشين

أصدقائي في السجن وشرحوا لي سبب هذا 
 قد الطائفي وأن النظام قائم عليه".الح

طرفين:  إلىمقسمون  -السوريين-نجد هنا: "نحن" 
ي ضمني لم علوي( وآخر سن  -طائفي حاقد )شيعي

ه ما تبقى من السوريين، أي ح عنه، فيبدو أنيصر  
ر الحاقدين، والذي إليه السوريين غير الطائفيين وغي

 المعتقل.  ينتمي

 ويقول آخر:
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"اكتشفت في السجن كيف عاث النظام  -
له العلوي الفساد في المجتمع السوري وحو  

 غابة، البقاء فيها لألقوى".  إلى
يظهر كالم المعتقل بوضوح كيف تقف الطائفة 
العلوية في مقابل المجتمع السوري، الذي إليه ينتمي 

 المعتقل. 

إن كال المعتقلين األخيرين يذكران كلمات مثل 
حي أن السجن لعب "اكتشفت" "لم أكن أعلم"، ما يو

في خلق هذا اإلحساس  -بدرجة ما-دورا  محوريا  
 . واإلدراك الطائفي لنحن وهم

ات "ال توجد في سوريا سجون، هي مقرّ  -
 للتعذيب والسادية والطائفية الحاقدة" 

يقول لنا هذا المعتقل إن السجن هو آلية خلق هذه 
الطائفية، ونشوء هذا التقسيم الطائفي في تمييز 
"نحن" عن "هم" مبرر جدا  نتيجة ما يحدث داخل 

 السجن. 

ي لكن هناك خبرات مختلفة عن هذه السابقة، وه
ناجمة أصال  عن اختالف مكان السجن وظرفه، إذ 

المدني عن  في سجن حماةتقل سابق كان ر مععب  
 خبرة مناقضة: 

رغم كل  "اكتشفت أن المجتمع السوري رائع -
من مختلف  شيء. كان معنا في سجن حماة

األفكار والعقائد، كان بيننا اإلسالمي 
ي والعلوي والعلماني، كان بيننا السن  

 لي".واإلسماعي
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من جهة أخرى، دور السجن والتعذيب  ،ا يؤكدم 
المنظم فيه أو غيابه، وطبيعة انتماء كل من السجانين 

 والسجناء في خلق مثل هكذا خبرات مختلفة. 

أما التقسيم اآلخر األخالقي و/أو السياسي فهو تقسيم 
 سائد كذلك لدى عينتنا، وينافس التقسيم األول:

" اكتشفت الوجه الجيد للمجتمع السوري  -
بطيبته وتعاونه وتسامحه، وبالمقابل الطرف 
اآلخر الجشع المصلحي، حتى في الظروف 

 المأساوية". 
" لم يكن باإلمكان تفادي السجن إال بالهجرة  -

وهذا غير منطقي أن نترك البالد  ،خارج البلد
لنظام الظلم، ونخرج من بيوتنا ونترك 

 ثورتنا". 
"لو كان بيدي ألخرجت جميع رفاقي الطيبين  -

والثوريين من السجن، وألبقيت جميع الخونة 
والمخبرين والمصلحيين الذين يقتاتون على 

 دماء الناس بالسجن مدى الحياة".
من  نايا على أصدقاء"تعرفت في صيد -

من مختلف ومختلف مناطق سورية 
التوجهات الفكرية والدينية. وجدت فيهم 

كره سواء الديني أم السياسي مثل المتشدد لف
العلمانيين، ورأيت منهم المتسامح الذي همه 

ية وتحريرها من الظلم وأن نعيش بناء سور
 ". خوةكإ
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هذه الشهادات األربع جماعتين عابرتين تصور 
للطائفية السابقة، تفصل بينهما حدود أخالقية عامة، 

أي حد يمكن  إلىأخالقية عامة. لكن -أو سياسية
/ المتسامحين/ "الطيبين إلىار شخص ما منتميا  اعتب

المتعاونين"؟ حتما  إن هذه المحددات ليست إال 
صفات قيمية وال تشكل جماعة وال هوية اجتماعية. 

ك حدودا  هوياتية ما، الثورة" تمل -في حين إن "الثوار
قيمة  إلىتحيل  -في الظرف الراهن-وإن كانت 

ر بكثير من كونها أخالقية /سياسية عامة مائعة، أكث
محددا  لهوية اجتماعية لجماعة "الثوار". )هناك فرق 

 الطرف المعادي إلىانتماء  إلىواضح بين من يحيل 
الثورة"، وذاك -للنظام باستخدامه وصف "الثوار

الذي يستخدم وصفا  حياديا : "المعارضين" في مقابل 
 الموالين(.

في  السياسيين السابقين إن مشاركة بعض المعتقلين
ثورية" كما وصفوها في غازي عينتاب، "أنشطة 
هذه الجماعة "الثورية". ومن  إلىانتماء  إلىتشير 

الت السابقات كن خالل مالحظاتنا، فإن النساء المعتق
من الرجال في أنشطة  -في عينتنا-أكثر انخراطا  

"ثورية" ذات طابع أكثر ديمومة، وأكثر جدية، وال 
 وتمكين المرأة. ننساسيما في مجال حقوق اإل

هوية اجتماعية ضمن  إلىوعموما  لم نلحظ انتماء  
اإلطار السردي الذي قـُيد ضمنه المستجيب 

  أي إطار كونه سجينا  سابقا . للمقابالت؛ 

 وفي المحصلة يمكن أن ندون ثالث مالحظات:
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المعتقلون السابقون الذين استخدموا التقسيم  رعب   -0
الطائفي في تحديد انتمائهم عن شعور ضمني 

لبالهزيمة، )"لقد  النظام العلوي المجتمع السوري  حوَّ
نجز. وهناك "قلة قليلة" أُ قد التحويل غابة"، ف إلى

بقيت تقاوم تقدم الشبيحة، وهي ال تتقدم، إنها في حالة 
بر عنه لتقسيم الثاني الذي عدفاع فقط(. في حين كان ا
السياسي( غير حاسم في -اآلخرون )الحد األخالقي

كونه مهزوما  أو منتصرا ، حتى إنه لم يتطرق لهذه 
النقطة خالل سرده؛ ما يوحي بشعوٍر وتمثٍل ما 

 لالستمرارية في الصراع بين الطرفين. 

لإلحساس بالهزيمة في السردية التمييزية الطائفية 
في الواقع، ال سيما التهجير  مبررات كثيرة

الديموغرافي الذي استهدف مناطق السنة، مثل 
. إن هذه المجموعة مهزومة عسكريا  القديمةحمص 

 على األرض.

أما السردية األخرى فإنها أكثر تجردا  عن الواقع 
بكثير )الطيب، الخير، الثوري في مقابل الخسيس، 

اع ات صرالشرير، الطاغية( وهي تستخدم داالت ذ
 . أبدي ال ينتهي

 تعابير محورية تتعلق استخدم المعتقلون  -2
تكررت الطيبة كثيرا  في الشعبية )إذ  باألخالق

وصفهم، وهي إحدى الصفات الجوهرية في الثقافة 
 :مستوى كونيى لإالشعبية(، والتي تنتمي كذلك 

الخ. ولم  الخير، الشر، التعاون، التسامح، المستغل...
في ذلك الخريجون  بمن-منهم  يستخدم أي
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أكثر "تقنية" تتصل بحقوق  تعابير -نالجامعيو
، رغم أن ما مورس ضد جميع المعتقلين هو نساناإل

 األساسية، بدءا   نسانانتهاك واسع وشامل لحقوق اإل
ى تعرض لإصوال  من انعدام المحاكمات العادلة، و

المعتقلين للموت تحت التعذيب. إن هذه  آالف
تكسب أهمية خاصة في تحديد الفرق  المالحظة

العملي بين نضال للتخلص من "الظلم" ونضال 
 ". نسانلتحقيق "حقوق اإل

 سؤال الهوية االجتماعية الخاصة يحتاج -3
دراسة، المزيد من  إلىبالمعتقلين السياسيين السابقين 

وما سقناه هنا ال يتعدى تحديدا  أوليا  وغير دقيق لما 
فرضيات دراسة عن هوية  ن يشكل الحقا  يمكن أ

لمعتقلين السابقين. لكننا نفترض بناء  على ما وصلنا ا
 إليه هنا أنهم:

تعزيز الذات من خالل  إلىأوال : إما يعمدون  
حرة" تتعزز من خالل -جماعة "سورية إلىاالنتماء 

الحط من قيمة الجماعة األخرى المضادة والخارجية 
على االنسجام بالدرجة األولى، وال يظهر التأكيد 

الحرة" وهذا -ل الداخلي في الجماعة "السوريةوالتماث
منطقي؛ إذ إنها تظهر في خطابهم كجماعة غامضة 
غير واضحة المعالم، فال توجد في الواقع جماعة 
واضحة محددة تنطبق عليها هذه الصفات والمعايير 

  المضمنة في حديث هؤالء المعتقلين.
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النأي بأنفسهم عن اآلخرين  إلىأو ثانيا : يعمدون 
"األشرار المتطرفين"، دون تحديد انتماء هوياتي 

 داخلي أبدا . 

وفي كلتا الحالتين نحن أمام تفاوت في درجة االنتماء 
وتبطن هذا االنتماء لدى الفرد، أي قد نكون أمام تهدم 
 في الهوية، ظهرت كاغتراب لدى أفراد من العينة. 

 :Alienationاالغتراب 

من هو مغترب بشكل شديد،  من أفراد العينة ظهر
على المجتمع  اغ الصفات السلبيةبإس إلىعمد ف

 وإحباطه.  السوري ككل، معبرا  عن يأسه

"كان أغلب الناس في المعتقل يقاتل أقرب  -
صديق له على رغيف خبز، أو على دخول 

 .الحمام"
االعتقال تجربة مريرة غيرت حياتي "كان  -

الكثير من القناعات حول  بالكامل، وغيرت
عرفت أن سوريا هي غابة، البقاء  األصدقاء.

 فيها لألقوى ...". 
"كل األطراف أضرب من بعضها، نظام  -

 ومعارضة، ال يوجد عدل لدى أي منها".
ى لإ " تخيلت أن جميع الناس تحولوا -

ال أعلم أين أذهب، ال  ،وحوش... ال أهل لي
 .سنوات، هل ماتوا؟" 3تواصل مع أهلي منذ 

"أنا أهتم بنفسي منذ خروجي من السجن، ال  -
 يعنيني أصدقائي وال أهلي". 
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غابة" التي في هذه الحالة المعتقل غريب في هذه "ال
ى بنفسه عن أولئك األشرار، ينأالبقاء فيها لألقوى، 

ه إحساسا  منحولم يجد فيها جماعة قادرة على 
، وهو ما يشكل أقصى حاالت بالحماية والفعالية

 اإلقصاء االجتماعي الذاتي. 

أن هذه التصورات  إلىأخيرا ، يمكن أن نخلص 
الجماعية تزيد الصعوبات أمام خلق تصور وممارسة 
فعلية للمواطنة الحقا ، في مرحلة االنتقال السياسي، 
وهي كذلك تضع معيقات في وجه إعادة تأسيس 

 رعية الدولة. ش

لم أدخل السجن الشمالية: "قال أحد سجناء إيرلندا 
اعتراف ى لإليطلق سراحي منه"، قاصدا  أنه يسعى 

بهويته الجمهورية اإليرلندية وبشرعية نضاله 
مجرم، إن مثل هكذا اعتراف ككسجين سياسي ال 

في حين أن المعتقل  .ةيكسبه من الحكومة البريطاني
أن يقول "لم أدخل السجن  السوري ال يمكنه أبدا  

ط ألن الظروف تختلف، ليطلق سراحي منه"، ليس فق
العديد من السجناء اإليرلنديين استطاعوا إكمال  وألن

دراستهم داخل السجن، في حين أن أكبر نجاح 
بل ألنه  حيا ؛ للمعتقل السياسي السوري هو أن يخرج

سينتزع منها اعترافا   ال جماعة/ ال دولة هناك
فهو إما ال يبالي بالدولة والمجتمع ه؛ بهويت

مستوى طائفي  إلى)اغتراب(، أو يهبط بها )الدولة( 
، وفي كال الحالتين تكون شرعية 23)نظام علوي(
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الدولة و"شرعية" األطراف األخرى الفاعلة هشة أو 
 ربما ميتة.
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  24تمثل الذات لدى المعتقل -و
 

 أوال :

إذا كانت "االنتماءات االجتماعية" ضعيفة كما 
سردها المعتقلون السابقون عموما ، فإن الهوية الذاتية 
ضمن اإلطار السردي للسجن ليست هكذا دائما . إن 
البروز الذاتي وتقدير الذات ظهر في بعض سرديات 
المعتقلين بشكل يفوق البروز الذي تمنحه الجماعة أو 

 الهوية االجتماعية. 

 ول معتقلون سابقون: يق

"أشعر أني بطل، وقفت مع رفاقي في وجه  -
واجبي...  قدمتالطاغية، ال أشعر بالندم، لقد 

ا لم أقدم أية فأن ،أشعر أني بطل ،نعم
رغم التعذيب الشديد  معلومات عن الثوار

 والمرعب الذي تعرضت له". 
... أشعر بالفخر ألنني "كنا نعلم أننا سنعتقل -

 .على الطغيان والظلم"من الثائرين  كنت
 بواجبي... فقط".  قمت"لقد   -

 ء عن رضا عن الذات بشكل واضح، فقديعبر هؤال
أنجزوا مهماتهم وضحوا في سبيلها، وال يشعرون 

بانهم كانوا ضحية ألشخاص بالندم، ويغيب الشعور 
... ال يمكنني . "ال25يهمبشكل كبير لد او جماعات ما

ني القول إني القول إني أشعر بالذنب، بل يمكن
 أصبحت أكثر تمسكا  بالثورة". 
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عبروا عن مهمة منجزة لكن ما يلفت االنتباه هو أنهم 
صيغة الماضي، وضع تحتها خط( توحي )األفعال ب

أنها ال تستدعي استكماال . وهذا ما يبدو منسجما  مع 
ما ذهبنا إليه في الفقرة السابقة من ضعف الهوية 

من الواجب" السياسي االجتماعية، كون "هذا النوع 
االجتماعي الذي أنجز، ال يمكن أن يكون ويعانى إال 

 ضمن جماعة. 

 ثانيا :

على الطرف اآلخر مما سبق يظهر النقيض؛ المعتقل 
 ة، وعن ذات عاجزكامل عجزالسابق الذي يعبر عن 

 ومشلولة. 

... كتلة لحم على عجز"كنت أشعر بال -
 األرض يتقزز منها من يراها، فال أستطيع

 . مساعدة أحد حتى نفسي"
كيف تخلصت من ذلك  "كل ما أفكر فيه هو -

كنت أرى الناس تموت أمامي  المكان سالما .
لم أفكر إال بنفسي، ولم أكن  .بشكل يومي

أعلم موعد خروجي من السجن، ولست قادرا  
على مساعدة أحد، حتى نفسي ال أستطيع 

 .مساعدتها"
واحدة اركة مش "كان شعوري شعور البائس. -

 3بقيت نتيجتها  في مظاهرة في الجامعة
سنوات في السجن، سنتان منها لم أكن أعلم 

 خاللها شيئا  عن أهلي".
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تتكلم إحدى  Acts of Memoryفي كتاب 
الكاتبات عن إنكار الذاتية لدى الناجين من 

، وهو إنكار ناجم عن فقدان القدرة على لوكوستالهو
يحتل مكانة جوهرية التحكم بالمصير الذاتي، وهو ما 

في الثقافة الغربية، وهذا شرط ضروري كي يكون 
إحدى  نكار الذات. تورد الكاتبة قصةفقدانه كافيا  إل

المعتقالت التي طلب منها الضابط النازي أن تغلي 
وألقاه فيه.  د حديثا  قدرا  من الماء، ثم أتى بطفل ول

كانت تقول إنها ليست هي من كانت هناك في المطبخ 
. 26لي قدر الماء، تنظر وال تفعل شيئا  إزاء ما تراهتغ

إن ما يصفه هؤالء المعتقلين ينطبق على ما وصفه 
ناجو الهولوكوست: أن تكون كتلة لحم مقززة! ال 
تقدر على مساعدة أحد حتى نفسك، يعني أن الذات 

 مستلبة لقوة خارجية جبارة. 

 ثالثا :

ذين الطرفين تقف رؤية ثالثة، تبدو أكثر إيمانا  بين ه
بقدرها، وبمصيرها الذي عانته في السجن، وهي ال 
تؤمن بالثورة أو ال تريد ممارستها، كما أنها ال تبدي 
ذلك القدر من الذاتية الذي يحوزه البائسون السابقون، 
إنها أكثر تسليمية للقدر. ومن الجدير بالذكر أن أغلب 

؛ ن األخيرين اعتقلوا لسبب بسيطعناصر الصنفي
نتيجة وشاية، وال  مشاركة في مظاهرة واحدة أو

 عالقة لهم بما يجري في األرض. 

"كنت في السجن بحالي، بعيد عن المساجين  -
لوقت عن اإلسالميين المتشددين وبنفس ا
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عالقة لي بالسياسة، أنا رجل ال  العلمانيين.
دراويش ومساكين مثلي، دخلوا  تعرفت على

السجن بال ذنب، ال يهمهم قلب النظام، من 
ل لقمة يحكمهم ماشي الحال، المهم نحص  

 عيشنا".
"ال أشعر بالندم وال أشعر أني بطل، أنا لست  -

من الثوريين، كنت تاركا  الثورة ألهلها، ألني 
أعلم أني لست قادرا  على تحمل مصاعبها 

 ،كي ال أتورط فيهاو وإهانة.من اعتقال 
مت ، وأق2100في بداية  دوما خرجت من

 في المزة عند أهل زوجتي، حتى أني خرجت
في مسيرة مؤيدة وحملت صورة  2100عام 

بشار األسد، بناء على ضغط زوجتي، وجبت 
 بها شوارع دمشق...".
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 27المشاكل التي يواجهها المعتقلون السابقون  -ز
 

تتطلب دراسة المشاكل التي يعاني منها المعتقلون 
كميا  في التحليل والمسح، يسمح السابقون أسلوبا  

ه إلي وهو ما تحتاج ،صور أكثر عموميةببناء ت
لتلبية  لتتمكن من بناء خططها المؤسسات المعنية

ذلك عدم إمكانية قيامنا باحتياجات هؤالء. ونتيجة 
سيفيد الحقا  في بناء  صر على تحليل كيفيفإننا سنقت

 فئات مناسبة لدراسة كمية. 

تصنف المشاكل التي قد يعانيها المعتقل السياسي 
 السابق في الفئات الثماني التالية:

 مشاكل صحية جسدية ونفسية. -0

شكلت التقرحات الجلدية المرض األكثر شيوعا  بين 
كل األخرى بين المعتقلين، في حين تتفاوت المشا

التهاب األمعاء، وأمراض الكبد، مثل  معتقل وآخر،
آالم في العمود والمفاصل بسبب التعذيب،  وتليف

 إلىالفقري بسبب وضعيات التعذيب المرهقة، إضافة 
 االضطرابات النفسية. 

تسبب المشكالت الصحية مشاكل أخرى، وتزيدها 
تعقيدا ، إذ إنها تعطب أو تعطل الجسد القادر على 

 مواجهة ما ينتظره من مصاعب عدة. 

اضطراب العالقة مع العائلة، ومع الزوجة بشكل  -2
ن أخاص. وهناك عدة حاالت انتهت بالطالق، حتى 
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ه من لقاء أطفال تهأحد المعتقلين السابقين منعزوجة 
 طلقته. بعد أن

انعدام الدعم المجتمعي النفسي، وتحميل المعتقل  -3
مسؤولية ما حدث له. "كان الكثيرون يلومونني على 

 مشاركتي في المظاهرات".

عدم وجود عمل، أو القيام بعمل دون الكفاءة التي  -4
يعمل في  يملكها المعتقل السابق. أحد أفراد العينةكان 

قال: "ما أقوم به  ،عيسوق خضار، وهو خريج جام
 حاليا  ليس عمال ". 

أو لتلبية  عدم وجود دخل مالي كاف للعالج -5
االحتياجات الضرورية بما في ذلك السكن، أو رأس 

  مال لالنطالق من جديد.

كون المعتقل السابق هو المعيل الوحيد/األساسي  -6
لعائلته، وأحيانا  لعائالت أقاربه في حال موت 

 ر شائع.المعيل، وهو أم

 خسارة الممتلكات ومصادرتها.  -7

إن المشاكل األربعة سابقة الذكر ذات طبيعة 
اقتصادية، وتستحق المزيد من المناقشة والدراسة. 
حيث يعود التدهور االقتصادي لحياة أسرة المعتقل 

كافة اإلمكانات  عموما  لعدد من األسباب. إذ تستنفذ
ه، ألن المادية التي كان يملكها المعتقل قبل اعتقال

جل عائالت تحتاج الى أموال من أ ترك معظمهم
حيث كان هو المعيل الوحيد أو متابعة حياتها، 

األساسي، كما أن معظم مصادر الرزق قد تم 
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أضف الى ذلك تدميرها أو أتلفت نتيجة الحرب، 
ستفزاز ألهله من قبل نفقات البحث عن المعتقل واال
من والسجون أفرع األالسماسرة والمتسلطين في 

حيث دفع  ،الميدانيةالمحاكم ومحاكم اإلرهاب و
من أجل سماع خبر  بعض األهالي جميع ما يملكون

 أو معرفة أماكن أبنائهم. 

عجز  هذه الظروف أدت إلى وضع المعتقل في حال
 اتتراكم، عدا عن كامل من الناحية االقتصادية

ت بعض ، حيث اضطراالعتقالديون خالل فترة ال
تأمين متطلبات  جلن ألى االستدانة مإ سر المعتقلينأ

جل تأمين األموال التي ذهبت الى العيش وأيضا  من أ
 المتنفذين والسماسرة في أفرع االمن والمحاكم.

وعلى صعيد العمل يجد المعتقل نفسه في حالة ضياع 
في لسوريين اأجور بسبب قلة فرص العمل وتدني 

يث ه. حوعدم إيجاد عمل يتناسب مع مؤهالتتركيا، 
 يمارسون هناك العديد من حملة الشهادات الجامعية

عمال  عضلية كنقل األتربة والبيتون واألعماال  أ
 ... مما ال تتناسب ومستواهم التعليمي.الزراعية

منظمات المجتمع المدني  أن ومن الجدير بالذكر
السوري والتي يشرف عليها أن العاملة بالش

، ال توفر فرص عمل مخصصة لهؤالء نسوريو
المعتقلين، وهو األمر الذي يجب على هذه المنظمات 

 . أن تأخذه بعين االعتبار

 عدم القدرة على الحصول على جواز سفر.  -2
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أن هذه المشاكل مشتركة بين من  إلىوتجدر اإلشارة 
هم في الخارج )تركيا(، ومن هم في الداخل 

 السوري. 

وباستثناء بعض الناشطين المتطوعين، والعالج 
عتقلون السابقون أي النفسي المجاني، لم يتلق الم

ن الشبكة االجتماعية القريبة كاألهل مساعدة. كما أ
واألقارب باتت غير قادرة على دعمهم، نتيجة 

ألعباء الكبيرة التي ترتبت عليها، من لجوء وخسارة ا
الليرة السورية، وما  ممتلكات وفقدان العمل وانهيارال

 ذلك.  إلى
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 إعادة االندماج االجتماعي -ح
 

 أوال : على صعيد األساسيات
 

إعادة االندماج" المقاربة األكثر شيوعا  تشكل "
اإلفراج بعد ة المعتقلين )سياسيين وغيرهم( لدراس

عنهم. وكنا قد استخدمنا هذا المفهوم حتى اآلن في 
داللته العامة )إعادة تأهيل، دعم، ومساعدة المعتقل 
على االنخراط في مجتمعه، بعد أن عزل عنه وانقطع 
عن الحياة فيه لفترة زمنية ما( لكن في هذه الفقرة 

 سنفحص هذا المفهوم بشكل أعمق.

يما يخص المعتقلين فيمكن تحديد "إعادة االندماج" 
في ثالثة اتجاهات على خلفية جرائم غير سياسية 

 : 28شاملة

: يفترض هذا االتجاه أن على الخطورةالقائم  -0
الدولة، و المعتقل السابق يشكل خطرا  على المجتمع

لذا يجب تقييد حركته وإخضاعه للمراقبة الدائمة. 
مثل وضع األسوار اإللكتروني على معصمه، أو أن 

عليه زيارة مخفر الشرطة كل يوم أو كل  يفرض
الخارج، ويمنع من  إلىأسبوع، أو أن يقيد سفره 

 ذلك. إلىالعمل أو من بعض أنواع العمل، وما 

القائم على الحاجة: يفترض هذه االتجاه أن  -2
يشكل عبئا   –نتيجة اعتقاله بالحد األدنى  –المعتقل 
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لمجتمع على المجتمع ، لذا على المجتمع )كمنظمات ا
المدني( والحكومة أن تقوم بتدريبه، وتأهيله، وإعداده 
لالنخراط في النشاط االقتصادي واالجتماعي في 

 المجتمع.

القائم على القوة: يفترض هذا االتجاه أن المعتقل  -3
السابق يشكل قيمة للمجتمع، وهو بذلك ليس متلقيا  
 سلبيا  للمساعدة، بل إنه قادر على المبادرة والعمل،
واالنخراط في المجتمع، وأن يؤثر في المجتمع 

 إيجابيا . 

وأيا  كان اتجاه إعادة االندماج، فإن جوهره يتضمن 
والمعتقل كان قد  ،المجتمع سوي وطبيعي -0أن 

انحرف عن سويته، عن طريق ارتكاب أخطاء 
وأن المعتقل هو من عليه أن يتغير كي  -2 معينة،

أو أن المعتقل يقبع  -3يتأقلم مع المجتمع، و ناسبتي
)أو كان يقبع( خارج المجتمع، واآلن تتم عملية 

 .29إعادته إليه

د يكون أما ما يخص المعتقل السياسي، وهو معتقل ق
، وقد يهدد "السلم" في في مواجهة مع هوية الدولة

المجتمع، وال سيما في الدول ذات األنظمة 
ة  إلى، فإن دراسات سابقة تشير 2االستبدادي

ة" كأحد األدوات الالزمة والضرورية "المواطن

                                                
في الدول الديموقراطية ال مبرر للشخص بتهديد العنف المحلي،  - 2

باعتبار أنه يعمل داخل منظومة السياسية الديموقراطية، لذا يعتبر 

المجلس األوروبي أن من يستخدم العنف في الدول الديموقراطية 

 للتعبير عن رأيه/اتجاهه السياسي ال يمكن أن يكون معتقالً سياسياً. 
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لتحقيق االندماج. وهي قد تتطلب خلق تسوية مع 
المعتقل السياسي السابق، تفتح له بوابات قد ال تكون 
موجودة سابقا ، أو أنه اآلن فقط بات مقتنعا  بها، كي 
ينخرط في الحياة المدنية والسياسية كمواطن 

 -و كليا  جزئيا  أ-. إن هذه التسوية تتضمن 30فاعل
شهد تغيرا  في المجتمع الذي شهد اعتقاال  سياسيا ، و

بالتالي شكال  من االضطراب وربما العنف. وبذلك 
فإن الكالم عن اندماج المعتقل السياسي باعتباره 
منحرفا  عن المجتمع السوي ال يعود كالما  صحيحا  
بشكل كامل. بل على العكس، قد يشكل اإلصرار 

رفض  إلىجوهري لالندماج على هذا المفهوم ال
 . 31المعتقل السياسي له

كيف يمكن إسقاط ونقد هذه المبادئ التأسيسية إلعادة 
االندماج على الصعيد السوري، في ضوء ما ناقشناه 

 في الفقرات السابقة؟

الحالية فاقدة للشرعية بشكل السورية إن الدولة  -0
شبه كامل في نظر شريحة من المعتقلين على األقل، 

  يرونها إال كنظام طائفي.وال

إن شريحة من المعتقلين مقصية ذاتيا  عن  -2
معنية به.  المجتمع وعن قضاياه، وتصرح بأنها غير

هو عدم القدرة على المشاركة )اإلقصاء االجتماعي: 
الفعالة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

اسي والثقافية، واالغتراب واالبتعاد عن التيار األس
 (.32في المجتمع
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 المعتقلين السياسيين كخطر، إلىإن الدولة تنظر  -3
معظم من قابلناهم كان وتضيق عليهم بشكل كبير. )

يخشى من إعادة اعتقاله بعد لحظات من خروجه من 
 السجن(.

ومفتتة اجتماعيا ، وال  إن الدولة منهارة اقتصاديا ، -4
تسوية مع  طرح أي -أقله في المدى المنظور-يمكنها 

هؤالء، وال سيما في ظل ما يحدث من تغيرات على 
ياسية. األرض، وفي ظل استعصاء الحلول الس

في تمكين  -ولو رغبت-بمعنى آخر إنها ال تقدر 
 "مواطنة" هؤالء.

تسوية في هذا السياق ال يمكن أن تنجز  إن أي -5
دون عدالة انتقالية، بسبب االنتهاك الكبير لمبادئ 

من قبل  ينسانوالقانون الدولي اإل ننساحقوق اإل
 الدولة، فيما يتعلق بالمعتقلين.

إن هذه المالحظات الخمس تعني أن الدولة السورية 
 ال يمكنها أبدا  أن تحقق االندماج للمعتقل السابق. 

 Dis–Earthingنستخلص من فقرة االقتالع  -6
رانية والجغرافية باتت عمأن البيئة االجتماعية وال

وذات حضور هش، فأين سيتم االندماج؟  متشظية
بمعنى آخر، إن عملية اندماج المعتقل السابق في 
مجتمع اللجوء تتطلب فهما  وإجراءات مختلفة عن 

 اندماجه في مجتمعه األصلي.

الذي  إن المكان المجتمعي/ الرمزي/ االقتصادي -7
إعادة بناء،  إلىيحتاج  يفترض أن يتم فيه االندماج
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ألساسية المعيشية فيه، على األقل وخلق الظروف ا
 على مساحة كبيرة من سوريا. 

 نستطيع أن نخلص مما سبق أن ركني االندماج
 -الدولة والمجتمع-األساسيين والمفترضين كمسلمات 

أكثر هشاشة من قدرتهما على تنفيذ أية عملية اندماج 
على المستوى التأسيسي في سوريا. ونستخلص أن 

ير قابل للتطبيق في الحالة االندماج هو مفهوم غ
 السورية.

 

ثانيا : هل تشمل مشكالت الالجئين في تركيا تلك 
 الخاصة بالمعتقلين؟
لتي يعانيها / تطابق المشكالت اما مدى اختالف

عن عموم  المعتقلون السابقون المقيمون في تركيا
المعتقل  الالجئين السوريين فيها؟ هل يعني وجود

أن مشاكل الالجئين تبتلع  السابق في تركيا الجئا  
 مشكالته؟

اعتمدنا على مجموعة من األبحاث و التغطيات 
ما نختبره يوميا  من خالل  إلى، إضافة 33اإلعالمية

، لتحديد المشاكل احتكاكنا مع السوريين في تركيا
وفي  التي تواجه السوريين الالجئين في تركيا.

التي المحصلة يمكننا أن نسوق االستنتاجات التالية )و
 فحص(: إلىفرضيات بحاجة ى لإهي أقرب 

 البعدين التاليين:مشاكل المعتقل عن الالجئ ب تختلف
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لم تكن الحالة الصحية النفسية والجسدية لالجئ  -0
 ملحة كأولوية، كما هي في حال المعتقل.

في حين قد يالم المعتقل من محيطه بسبب  -2
وم يتعلق ل إلىاعتقاله، إال أن الالجئ نادرا  ما أشار 

ما كان يحدث اللجوء بشكل  بسبب لجوئه. إذ غالبا  
كبير، تدريجي أو  ناجمة عن ضرر جماعي موجات

ن المعتقل فرد في اعتقاله مفاجئ؛ في حين أ
قصى ومسؤولية هذا االعتقال. بكلمات أخرى قد ال يُ 

الالجئ من قبل البيئة االجتماعية القريبة إال في 
فإنه قد يعاني من حاالت خاصة، أما المعتقل 

 اإلقصاء االجتماعي.

في حين تتشابه أبعاد أخرى من المشاكل التي رأيناها 
لدى المعتقل مع تلك التي يعانيها الالجئ: عدم وجود 

فر اعمل أو صعوبة الحصول على عمل، عدم تو
رأس مال وانخفاض الدخل، عدم القدرة على 
الحصول على جواز سفر، خسارة الممتلكات أو 

 تها. مصادر

نتيجة لمقارنة الحالين بما  إلىولم نتمكن من الوصول 
يخص العالقة بين الزوجين، وال كون الذكر هو 
المعيل األساسي الذي يقع عليه العبء األكبر، وإن 
كنا نفترض أن هذا البعد األخير متشابه لدى كل 

 منهما. 

يبقى هناك فرق هام مؤسس بين كل من الالجئ 
السياسية،  المعتقل في المشاركة والمعتقل: لقد انخرط



95 
 

على الالجئ هذا ال ينطبق طوعا  أو كرها ، و
 بالضرورة. 

وكنتيجة فإن العوامل الثالثة: الحالة الصحية، لوم 
المعتقل أو إقصائه اجتماعيا ، والمشاركة السياسية 
بالضرورة، تفرض تكتيكا  مختلفا  في مقاربة حلول 

ين، عما هو الحال ودعم المعتقلين السياسيين السابق
الالجئ ال تبتلع حالة  الذي عليه الالجئ، وإن حالة

 الالجئ إال جزئيا . -المعتقل
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:خالصة ومقترحات لدعم المعتقلين السابقين  
 

 الخالصة:

وجد هذا البحث أن خروج المعتقل السياسي السوري 
الذي هو  من السجن ال يعني انتقاله من الداخل

 الخارج الذي هو إلى... الجحيم، الموت، التعذيب
 خاطئ.  الحرية والخالص؛ إن هذا الوصف

( خارج أبوابه ين )أو الكثير منهميرمي السجن المعتقل
سنوات عن  حفاة  بهيئات رثة بعد انقطاع قد يستمر

أو  العالم الخارجي وعن أي معلومات تتعلق بمدنهم
رج قراهم أو أهلهم وأصدقائهم. تشكل هذه اللحظة خا

لقدرة والضياع وعدم ا ن حالة من الترددباب السج
في بعض األحيان، إذ تبدو المدينة  على التحرك بعيدا  

تقدم خاللهما. رغم أن هذه والمجتمع مكانا  يصعب ال
الحالة تنتهي عمليا  بعد لحظات أو بعد  أو اللحظة

أيام، إال أنها ليست إال عارضا  ومظهرا  لما هو أكثر 
 Dis –سميناه "االقتالع ديمومة، لما يتعلق بما أ

Earthing أي أن المعتقل سيجد عند خروجه من "
لعمران، والنسيج االجتماعي اوالسجن أن الجغرافيا، 

األبد. بمعنى أن العالم  إلىوربما  ،أو اختفى قد تغير
 ه فقط يكون المعتقل السياسي حرا  الخارجي الذي في

من معالمه ومن طبيعته كذلك )الشك  ناجيا ، قد فقد
إمكانية الصداقة مثال ( ما يعرقل تحقيق حرية ب

 ابق. إن العالم الخارجية المعتقل السياسي السوكرام
امتداد بأبعاد مختلفة عن "الداخل" السجن. وبالتالي لم 
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على المعتقل محصورا  بمن  يكن فعل النظام السياسي
لى الجميع، داخل السجن، بل إنه فعل وقع ع هو

وللمعتقل السياسي خصوصية وحيدة في هذا الصدد: 
لقد كان معزوال  عن الزمن في الخارج، عن الزمن 
باعتباره سيرورة األحداث المتغيرة، وسيرورة تغير 
الواقع راديكاليا . وهذا التغير يبدو أكثر جوهرية، من 
–كونه مجرد تغير "إجرائي" أو عملي، إنه يمس 

 يا . إنسان جوهرا   -أحيانا  

لذلك نرى أن اإلطار السردي الذي يعتمد على تقسيم 
عتقل كشاهد على داخل/خارج، والذي يحصر الم

لمساعدة المعتقل  -بالحد األدنى-الداخل غير كاف 
على التعبير عن ذاته، وتجربته. فتجربته ليست 
محصورة في الجحيم الحاصل في داخل السجن، 

لى الجحيم المستمر فقط، وإنما في شهادته الخاصة ع
 في الخارج كذلك. 

يعاني العديد من المعتقلين السياسيين السابقين من 
ر العديد منهم عن تمثل االغتراب االجتماعي، وعب  

ر آخرون عن طائفي للمجتمع والدولة، في حين عب  
. وفي قي سياسي في إدراكهم لآلخرتمثل آخر أخال

ر عنها ب  كل األحوال فإن الهوية االجتماعية التي ع
المعتقلون السابقون، باعتبارهم معتقلين سياسيين، 
هي هوية غير واضحة، هشة، سهلة االغتراب، 

 مزيد من الدراسة.  إلىوتحتاج 

هناك ثالثة اتجاهات  تكان على صعيد الهوية الذاتية
بإحساس المعتقل  يتعلق األولعبر عنها المعتقلون. 
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إال أن  دمه،الذات، وأحيانا  الفخر بما ق بالرضا عن
روا عن هذا االتجاه من خالل معظم المعتقلين عب  
وانتهت، كمهمة كان عليهم  الماضيأفعال قدموها في 

اهتمام باستمرارية إنجازها وقد فعلوا. ولم يكن هناك 
 الثورةالذي أدى للسجن سابقا ، رغم أن أهداف  الفعل

 لم تتحقق. 

بعض االتجاه الثاني بإنكار الذات، إذ عبر يتعلق 
المعتقلين عن استالب ذاتهم في السجن من قبل القوة 

 الجبارة التي هي السجان.

االتجاه الثالث بتسليم المعتقل السياسي ما يتعلق و
 اختبره في السجن للقدر، باعتباره خاضعا  له. 

أخيرا ، ناقشنا مفهوم "إعادة االندماج" ووجدنا أن هذا 
المفهوم غير صالح للحالة السورية، لسببين 

 أساسيين: 

تشكل الدولة أحد ركني أي عملية إعادة اندماج،  -0
والدولة السورية فاقدة لشرعيتها بشكل كامل أو كبير 

 جدا  لدى عدد كبير من المعتقلين. 

ن الثاني من إعادة الرك المجتمع الذي يشكل -2
لحاضنة التي فيها غير قابل كي يكون ا االندماج

إما ألن عددا   -درجة كبيرة إلى-يحدث االندماج 
سابقين يعيشون في بلدان اللجوء كبيرا  من المعتقلين ال

وبالتالي يصبحون الجئين  -تركيا في حالتنا-
ومعتقلين سابقين في آن واحد بمشاكل أكثر تعقدا . أو 

جة صغيرة أو ردى لإألن المعتقل السابق قد اختبر 
والشبكة  لعمرانكبيرة االقتالع من الجغرافيا وا
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ترميم هذا الوسط  إلى، وبالتالي نحن بحاجة الحميمة
 الذي اقتلع منه، وهو ما يتطلب عملية محكمة من
تطبيق العدالة االنتقالية، وترميم ما يمكن ترميمه من 

 بنى المجتمع. 

 

 المقترحات:

انشاء مؤسسات ومراكز تهتم بشؤون  -0
الصحة  السابقين من جوانبالمعتقلين 

تقديم اإلعانات المادية الجسدية والنفسية و
 ية. االضطرار

عن طريق تدريبه حتى السابق تأهيل المعتقل  -2
مل والكسب المادي يصبح قادرا  على الع

 الذي يغطي احتياجاته المعيشية. 
أن تقوم المنظمات الحقوقية ومنظمات  -3

تجاه جتمع المدني بأخذ دورها بفاعلية الم
مجها المعتقل، وأن تخصص في برا

 لناجين من االعتقال.التوظيفية شواغر ل
تحفيز المعتقلين وذويهم على تشكيل روابط  -4

 لتمثيل أنفسهمهيئات تجمع أكبر عدد منهم و
 بينهم.ولتعزيز التضامن 

 إعالن يوم للمعتقل السوري. -5
تنظيم معارض وندوات دورية تبين معاناة  -6

وأبعاد  خل المعتقل وبعد خروجه،المعتقل دا
هذه المعاناة وأثرها عليه وعلى المجتمع. 

 إلىوالعمل على تحويل قضية المعتقلين 
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ن والراغبين في وعاء لجذب المتطوعي
 .لخبراتاكتساب ا

*** 
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 :ملحق

جراها فريق العمل مع أالمقابالت التي مقتطفات من 
 بعض الناجين من االعتقال.

 

 1مقابلة 

 االسم: تحفظ على ذكره 

 ا .عام 51 :العمر

ولدي مكتبي  ا ،مدني ا  عمل في سورية مهندسأكنت 
اعتقلت  .لى عملي بتعهدات البناءإباإلضافة  ،الخاص

من قبل فرع المخابرات الجوية  02/2/2104في 
 ،األولى بقيت لعدة أيام بدون طعام الفترةفي  .بحماة

 ا  كان تعذيب .و سببأمع تعذيب يومي دون تهمة 
ن أجل أمن  فسيتنا وتحطيمنا داخليا  ومعنويا  لتدمير ن

و نوقع على  أ ،ندلي لهم بالمعلومات التي يريدونها
لى إرسالنا إمن اجل  ،عدوهاألتي قائمة الجرائم ا

  .دنايا والمحكمة الميدانية بدمشقسجن صي

سواء  ،و جامعيأاتجاه كل مثقف  ا  كان حقدهم ظاهر
و أي صفة تحمل أ و معلما  أ و طبيبا  أ كان مهندسا  
كانت عبارات التحقير والنعت بصفات  .شهادة علمية

ل هي السمة الحيوانات لحملة الشهادات في المعتق
جيبونا هالجحش " :من مثلالسائدة لدى عناصر األ

نحنا علمناهن  ...مينو هدا الكر الدكتور ... المهندس
ونحنا عطيناهن الشهادة ونحنا منسحبا منهن وقت ما 

 ".بدنا
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ن إ ...وال كر سحبت منك الشهادة" :قال لي المحقق
ولك نحنا عطيناك  ...شاهللا مفكر حالك اخذتا بفهمنتك

ولك السيد الرئيس مفضل  ...خالق منناأالهندسة كرم 
صار بدكن  ...علمكن وعطاكن شهادات ...عليكن

 ...".حرية وتعملن ثورة

في هذه المرحلة تنتفي أي اعتبارات لإلنسانية، 
تم تهجينها لتوضع التي حيوانات كاليصبح الجميع 

القمعية  ديةيرة تغذت على عقيدة البعث االستبداظبح
تمرارية استبدادية تلك فكر قد يهدد اسضد أي 

 العصابة المتعطشة لجلد البشر وسفك دمائهم.

لى إحالتي إ تشهر تقريبا  تمأبعد معاناة دامت ثالثة 
 ؛ل التحقيق في مطار المزة العسكريدمشق الستكما

بدأت من التحقيق مع مسلسل  ،ألقبع هناك سنة كاملة
بدأ من الضرب بالعصاة البالستكية  ،تعذيب جديد

لى الكرباج إ انتقاال   ،براهيمياألخضر اإل سماةالم
ح لساعات طويلة لى الشب  إوبعدها  ،الرباعي األسود

ال إ .بنفس أسلوب الحقد والكراهية الذي اتبع بحماة
نه كان يشرف على التعذيب في حماة مساعد اسمه أ
ما أ ،من بلدة تدعى الربيعة في ريف حماة "فرحان"

 ا  ح المحقق ضابطصبأ ،في مطار المزة "الجوية"في 
نه ال يقل حقدا  أال إ .من السويداء "المقدم سهيل"اسمه 

قل درجة أعن المساعد الذي يعتبر  ا  وعنجهية وتسلط
ألفاظ وشتائم بنه زاد عليه بتلفظه أال إ ،علمية منه

الثورة سلفية  تشير إلى أنو ...تسيئ الى اإلسالم
ال إلفاظ التي ال تنم وغيرها من األ "،عرعورية"و
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وكأن فتحت لهم في  ،سود دفين منذ سنواتأعن حقد 
حة إلخراج ما كتموه لسنوات سنوات الثورة فس

 .طويلة

حقيق في مطار المزة، بقيت هكذا لمدة شهرين في الت
حالتي لإليداع في صاالت الرياضة في إوبعدها تمت 

 2وعرض  ا  متر 05كانت الصالة بطول  .المطار
لى إما أدخلت دعن .قال  معت 231يتواجد فيها  ،متارأ

هزيلة  ا  جسامأشاحبة و ا  هذه الصالة رأيت وجوه
 ،رجاء الصالةأتخرج من كافة  لمٍ أ اتن  أو ،عارية

كلما تقدمت في  .التي تكدس بها البشر فوق بعضهم
التي تصل  ،عمق الصالة ازدادت الرائحة الكريهة

لتوحي مباشرة بهول  ؛لى الرأسإمن األنف مباشرة 
ليه من سبقني إالذي وصل المنظر وفظاعة المصاب 

وما هو  مصيري المستقبلي في  ،لى هذا المكانإ
 ،عارية، مكوناته أجساد من البشر ،هكذا مستنقع

لتقرحات الجلدية صابتها اأتالصقت حتى تعفنت و
مل ألى ذلك المكان على إدخلت  .والدمامل والجرب

ن الوضع أال أ ،ثناء التحقيقأالتخلص من التعذيب 
وتصرفات بعض المعتقلين الذين  ،الصحي العام
يقومون بتعذيب  ،لى شبيحةإالسجن انقلبوا داخل 

اء وكبار السن باسم السجان المعتقلين وخاصة الضعف
لى استئثارهم إباإلضافة  ،ليهم هذه المهمةإوكل أالذي 

بحصص كبيرة من الطعام، ومساحة واسعة للجلوس 
مر الذي هذا األ ،نوم على حساب باقي المعتقلينوال

 ،لى صاالت اإليداع بعد التحقيقإجعل االنتقال 
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والمكوث في هذه الصاالت ألشهر طويلة أسوأ من 
 .التحقيق والتعذيب المرافق له

 ،أشهر 01هناك في تلك الصالة ما يقارب  امضينأ
ألحاكم  ،لى محكمة اإلرهاب بدمشقإحلت بعدها أ

مثل دعم المجموعات  ،سمع بها من قبلأبتهم لم 
ثارة الفتنة إو ،جنبيةأوالتواصل مع دول  ،اإلرهابية
 ،من آخرأبل كانت فرع  ،لم تكن محكمة .الطائفية

بنفس األسلوب  ،منوالقاضي كأنه ضابط في فرع األ
 ،قوالاألو سماع ابدون دفاع  ،والحقد والكراهية

 نه انتزعأو ،منلدحض ما جاء بضبط فرع األ
 . بالتعذيب المميت

بقيت فيه  .لى سجن عدرا بدمشقإحلت أ ،بعد كل ذلك
 ا  كونه سجن ،من جديد ي الحياةلإعادت  ،ستة أشهر

تحسنت  ،دويةأحصلت على ثياب وطعام و ا ،مدني
حلت بعد ستة أ ،بقيت قيد المحاكمة .حالتي الصحية

نا ما أزال قيد المحاكمة في أو ،لى سجن حماهإأشهر 
 اإلرهاب بدمشق.محكمة 

مع  25/0/2107خرجت من السجن بتاريخ 
بعض منهم سيق  .مجموعة من رفاقي المعتقلين
مطلوب  هموبعض ية،للخدمة العسكرية االحتياط

 .ألفرع أخرى غير التي اعتقلته

جد أنني لن أعرف أكنت  ،لى منزلي بحماةإوصلت 
 ،لى تركياإوالدي غادروا أن زوجتي وأل ا ،حدأ

 ا ،يوم 21مدة بقيت بحماة  .فضلأإليجاد حياة 
مر الخروج من أثم تدبرت  .من إعادة اعتقالي ا  متخوف
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ل دخاو ،لى الحدود التركيةإألصل  ،دلبإحماة باتجاه 
وكنت على  ،لى تركيا عن طريق المهربينإبعدها 

نه استقر بهم المطاف أعلم أو ،سرتيأتواصل مع 
 بوالية قونيا التركية.

منهم من  ،نيمجموعة من األصدقاء السابق ان ليك
وعاداني واعتبرني من  ،للنظام ا  بقي مؤيد
ومنهم من اتبع تنظيمات إسالمية  ،اإلرهابيين

وأصبحنا تائهين ما بين الردة  ا ؛واعتبرني مرتد
 والخيانة من قبل األصدقاء.

ومازالت على  ،كونت صداقات جديدة داخل المعتقل
 .اة عن طريق الهاتفتواصل معهم داخل سجن حم

 ء.ن المجتمع السوري رائع رغم كل شيأاكتشفت 
كان  ؛كنا في سجن حماة من مختلف األفكار والعقائد

كان بيننا السني والعلوي  ،بيننا اإلسالمي والعلماني
عندما بدأ االستعصاء داخل السجن و .واإلسماعيلي

جمعتنا  .واحدة في مواجهة السجان ا  صبحنا يدأ
اسي حتى الشخص األس ،ووحدتنا المأساة والمعاناة
 من األقليات.في قيادة االستعصاء كان 

وقوات  ،نا ابن حماةأف ؛لم يكن باإلمكان تجنب السجن
وتركت  .على شيء ا  ولست نادم ،النظام موجودة فيها

ن أكنت أتمنى  ،خوة ليأخلفي في السجن بحماة 
 .أستطيع مساعدتهم

مع  ،عن عمل في الهندسة في تركيابحث أما زلت 
والدي يعملون ولديهم القدرة أ .علمي بصعوبة ذلك

تلق مساعدة ان احتياجات العائلة المادية. لم على تأمي
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اج أي مساعدة. أكبر مشكلة حتاوال  ،من أحد
 .بعد خروجي من المعتقل هي تأمين عمل يتواجهن

 

 2مقابلة 

بتاريخ  تاعتقل –سنة  24العمر  -فادي اسمي 
 .2/6/2105بتاريخ  تخرج – 25/00/2100

الى سجن عدرا  تلحأ وبعدها ،205اعتقلني الفرع 
 .رهاب بتهمة التظاهر وحمل السالحمحكمة اإل –

أعمل سائق كنت ، حاصل على الثانوية الصناعية
 ادلب. –أسكن في معرة النعمان وسرفيس، 

 متزوج.الريحانية،  –تركيا  فيأقيم حاليا 

عاني من العديد من االمراض جلدية وتقرحات ت أنك
 جي من المعقل.عند خرو

خرجت  :الخروج من المعتقل قائال   بعد وصف حالته
للمحامي  هلي أمواال  ان دفع أمن سجن عدرا بعد 

على  وقفت وحيدا   .2/6/2105والقاضي بتاريخ 
تأملت منظر الدمار  ،ذهبأين أدري أال  ،باب السجن

حسست أ ،وشحوب الوجوه خارج جدران السجن
من حيث األلم  ،كبرألى سجن إنتقل من سجن أنني أ

دلب عدة إلى إت االنتقال من دمشق حاول .والمعاناة
حتى استطعت الوصول من دمشق الى درعا  ،مرات

هلي قد أألجد  .دلبإلى إ ثم الرقة وصوال   ،والسويداء
 .لى تركياإ واؤلج
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 ألصل ،ثم انطلقت باتجاه تركيا ا ،مكثت هناك أيام
عمل أن نا اآلأو .هلي وزوجتي في الريحانيةألى إ
وصب البيتون يدوية يومية تتعلق بالزراعة  عماال  ا

 تربة.ونقل األ

كونت عدة صداقات داخل السجن من مختلف 
من  ،القوميات والتوجهات في كافة مراحل االعتقال

ومن الذين  ،مضينا فترة االعتقال معا  أالمعتقلين الذين 
م أ 205سواء في الفرع ،التقيت بهم بشكل عارض

 في سجن عدرا.

الوجه الجيد للمجتمع السوري بطيبته  اكتشفت
وبالمقابل الطرف اآلخر الجشع  ،وتعاونه وتسامحه

  .جي في كافة الظروف حتى المأساويةالمصلح

نحو  الطاغيةوقفت مع رفاقي بوجه  ،نني بطلأشعر أ
 .مشان نخلص من قرف حياة الذل ،التغيير والحرية

 فقد قدمت واجبي. ،بالندم اشعر يوما  لم و

ذهب أن أنه قدري ألتجنب السجن، لم يكن باإلمكان و
ن أنه ممكن أومن خرج بالثورة يعلم  ،لى السجنإ

 .و يقتلأيعتقل 

عاني من قلة أ .هلياسرتي وأ إلعالةعمل حاليا  أ
الدخل المادي الكافي للحياة  لتأمين فرص العمل

 ،تراكومحاربة العمال السوريين من قبل األ ،اليومية
 .و نوع العملأوقلتها  باألجورسواء 

 ،هليأسرتي وأعالة إ يترتب علي كما ذكرت سابقا  
 .االثنين ولديو ألهليوتوفير لقمة 



012 
 

سواء داخل السجن  ،دحأأي دعم من  تلقألم علما  أني 
  .بعد خروجي أم

 

 3مقابلة 

  .االسم تحفظ على ذكره

 .سنة 37العمر 

ت وتحرر ،من حمص 2/9/2103بتاريخ  تاعتقل
 .7/3/2106بتاريخ 

ثم  ،من قبل المخابرات الجوية في حمص اعتقلت
  .مطار المزة العسكريأحلت إلى 

 ا  مدرس عملت، إجازة في اللغة العربية حاصل على
أقيم حاليا  و، حمص باب هود ت فيسكنعربية، اللغة ل

 .متزوجتركيا،  –في الريحانية 

عاني من هزال عندما خرجت من المعتقل كنت أ
 .مراض تنفسيةأو

وهناك  ،بدمشق لى المحكمة العسكريةإحالوني أ
رجت بمالبس بالية بال خ .قررت المحكمة تركي

خرجت في حالة  .هلي تواصل مع األأنقود و
كأنه علم  ا  وعلى باب المحكمة واجهت شخص ،ضياع

لى إبها  ألعود ا  عطاني نقودأ ،بحالي من منظري
 .عود واعتقل على الطريقأن أولكن خفت  .حمص

 ،حد األصدقاء القدامى بدمشقألى إحاولت الوصول 
مري أحتى تدبرت  ،بقيت عنده مدة من الزمن

علمت  ألنني ،لى تركياإدلب وبعدها إلى إت وذهب
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، ليها بعد تدمير نظام األسد لحمص القديمةإ بلجوئهم
وكنت خالل مراحل الطريق  .التي هي موطني

لى إوصولي والدي حتى أتواصل مع زوجتي وأ
مل من ن فقدوا األأبعد  .ون فيهالمكان الذي يسكن

ئي على قيد الحياة بسبب اعتقالي وانقطاع اخباري بقا
  .عنهم

 ،علم عنهم شيئا  أولم  ،هل واألصدقاء تفرقواجميع األ
بهمومه ومشاكله التي  كان مشغوال   ومن التقيت به

لم تعد  .وتدبر سبل معيشته ،ترتبت بعد اللجوء
صبح هناك وجوم أ ،عالقات الصداقة كما كانت

على  ا  ظاهر ،لم في نفس الجميعأوجفاء وحزن و
 م.هوجوههم وعالقاتهم وحديث

المزة  خروجي من الجوية في مطار كنت أتمنى عند
هذه البؤرة من دمر أن أو المسجونينخرج جميع أن أ

ة بسجن المزة العسكري حتى المعروف ،الظلم والفساد
 .ناآل حد بعدأليها إ ال يدخل

في تصميم وإصرار الناس  ا  ثر بارزأالسجن ترك 
 .سقاط الطاغية والعيش بحريةإعلى 

 ،مدرس لغة عربية للطالب السوريينحاليا  عمل أ
عالة إتترتب علي تكاليف و .السابقوهو عملي 

 سرتي.أ

سوى بعض  ،من الدعم شيءحد أي ألم يقدم لي 
الناشطين والمهتمين عن طريق زيارتي وتشجيعي 

اكز لى مرإرشادي إو ،على ممارسة حياتي الطبيعية
 .حتاجهاأذ كنت إ ،و الجسديأالعالج النفسي 
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ساعدتني على  ،ألشهراستمرت زيارتهم المتقطعة 
لى إوراقي أبتقديم  وساعدوني ،ة الثقة بنفسياستعاد

 .عمل بالتدريسأن أجل أالمدارس السورية من 

 المعلمينهي الخوف من طرد توجهني كبر مشكلة أ
 إلعالةصبح بال عمل فأ ،السوريين من المدارس

 سرتي.أ

 

 4مقابلة 

 .فؤاد :االسم

من  22/7/2104قال تاريخ االعت .سنة 27 :العمر
تحررت من االعتقال بتاريخ  ،مدينة حماة

27/6/2106  . 

لى إ لتحأحماة ثم في جوية المخابرات ال اعتقلتني
 .لى محكمة اإلرهابإوبعدها  ،مطار المزة بدمشق

لى محكمة إ حالتيإوبعد  ،ت في سجن عدراوضع
 تحضر .لى سجن حماهإ تحلأ ،الجنايات

ت بعدها مباشرة من السجن وخرج ،االستعصاء
. مناطق سيطرة الجيش الحرفي دلب إلى إصل أل

مع فصائل الجيش  ا  خألي  أن سبب االعتقالوكان 
أسكن . ونجار موبيليا االعتقالعمل قبل أ . كنتالحر

 قيمفي حماة مشاع األربعين وأنا من مدينة حماة، أ
 .مرسين –في تركيا  حاليا  

 ،دلبإلى إدما خرجت من السجن توجهت مباشرة عن
عندها لحقت بي  ،ربائيقأحد أعند  ا  مكثت أيام
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في مدينة معرة  استأجرت منزال  و ،والديأزوجتي و
سبب القصف ولكن ب ،شهرأ ألربعةالنعمان 

هلي أكان  .لى تركياإالمتواصل قررت الذهاب 
يزوروني في سجن حماة وكان وضعي الصحي 

 .ينالجسدي والنفسي جيد

و أمن األصدقاء  ا  حدأجد ألى تركيا لم إعندما وصلت 
 ،وبدأت رحلة البحث عن مورد للعيش ،المعارف

 ،لى تركياإلفت بها نفقات السفر كلوفاء ديوني التي ت
 .الغ للمهربين على الحدود التركيةومب

كنت في السجن بحالي مبعد عن المساجين 
اإلسالميين المتشددين وبنفس الوقت عن العلمانيين 
انا رجل مالي بالسياسة ومشاكلها تعرفت على ناس 
دراويش ومساكين مثلي دخلوا السجن بدون ذنب ال 
يهمهم قلب النظام مين من حكمهم ماشي الحال المهم 

 نحصل لقمة عيشنا.

عاني من صعوبة إيجاد عمل وال يتوفر لدي المال أ
ن السلطات التركية تمنع أكما لفتح ورشة صغيرة 

جر أليا وفرش المنازل بعمل بصيانة الموبيأذلك، 
 .زهيد

كثر من مرة أواجهتني هي ركوب البحر  مشكلةكبر أ
مر بل ولكن لم يتم األ ،جل الهجرة الى أوروباأمن 

 .عدت دون فائدة وخسرت الكثير من المال

نا لست أ ،حدأمن  ئا  ريد شيأحد وال ألم يساعدني 
 .ذا  شحا
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5مقابلة   

 .السم تحفظ على ذكرها

 .سنة 36العمر 

من االعتقال  تحررت ،2/5/2103ت بتاريخ اعتقل
 . 25/9/2105بتاريخ 

حاصل على  .من السياسي بدمشقة األشعباعتقلتني 
 ا  عمل محاسبت أنتجارة واقتصاد، ك شهادة جامعية
سيارات بسوق السيارات في حرستا في شركة 

قيم حاليا  في وأسكن في دوما وأنا فلسطيني سوري، أ
 .متزوج، تركيا غازي عنتاب

 :مراض عديدةأي من عانطالق سراحي كنت أإعند 
 .معاءأتقرحات بالجلد وجرب والتهاب 

 ،بسبب االعتقال ساءت كثيرا   زوجتيمع  عالقتي
جراء إو ،حضن النظاملى إبالعودة  مرارا   وطالبتني
 وبقيت هي وأهلها من .ترفض ننيأ الإمصالحة 

ومنعتني  ،لذلك قمت بتطليقها ،سكان دمشق المؤيدين
 .لي همرسال صورإو حتى أمن التحدث مع أوالدي 

سي القريبة من السيامن السجن من شعبة األ تخرج
 .والثيابالمال  ال أملك ،من كفر سوسة بدمشق
ه تذكر رقمت أالذي مازال ،استطعت االتصال بأخي

بقيت لساعات أجلس  .حد المارة بالطريقأمن جوال 
القرب من مدخل الدرج حتى سة بداخل بناية بكفر سو

لى منزله إأخذني  ،شخص من قبل أخي ليإوصل 
لى دوما المحاصرة مع إمر الطريق أ ريثما يتدبر لي
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شرة ضمن العديدة المنت تخوف شديد من الحواجز
وهذا  .عادتي للسجنإدمشق من إعادة اعتقالي و

خرجوا نه حدث مع الكثيرين الذين أعت حسب ما سم
 ول حاجز ويعتقلهمأليعود  ،قلأو أمن المعتقل لساعة 

 ألشهرلى رحلة جديدة في المعتقل قد تمتد إويعيدهم 
  .و سنواتأ

خالل األيام األولى هو تلقي  صعب موقف واجهنيأ
خبر العدد الهائل من األقارب واألصدقاء الذين قتلوا 

وأوالدها  يختأومنهم  ،بالقصف على مدينة دوما
 وغيرهم الكثير من األقارب. ي،بي وابن عمأو

ن مات أبعد  ،من األصدقاء بعد االعتقال ا  لم أجد أحد
لى إن وصلت أوبعد  .وهاجر من هاجر ،من مات
حمل في نفسي أنا أو ،رحلة حياة جديدة ألبدأتركيا 

 .هل واألصدقاء واألوالدوفقدان األ ،ة االعتقالناامع
لى هكذا إن يصل بي المطاف أتخيل في حياتي ألم 

 حال من البؤس والشقاء والضياع.

 .نتابيفي مدينة غازي عاقات جديدة شكلت صد
 ،ومنهم كانوا معي في المعتقل ،العديد من الناشطين

راهم في أ ،صبح صديقا  ليأومع ذلك قسم كبير منهم 
و أماكن أ ،نتابيالنشاطات الثورية في غازي ع

 .تواجد السوريين

لقد اكتشفت خالل رحلة االعتقال أشياء كثيرة عن 
عرف العلوي أكن ألم  .المجتمع السوري بتكويناته

كنا نتعامل كسوريين دون تفرقة  ،من السني والشيعي
علم مدى الحقد الذي تكنه للشعب أكن أولم  .طائفية
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السوري كل طائفة تنضوي تحت هذين التصنيفين 
يقولون لنا في المعتقل لوكان  كانوا .الشيعي والعلوي

بدكن تسقطو  .مر بيدنا لذبحناكم وشربنا من دمكماأل
مابتعرفوا  ...تسقطو السيد الرئيس بشار.... ظام الن
 .نو هذا ربكنأ

وعندما سألت زمالئي في المعتقل عن سبب هذا 
 ،الكالم شرحوا لي معنى هذا وسبب الحقد الطائفي

ومن العبرات  .كون النظام قائم على الحكم الطائفي
نحنا العلوية بدنا  :حد السجانينأذهلتني من أالتي 

بالصرماية ولك عرصات مارح  نظل حاكمينكن
قوى أرجع ربكن الرئيس بشار نورح  ،يسقط النظام

ردوغان وقطر ياحشاشين أمن األول يا كالب 
 يالوطية.

 كأن أكون بطال   ،شيءي أشعر بأشعر بالندم وال أال 
لى إذهب أنما كنت إفلست من الثوريين و .و غيرهأ

وكنت تارك الثورة  .لى منزليإعود أو ،عملي
ألنني  ،هل الثورةأعلم نفسي لست من أوكنت  .األهله
مع و .هانةتطيع تحمل المصاعب واالعتقال واإلسأال 

 ،ليهاإدخل أعد أبداية االحتجاجات في دوما لم 
نني إحتى  ،هل زوجتي في المزة جبلأقمت عند أو

بمسيرة مؤيدة بناء على ضغط  2100خرجت عام 
شوارع ر وجبت وحملت صورة بشا ،زوجتي وأهلها

 . دمشق

ون في سورية ولن تنتهي بسبب كلو السج ستبقى
قوة  ما فيضرب من بعضوا النظام والمعارضة أ
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عدل  ال يوجد ألنهفي سورية  الظلمقادرة على إزالة 
 من أي طرف من الطرفين.

نظر أال بنفسي ولم إفكر أكن أطلق سراحي لم أعندما 
قد فكرت ف ،حدألبي طلب أن أ ا  كن قادرأولم  ،حدألى إ

ويصطفل  ،نجوا بنفسيأفي نفسي على مبدأ خليني 
 نا ماني مسؤول عن البشرية. أ ،هللا بدبروا...  يغير

حيث يوجد  ،سرالسجن فكك المجتمع وشرد األ
يقارب نفس  هذا يعني يوجد ما ؛معتقل 211.111

بسبب غياب  ،قل بكثير من عائالت شردتأو أالرقم 
 ،دمار بلد ؟لنتيجةوماهي ا .معيلها والمشرف عليها
عتقال وتشرد في جميع وا ،وضياع في السجون

 .صقاع األرضأ

ن استقر وضعي أبعد  ،في منظمة ا  محاسبحاليا  عمل أ
 ،لى حياتي من جديدإالصحي والنفسي وبدأت للعودة 

لمحاولة استعادة  ،كثر من عاممتد ألا بعد تعب مضن
االستقرار النفسي والجسدي والحصول على عمل 

 يؤمن معيشتي اليومية.

 ،ال مصروفي الشخصي في تركياإوال يترتب علي 
ستطيع أال  حتى أوالدي ،حدأعن  ولست مسؤوال  
ب منعهم عني من قبل زوجتي بسب ،التواصل معهم

 .وأهلها

 ا ذكرت سابقا  كبر مشكلة تواجهني اآلن هي كمأو
شتاق أنا أو ،و انعدامهأوالدي أصعوبة التواصل مع 

 سماع صوتهم. وألرؤية صورهم 
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  3مقابلة 

 .اسمي أكرم

 .سنة 32العمر 

بتاريخ وتحررت  22/2/2104ت بتاريخ اعتقل
03/3/2106.  

لى إ حالتنيأعتقلتني المخابرات الجوية بحمص وا
ي التابع للمخابرات الجوية مطار المزة العسكر

 .بدمشق

 ".بأعمال إرهابيةالتورط "سبب االعتقال 

كن في حمص سأو، بشركة خاصة ا  عمل موظفكنت أ
 .متزوج .الريحانية –في تركيا  حاليا ميقأ .تلبيسة –

 ألننيعندما خرجت،  ا  كان وضعي الصحي جيد
 .من سجن عدرا تخرج

ن دفعت مبالغ طائلة أخرجت من سجن عدرا بعد 
من أقارب رئيس فرع األحد أوهو  ،للمحامي المدعوم

لى إن يوصلني أوكان شرط االتفاق معه  ،العسكري
فقام بتمريري من  .تعابهأوعندها يأخذ  ،هلي بحمصأ

وتم  ،جميع الحواجز حتى آخر حاجز بحمص للنظام
حيث  ،لى حاجز الجيش الحرإ ألصلتمريري منه 

 .لى مدينتيإدها وصلت وبع ،هليأكان ينتظرني 
وبعدها انطلقت باتجاه  ،بقيت فيها لمدة شهر ونصف

مشينا لعدة  .عن طريق المهربين ،تركيا نحو الشمال
وكان هناك عدة نقاط لتجمع  ،قدامعلى األ أيام سيرا  

حيث كانوا  ،منها يتبع للشبيحة. الناس النازحين
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. يسمحوا للناس بالمرورحتى  ،يتقاضون مبالغ طائلة
وعملهم ال يختلف عن الشبيحة  ،ومنها يتبع للمهربين

 من حيث االستغالل المالي.

لى منطقة سرمدا إوصلت  ،أيام 01بعد رحلة دامت 
ن لحقوا بي أبعد  ،والديأوانتظرت زوجتي و بإدلب

لى تركيا عن إمر الدخول أوبعدها تدبرت  ،بالباصات
ابطة على الحدود طريق مافيات التهريب المر

 .السورية التركية

عدد كبير منهم  .من األصدقاء القدامى ا  حدأجد ألم 
وقسم هاجر  .و بالحربأ ،مات وقتل بالقصف

نسان في تغيير يجد اإل .و األردنأو لبنان أ ألوروبا
وكل يوم  ا ،صبح مشردأ ألنه ،وعالقته ألصدقائهدائم 
 .بمكان

ننا سنفقدها بسبب تبدل أ ذإما فائدة الصداقة 
ولكن  ،السجنصبح لي أصدقاء داخل أ .األوضاع
وقد ال  وبالتالي قد نلتقي يوما   .وهم بقوا ،غادرتهم

 .نلتقي

اكتشفت خالل المعتقل كم عاث النظام العلوي الفساد 
في المجتمع السوري وكيف حوله الى غابة البقاء 

 لألقوى.فيها 

فالثورة كانت حاجة ملحة للمجتمع  ،شعر بالذنبأال 
 ا  ضروريصبح أوتغيير نظام الفساد  ،السوري
 ئا  شيقدم ألم  ألنني ،شعر بكوني بطال  أ. وال لسورية

 .الثورة ألجلمقابل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم 
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ألننا بقينا نتحرك  ،لم يكن هناك مجال لتجنب السجن
 وال .في مناطق سيطرة النظام لخدمة مصالح الثورة

وهذا  ،ال بالهجرة خارج البلدإيمكن تجنب االعتقال 
ن نخلي البلد لنظام الظلم ونخرج من أغير منطقي 

ستطيع أكيف  فكر حاليا  أ. بيوتنا ونترك ثورتنا
ين الذين مازالوا في المعتقالت مساعدة المعتقل

وتشكيل ضغط عالمي  ،لى العالمإيصال قضيتهم إو
 جل مساعدتهم.أمن 

بسبب ضعف فرص  ،عن العمل عاطلٌ  أنا حاليا  
تأمين عمل ودخل صعب المشاكل هي أ. العمل بتركيا

 .أعيش منه بدل االستدانة وانتظار معونة الجمعيات

فجميع المنظمات التي تعمل  ،حدأتلق الدعم من ألم 
 مساعدة المعتقلين وهمية. على
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 5مقابلة 

ت بتاريخ اعتقل، 32ي عمراسمي محمود، 
  7/3/2106بتاريخ  وتحررت 7/01/2102

المعروف بفرع  ية بحرستافرع الجو اعتقلني
 ،العصافير دير-ريف دمشق سكن فيأ، كنت المنطقة

قيم حاليا في الدراسة ثانوية، أ .عمل بتجارة األغنامأو
 .متزوج، الريحانية –تركيا 

 ،بدوالتهاب الك ،مراض جلديةأعاني من ت أنك
ع نفسي هو عدم قدرتي على تقبل وضيا ،وعزلة

لى ع خرين لي وخوفهم من مرضي وعدم مقدرتياآل
 التعامل مع االخرين.

 ،مريةمعتقل اآل ،جت من فرع الجوية بدمشقخر
 .الذي كان آخر محطة لي في معتقالت الجوية

من  الإ ا ،حافي ،و الثيابأالمال  ملكأال خرجت 
 ،ستر جسدي بهأل عطاني إياه معتقلأقميص بال 

جد ما أولم  ،حاله عن حال القميص ال يقلوشرط 
لى قريتي إ ...ذهبأين أعي ألم  .لبسه بقدميأ

من إعادة  المحاصرة؟ أخاف التحرك من مكاني خوفا  
بقيت لساعات طويلة بالقرب  .اعتقالي من الحواجز

حتى مر شخص  ا ،من فرع الجوية باآلمرية تائه
ني خارج من أو ،وكأنه علم بحالي وعرف مشكلتي

ساعدني بالوصول الى منطقة  .شيئا ال أملكالمعتقل 
لى إخذني أو ا ،ن اشترى لي ثيابأبعد  ،اسمها زاكية

ستحم دخلني ألأ ،ورشة صيانة سيارات يعمل بها
حتى  وبقيت مع العمال ونمت معهم ،ثيابي لبسأو



021 
 

لى إرسله معي أالصباح انطلقت بمساعدة شخص 
لكن  ،لى طبيب للعالجإذهب أن أحاولت  ،زاكية

لى إميع بالخروج من المنطقة والذهاب نصحني الج
حاولت  ؟بسبب االشتباه بالتهاب الكبد ،الجتركيا للع

علمت  ،لى خبر عنهمإ ألصلالتواصل مع عائلتي 
بعد اعتقالي  .2103لى تركيا منذ عام إنهم غادروا أ

عندها  ،لى السويدإوبعدها ركبوا البحر  ،قليلة بأشهر
مع العلم بمشقة الرحلة  ،تجهز للسفر الى تركياأبدأت 

لى الكسوة وبعدها إاتجهت  .ووضعي الصحي السيئ
 ،لى اللجاةإلى السويداء وبعدها إدرعا وبعدها 
بعد معاناة طويلة  .دلبإوبعدها  ،فالميادين فالطبقة

لى تركيا عن طريق إدخلت ، يوم 21استغرقت 
لى إحالتي إلتتم  ،المعبر اإلنساني بسبب مرضي

وبعدها  ،شهر للعالجأ 3ها قمت فيا ،ضنةأمشفى 
تواصلت مع  .لمتابعة العالج تردد على المشفىأبقيت 

نهم حصلوا على أعلمت  نأوالدي وزوجتي بعد أ
نني قد أن الخبر لديهم أوعلمت منهم  ،اللجوء بالسويد

ب عدة روايات متضاربة مت في المعتقل بسب
  .شخاص خرجوا من المعتقلأوصلتهم من 

ن تغير العالم خالل أعد ب خرجت من المعتقل وحيدا  
ن تشرد أبعد  ،وال أصدقاء هلأال  ،ربع سنواتأ

 .صقاع األرضأالجميع في 

 ،نوتعرفت بالمعتقل على الحقد الذي يكنه لنا السجان
و منع أوكيف كانوا يتلذذون بتعذيبنا سواء بالضرب 

 .ء والطعام والماء عناالدوا
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تعرفت على الجانب السيئ واألسود للشعب السوري 
 ؛خبزخاه ولو برغيف أن يقتل أالذي هدفه  ،الحاقد

 من المساجين. هذا طبعا  

 ،ستطيع تقديمهأعر بأنني بطل قدمت للثوار كل ما شأ
. من أي معلومات عنهمعط األأوعندما اعتقلت لم 

فكر بالسجن أ. عندما ما فعلتعلى  ندم يوما  أولم 
تقزز من الوضع الذي كنا أينتابني شعور القرف و

لم على من شعور بالحزن واأل ينتابنيوبالمقابل  ،فيه
 بقي في المعتقل. 

تابع عالجي بالمشافي أ حاليا ، عمل أي عملأال 
والدي ألزوجتي و ألذهبنتظر لم الشمل أو ،التركية

لى إكبر مشكلة هي كيفية  وصولي وأ لى السويد.إ
 والدي بالسويد.أ

الوضع من الناحية المادية في تركيا كله مشاكل ال 
 و تساعده.أ بالالجئ ماديا  يوجد جهات تتكلف 

تلقيت بعض المساعدة من بعض الناشطين المهتمين 
 ،رشاد والتوجيه للمشافيمن حيث اإل ،بالمعتقلين

 لى المشفى.إبنفقات الطريق  حيانا ماديا  أو
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  8مقابلة 

 االسم: أسامة.

 .63العمر: 

وتحررت بتاريخ  7107/ 5/ 72اعتقلت بتاريخ 

3/2/7102. 

اعتقلتني المخابرات الجوية بحلب، وبعدها 

 اقتادوني |إلى دمشق مطار المزة العسكري.

سبب االعتقال التظاهر و"مساعدة اإلرهابيين"، 

 الدراسة: معهد كهرباء.

كنت أعمل في محل أدوات تمديدات كهربائية. 

حي الحميدية. أقيم حالياً في  -كنت أسكن في حلب

 أوالد. 6أنطاكية. متزوج ولدّي -كياتر

عند إطالق سراحي كنت أعاني من أمراض 

جلدية ودمامل وقروح وألم مفاصل، بعد أن تليفت 

 مفاصل يدي بسبب الشْبح.

لجهة العالقة الزوجية طلقت زوجتي ولم أستطع 

االستمرار معها، بسبب كثرة تذمرها وتشكيها من 

 قالي.ضيق الحال وتذكيري الدائم بأيام اعت

خرجت من المحكمة العسكرية بدمشق بعد أن 

تمت إحالتي من الجوية إلى القضاء العسكري. 

خرجت من باب المحكمة بثياب رثة بالية شبه 

عار، ال أملك النقود وال أعلم إلى أين أذهب. بعد 

تملق طويل لسائقي السرفيس قبل أحدهم أن يقلني 

ياتي أن مجاناً إلى كراجات العباسيين. لم أتخيل بح
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أجد نفسي بهكذا موقف، متعباً مريضاً، شحاذاً 

لقيمة أجرة سرفيس ألصل إلى الكاراجات. تخيلت 

أن جميع الناس تحولوا إلى وحوش. ال أهل لي وال 

أعلم إلى أين أذهب. وال أملك وسائل تواصل مع 

أهلي منذ ثالث سنوات. أين ذهبوا. بدأت الهواجس 

 ل ماتوا؟تنتابني. هل ما زالوا أحياء؟ ه

كنا بالجوية بالمزة نسمع كل يوم طيران وقصف 

وصوت مدافع... هل وصل ذلك القصف والدمار 

إلى حلب؟ وعندما وصلت إلى كراج العباسيين 

بدأت رحلة جديدة للوصول إلى حلب. كيف وال 

أملك ثمن تذكرة الباص؟ كيف وكل يومين حتى 

تخرج سيارة باتجاه حلب؟ وأسمع أقاويل عن 

ت على الطريق، والطريق مقطوع. وبعد اشتباكا

عناء شديد من الجوع والبقاء في العراء أربعة أيام 

قبل سائق أن يسمح لي بالصعود إلى الباص 

ألصل إلى حلب مقابل أن أنظف الباص وأساعده 

طيلة الطريق. وصلت إلى حلب وذهبت إلى حي 

الحميدية ألجد أن أهلي وأوالدي نزحوا إلى تركيا، 

ة جديدة للوصول إليهم ولكنها أسهل من وأبدأ رحل

 سابقتها.

بعد ما حّل بي لم أعد أفكر باألصدقاء وال 

باألقارب. أصبحت أفكر في نفسي وأوالدي. لم 

أعر أي اهتمام لألصدقاء أو لألقارب، وحتى بعد 

 وصولي إلى تركيا لم ألتق بأحد منهم. 
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كان المعتقل مكان ظلم وقهر وال يصلح مكاناً 

كان أغلب الناس هناك يقاتلون  لصداقات.لتكوين ا

أقرب صديق لهم على رغيف خبز أو دور لدخول 

الحمام. أصبحت الناس في المعتقل وحوشاً تأكل 

بعضها. كل ما أفكر فيه هو كيف تخلصت من ذلك 

المكان سالماً، وكيف كنت أرى الناس تموت 

أمامي بشكل يومي. لم أفكر إال بنفسي، ولم اكن 

روجي من السجن، ولست قادراً على أعلم موعد خ

 مساعدة أحد، حتى نفسي ال أستطيع مساعدتها.

أعمل حالياً في دكان لبيع الخضار، وهو أمر ليس 

 له عالقة بعملي السابق.

أهم العقبات هي العمل. ال أجد عمالً، وما أقوم به 

كبر مشكلة هي العثور على أ حالياً ليس عمالً.

 أوالدي.عمل يغطي مصاريفي ومصاريف 

 لم أتلق مساعدة من أحد أو دعماً أو أي شيء.
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 9مقابلة 

 االسم: قاسم.

 سنة. 27العمر: 

وتحررت بتاريخ  7/3/7107اعتقلت بتاريخ 

05/00/7103. 

اعتقلتني المخابرات العسكرية بحمص، وأحلت 

بعدها إلى المحكمة العسكرية بحمص وسجن 

حمص. وبعد تشكيل محكمة اإلرهاب أحيل ملفي 

يها بتهمة إثارة الفتنة الطائفية والتآمر على إل

 الدولة.

الدراسة: أدب عربي، وكنت أعمل قبل االعتقال 

مدرس لغة عربية. كنت اسكن في 

 الريحانية.-الرستن. أقيم حالياً في تركيا-حمص

متزوج، ولم تتغير عالقتي الزوجية عن قبل 

االعتقال. خرجت من السجن أعاني من أمراض 

وتنفسية، فسجن حمص المركزي  جلدية وعصبية

ال يختلف كثيراً عن االفرع بسبب الحصار 

واالستعصاء، فال توجد خدمات طبية وال أغذية 

 وال نظافة. 

خرجت من سجن حمص المركزي واتجهت إلى 

الريف الشمالي ألصل إلى مدينة الرستن التي تبعد 

كم. صعقت بحجم الدمار الذي  71عن السجن 

سواء في حمص أم بتلبيسة شاهدته في الطريق، 

والرستن. دمار هائل حل بالبلد. وصلت إلى 
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حارتي فوجدتها مدمرة ال ناس فيها، تحولت إلى 

مأوى لألفاعي والكالب والقطط. انقلب الحال 

كثيراً عن المشهد الذي أعرفه قبل االعتقال. األهل 

واألصدقاء غالبيتهم قتلت في القصف والمعارك، 

ة القليلة من الشباب بقيت ومن بقي هاجر، والقل

ترابط على حدود سيطرة الجيش الحر لصد تقدم 

 قوات الشبيحة العلوية باتجاه المنطقة. 

بقيت هناك شهرين ثم توجهت إلى أوالدي بتركيا 

شماالً، عن طريق المشي أحياناً على األقدام 

وأحياناً الزحف عند المرور من مواقع الشبيحة 

قتل في هذه المناطق والنظام، عندما علمت أنه 

ناس كثر وهم هاربون باتجاه تركيا، وأحياناً 

نركب دراجات نارية أعدها المهربون. كانت 

رحلة شاقة وباهظة، حتى وصلت إلى مناطق 

إدلب المحررة وأصبحت الرحلة أقل خطورة 

وتكلفة. واتجهت إلى الحدود ألعود إلى مواجهة 

. وبعد القتل من الجندرما التركية وجشع المهربين

عناء طويل تمكنت من الدخول عبر المشي في 

الجبال مع المهربين إلى تركيا، ثم إلى مدينة 

 الريحانية الحدودية حيث تسكن زوجتي وأوالدي.

لم أجد أحداً من األصدقاء، سوى بعض المعارف 

من مدينتي الذين نزحوا إلى تركيا. فمن هاجر قد 

هله هاجر ونسي البلد وأهلها، ومن قتل ضاع أ

 وأوالده بين عدة دول أو مناطق داخل سورية.
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التقينا في السجن الحرامي والشريف، الثائر 

والخائن. كان مجتمع السجن يضم من كل 

األطياف، وكل شخص يدافع عن فكره وعن 

التوجه الذي يتبعه، سواء أكان مؤيداً أم معارضاً 

أم شبيحاً. وسواء أكان معارضاً علمانياً أم إسالمياً 

 تدالً أو متشدداً، كل حسب توجهه.مع

ال أشعر بالذنب. وكان ال بد من هذه الثورة. 

وعندما اشتركنا بالمظاهرات وتنظيمها والمطالبة 

بإسقاط النظام كنا نعلم أننا سوف نعتقل أو نقتل. 

أشعر بالفخر ألنني كنت من الثائرين على 

 الطغيان والظلم ونظام التشبيح والتدمير والسرقة.
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 10مقابلة 

 االسم: وليد.

 سنة. 75العمر: 

وتحررت من  3/2/7107اعتقلت بتاريخ 

 .00/2/7102االعتقال بتاريخ 

اعتقلني األمن العسكري بسبب التظاهر 

 و"التواصل مع اإلرهابيين".

كنت طالباً في كلية الهندسة المدنية بحلب. لم أكن 

أعمل. كنت مقيماً في حلب ألجل الدراسة، 

أنقرة. -مقيم حالياً في تركيا واألصل من إدلب.

 عازب.

كان وضعي الصحي سيئاً للغاية بسبب الحصار 

الذي كان مفروضاً على سجن حلب المركزي 

الذي بقيت فيه لسنتين ونصف. كنا نأكل بقايا الرز 

أو البرغل الجاف أو الخبز المعفن، بسبب انقطاع 

التموين واإلمداد الغذائي للسجن. كنت أعاني من 

ي المعدة وجرب وقمل وهزال ونقص أمراض ف

تغذية. نقلونا، بعد فك الحصار، إلى مدرسة في 

حلب الجديدة، وبعدها أطلق سراحي ألن إخالء 

سبيلي موقّع منذ سنة ولم أستطع الخروج بسبب 

 الحصار.

قدم لنا بعض العالج والطعام والثياب في السجن 

الجديد، وهو المدرسة التي نقلنا إليها بعد إفراغ 

لسجن القديم. طبعاً الثياب وتكاليف العالج ا
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والدواء تكن من النظام أو من إدارة السجن وإنما 

من المساجين من حلب الذين تمكن أهاليهم من 

زيارتهم وإحضار المال والثياب والدواء لهم. إال 

أن صحتي لم تتحسن بسبب الحاجة إلى المشفى. 

نا أمضيت في هذا السجن شهرين تقريباً، ثم أخذو

إلى فرع األمن  -مجموعة ممن كنا في السجن-

العسكري بحلب للتحقيق في سبب العصيان 

ومشاركتنا به. وبعد مدة أطلق سراحنا من الفرع. 

وقفت عاجزاً ضائعاً ال أعرف إلى أين أذهب، أنا 

الذي انقطعت أخبار أهلي عني منذ سنتين؛ هل هم 

 في إدلب أم خرجوا منها؟ رآني أحد الذين خرجوا

معي، وكان معنا في سجن حلب المركزي ويعلم 

جزءاً من قصتي. كان أهله ينتظرونه، بسبب 

علمهم بتاريخ خروجنا، فعرض علّي أن أذهب 

معه ريثما أتدبر أمري. بقيت في ضيافته لمدة 

شهر حتى استطعت التواصل مع أهلي بتركيا. قدم 

لي بعض المال والعالج خالل المدة التي بقيتها 

خرجت من مناطق النظام بحلب إلى  عنده. ثم

المناطق المحررة عبر المعبر بينهما، وبعدها إلى 

 تركيا ألصل إلى أهلي.

جميع أصدقاء الدراسة ممن كانوا في مناطق 

النظام بحلب تنكروا لمعرفتي وتجاهلوني حتى ال 

يتضرروا من معرفتهم بي ألنني أصبحت في 

 إرهابياً. أما -حسب توصيف النظام-نظرهم 
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أصدقاء إدلب فمنهم من مات بالقصف والمعارك، 

ومن بقي انضم إلى إحدى الكتائب المقاتلة، ومن 

 ظل على الحياد هاجر إلى أوروبا.

وجدت في السجن كافة أطياف المجتمع السوري، 

ففيه المؤيد والمعارض، فيه الشبيح والثائر. كان 

خلية مصغرة لما يجري خارجه. كان التعامل مع 

اف صعباً داخل السجن بسبب ضيق هذه األطي

المكان وقلة العدد والخيارات. رغم كل ما مر بنا 

من حصار وجوع ومرض ظلت كل فئة متمسكة 

برأيها وتحارب الفئة األخرى. وبان ذلك بشكل 

واضح عند سيطرة قوات النظام على السجن، 

 عندما بدأ الطعن واللعن.

ال أشعر أنني بطل، بل كان شعوري شعور 

س. مشاركة في مظاهرة بالجامعة بقيت البائ

مقابلها ما يقارب ثالث سنوات في السجن! وال 

أشعر بالذنب فهذا قدري كما كان قدر العديد من 

الشباب الذين أخذهم النظام من الجامعة. على 

األقل أنا لم أذهب إلى معتقالت دمشق حيث القتل 

اليومي والموت. أكثر ما أتذكره من أيام السجن 

ف كنا نطحن حبات األرز أو البرغل الجافة هو كي

التي بقيت لدينا لنستخدمها كوجبة ال تتجاوز حجم 

 معلقة واحدة للشخص.

برأيي حالة السجون لن تزول أو تتغير، فالحكام 

دائماً من مستبد إلى آخر. والسجون أداة لتوطيد 
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أركان الحكم وتصفية المعارضين، ليسود على 

 الشعب دون فكر يعارضه.

و كان بيدي عند خروجي لقضيت على جميع ل

الشبيحة والمفسدين الذين كانوا في السجن 

وأخرجت رفاقي معي، وخاصة من اعتقل من 

 الجامعة بسبب الشبيحة من طالب الجامعة نفسها.

أنا حاليا بخير. أتابع دراسة الجامعة بأنقرة 

وحصلت على المنحة التركية. وال احتاج إلى 

 معونة أحد.

 بي وأمي فقط، ولم أتلق دعماً من غيرهم.دعمني أ

أكبر مشكلة لي اآلن هي تعويض سنوات الدراسة 

التي فاتتني، وخاصة أنهم في تركيا قبلوني في 

اختصاص جديد بالهندسة، بدأته من الصفر، ولم 

 أستفد من سنتَي الدراسة في سورية.
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 11مقابلة 

 االسم: فادي.

 .66العمر: 

وتحررت بتاريخ  06/8/7106اعتقلت بتاريخ 

6/2/7103  

 جهة االعتقال: المخابرات الجوية.

سبب االعتقال: نقل مواد غذائية لإلرهابيين، إذ 

 كنت تاجر خضار وفواكه.

حي مساكن االدخار. -اإلقامة الحالية في حمص

 األصل من قرية تير معلة بريف حمص الشمالي.

متزوج ووضعي العائلي جيد قبل االعتقال ولم 

 ده.يختلف بع

خرجت مريضاً مقهوراً هزيالً. الدنيا سوداء 

أمامي. أعاني من الجرب والحكة والقمل. 

أحسست وكأنني سأنبَذ وسيقال عني جربان 

ومقمل، وسيتحاشاني حتى أقرب الناس لي. هزل 

جسمي وطال شعري. أصبحت وكأنني من سكان 

الكهوف لسنوات طويلة. أشعر أن عظامي 

الهواء. مدمر نفسياً. أصبحت لينة طرية تكسر مع 

أشعر بكآبة الدنيا قد حلت بي خالل الثالث سنوات 

 التي قضيتها في الجوية.

خرجت من مطار المزة العسكري حافياً عارياً ال 

أملك إال قميصاً داخلياً )شيال( وشوتاً ممزقاً. لم 

أكن أعلم شيئاً عن أهلي: أين هم؟ ماتوا أم ما زالوا 
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ئهاً ال أعلم إلى أين على قيد الحياة؟ خرجت تا

أذهب. وقفت على طرق المزة المالصق للفرع. 

وقبل أن أخرج طلبت من عنصر الديوان ورقة 

ألتنقل عبر الحواجز حتى أصل إلى 

مساكن االدخار ألن منزلي هناك. جاوبني -حمص

العنصر: رح أعطيك. هي المنطقة إلنا مو 

 لإلرهابيين. أخذت الورقة وخرجت. عندما عرف
عناصر أني من حمص ومقيم في مناطق أحد ال

سيطرة النظام أعطاني بعض المال ألركب 

سرفيساً وأصل إلى الكراج ألركب باصاً يوصلني 

إلى حمص. وفعالً تم ذلك. بقيت يومين على 

الطريق بسبب قطعه والتنقل من سيارة إلى سيارة 

أخرى. ووصلت إلى حمص ألجد أهلي قد ذهبوا 

وجتي في المنزل. إلى إدلب وبقي أوالدي وز

مساكن -ظللت حتى هذا التاريخ في حمص

االدخار التي تقع في منطقة سيطرة النظام، مع 

 خوف من إعادة االعتقال والتجنيد أو القتل.

لم أجد أحداً بعد االعتقال. الناس تغيرت والجيران 

تغيروا. لهجات غير التي أعرفها... وجوه لم أرها 

ألصدقاء تركوا في حياتي تسكن هذه المنطقة. ا

 بيوتهم ونزحوا. الجميع تفرق وتشرد وضاع.

كانت تجربة االعتقال مريرة. رأيت فيها السيئ 

والجيد. رأيت فيه الوجه األسود لسورية، من 

جالدين ومعتقلين همهم تحصيل رغيف خبز ولو 
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على حساب قتل اآلخرين داخل المعتقل. رأيت 

لم الظلم بأحلك سواد حاالته. رأيت صاعقة الظ

التي تقتل دون أن تنظر خلفها. بعد كل هذا المهم 

أني نجوت، وهذا حلم الجميع أن يرى النور بعد 

ظلم الجالدين من الشياطين المشيطنة كأنهم لعنة 

حلت على األرض لتأكل األجساد وتشرب الدماء. 

المهم أني خرجت ولم أفكر بما خلفي ألن ما كان 

 بي يفوق الوصف.

دكان للخضروات في الحي  حالياً أعدت افتتاح

 ألعيل أسرتي 

أهم العقبات هي التأقلم مع الواقع الجديد، إذ ال 

الجيران جيراني وال السكان هم أهل الحي 

األصليون. أصبحنا خليطاً من األجناس. وهذا 

يدفعني إلى ترك العمل ألتخلص من مقابلتهم 

يومياً. بكل األحوال الشغل ما عم يطالع راس 

لحرب وقلة الموارد الزراعية من المال بسبب ا

 خضار وفواكه.
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هذا البحث الكيفي الذي تناول 
حياة المعتقلين السوريين 
السياسيين المفرج عنهم، جزء 
من الحملة الدولية إلنقاذ 
المعتقلين في سوريا، التي 
أطلقتها منظمة ياسمين 

 الحرية.
 

 
 

 


