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تقدمي

ب�لن�ص�ل  المتعلق  الج�نب  في  الن�ص�ء  دور  ب�أن  ال�إقرار  من  بد  ل�  البداية  في 

اأو المع�ن�ة غ�لب� م� يتم تج�هله و يظل غير معترف به، و هو الح�ل نف�صه 

تغلب عليه�  التي  المجتمع�ت  الن�ص�ء في  تعي�صه  الذي  بروزا  اأكثر  وب�صكل 

ثق�فة عربية اإ�صل�مية.

الحديث،  الن�ص�ء ب�لمغرب خل�ل فترة محددة من ت�ريخن�  وب�لن�صبة لمع�ن�ة 

اأنه� �صنوات للر�ص��ش، ف�إن هذه  والتي ت�صنف، ربم� من طرف واحد، على 

المع�ن�ة، مع بع�ش ال��صتثن�ءات تقريب�، تم التطرق اإليه� لوقت طويل على اأنه� 

مجرد خ�ص�ئر ج�نبية و في اأح�صن ال�أحوال ك�صحية عير مب��صرة ، ف�ل�صحية 

في المخيلة الجم�عية هو حتم� الجن�ش الذكوري ب�متي�ز. ومع ذلك، تعر�صت 

العديد من الن�ص�ء لل�صجن، ولم يعد بع�صهن اأبدا من مك�ن ال�عتق�ل، �صواء ك�ن 

هذا ال�أخير نظ�مي� اأم غير نظ�مي.

وهن�ك فئة اأخرى من الن�ص�ء ل�صن اأقل بطولة ممن دخلن ال�صجن ، اإنهن اأولئك 

حمل�ت  خل�ل  المع�ملة  �صوء  اأنواع  ل�صتى  ب�لمق�بل  تعر�صن  اللواتي  الن�صوة 

اأو  ال�أزواج  يقبع فيه� ذووهن من  التي ك�ن  ال�صجون  بواب�ت  اأم�م  اأو  القمع 

بن�ء اأو ال�إخوة...اإنهن كذلك اأولئك الن�صوة الل�ئي ، في غي�ب اأقرب�ئهن من  ال�أ

ظروف  في  والعجزة  ال�أطف�ل  من  بع�ئل�تهن  التكفل  م�صقة  تحملن  الذكور، 

�صعبة للغ�ية.

للتعوي�ص�ت  مو�صع�  ت�صورا  اعتمدت  التي  والم�ص�لحة  ال�إن�ص�ف  هيئة  اإن 

الم�دي  التعوي�ش  ي�صمل  ت�صور  وهو  الر�ص��ش،  �صنوات  ل�صح�ي�  الم�صتحقة 

لل�أفراد والتكفل بهم طبي� واإع�دة اإدم�جهم عند ال�قت�ص�ء ، و جبر ال�صرر 



الجم�عي لف�ئدة المن�طق التي تعر�صت للقمع والتهمي�ش ، وا�صتجل�ء الحقيقة 

عن ح�ل�ت ال�ختف�ء الق�صري ، واإدخ�ل اإ�صل�ح�ت ت�صريعية وموؤ�ص�ص�تية ... لم 

�صتم�ع  تن�ش اأن تكرم هوؤل�ء الن�ص�ء من خل�ل اإ�صم�ع اأ�صواتهن في جل�ص�ت ال�إ

ن�صطة ذات بعد النوع ال�إجتم�عي  العمومية ، و من خل�ل تنظيم مجموعة من ال�أ

، من بينه� البحث الذي ق�د اإلى اإجراء هذه الدرا�صة التحليلية.

لحقوق  ال��صت�ص�ري  والمجل�ش  ب�لطبع.  المو�صوع  تغطي  ل�  الدرا�صة  اإن هذه 

ن�ص�ن، الذي يعتز بن�صره� اليوم وب�لت�لي اإنج�ز جزء اآخر من التركة الوازنة  ال�إ

اإع�دة  يتوخى  ت�صجيع ودعم كل عمل  بموا�صلة  يلتزم  الهيئة،  التي خلفته� 

منهم،  المعروفين  غير  خ�صو�ص�  الر�ص��ش،  �صنوات  �صح�ي�  اإلى  ال�عتب�ر 

وذلك في �صي�ق الم�ص�لحة الوطنية.

�صيل�حظ  ف�لق�رئ   ، خ��ص�  اإهتم�م�  ت�صتحق  الدرا�صة  هذه  ف�إن  ذلك،  ومع 

اأنه� كتبت ب�إح�ص��ش كبير وم�صترك جدير ب�لتج�رب التي ع��صته� بطل�ته� 

الحقيقي�ت، اأي ن�ص�ء اآيت حديدو ومن�طق اأخرى.

اأود اأن اأتقدم ب�ل�صكر الجزيل لل�صيدة ن�دية ك�صو�ش على كف�ءته� والتزامه�، 

كم� اأود اأن اأ�صكر فريق الب�حث�ت اللواتي قمن بتجميع معطي�ت هذه الدرا�صة 

نم�ئي للمراأة ب�لرب�ط،  بجراأة وكف�ءة، وكذا فريق �صندوق ال�أمم المتحدة ال�إ

�صريكن� في المجهودات الحثيثة ل�إدم�ج مق�ربة النوع في جميع اأن�صطة المجل�ش 

ن�ص�ن. ال��صت�ص�ري لحقوق ال�إ

الرب�ط، في 16 فبراير 2009 

اأحمد حرزني

ن�ص�ن رئي�ش المجل�ش ال��صت�ص�ري لحقوق ال�إ
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مقـدمـة 

اآث�ر العنف ب�صكل  ال�صي��صي من  اأزمنة احلرب والقمع  الن�ص�ء خالل  تع�ين 

ملع�قبة  كو�صيلة  ا�صتهدافهن  يتم  م�  وكثريا  متعددة.  وبطرق  فريد 

يتعر�صن،  قد  وب�لت�يل  املحلية،  املجتمع�ت  وترويع  الذكور  من  اأق�ربهن 

ن الرج�ل، للعنف والتعذيب والعتق�ل غري الق�نوين  نهن يف ذلك �ص�أ �ص�أ

الق�رسي.  والعمل  والرتحيل 

تكون  م�  غ�لب�  الن�ص�ء  حي�ة  على  العنف  تداعي�ت  ن  ف�إ ذلك،  اإىل  اإ�ص�فة 

دوار  والأ اجلن�صني  بني  املجتمع  مي�ر�صه  الذي  التمييز  ب�صبب  �صوءا  اأكرث 

التي يوكله� لكل منهم�، وب�صبب كون الن�ص�ء يع�نني اأكرث من الرج�ل من 

والتهمي�ش. والفقر  مية  الأ

للعنف  ال�صي��صي،  والقمع  النزاع  اأكرث عر�صة، يف فرتات  الن�ص�ء كذلك   

اجلن�صي وم� قد ينتج عنه من حمل غري مرغوب فيه، ال�صيء الذي يوؤدي 

الن�ص�ء  اأن  كم�  املحلية.  وجمتمع�تهن  اأ�رسهن  داخل  ب�لع�ر  و�صمهن  اإىل 

وامل�صنني  طف�ل  ب�لأ العن�ية  عبء  احل�لت،  معظم  يف  َيتحّملن،  من  هن 

الذكور.  املُِعيلني  اأو وف�ة  النزاع، خ�صو�ص� بعد اعتق�ل  اأوق�ت  خالل 

لي�صبحن  اأو  اأزواجهن،  قبل  من  الهجر  اأو  للتطليق  عر�صة  اأكرث  اأي�ص�  وهن 

»غري �ص�حل�ت للزواج« من جراء الو�صم املرتبط ب�لعنف ال�صي��صي واجلن�صي. 

ميكن  ل  اأنه  درجة  اإىل  والقمع  ال�صي��صي  للعنف  »اجلن�ص�نية«  ث�ر  الآ وتتعدد 

ح�رسه� يف هذا املق�م. اإل اأن مع�ن�ة الن�ص�ء يف فرتات النزاع ال�صي��صي غ�لب� 

م� يط�له� الكتم�ن ول يعرتف به�. 

حلبة  ت�صكل  التي  الع�مة  الف�ص�ءات  اأن  اإىل  كبرية  بدرجة  ذلك  ويرجع 

اأن  الرج�ل، يف حني  تكون مرتكزة على  م�  وال�رساع�ت ع�دة  ال�صي��صة 



ذلك  يف  ال�صبب  اإن  وانفراد.  عزلة  يف  مع�ن�تهن  يع�صن  م�  غ�لب�  الن�ص�ء 

م�صتوى  على  نف�صه  النظ�م  مع  للدولة  بوي  الأ النظ�م  تداخل  يف  يكمن 

العنف  يعززه  الن�ص�ء  �صد  ال�صي��صي  العنف  اأن  كم�  واملجتمع؛  �رسة  الأ

املجتمعي والتمييز اجلن�صي �صدهن، ال�صيء الذي يجعل احتم�ل العرتاف 

للغ�ية.  �صعيف�  احتم�ل  ال�صي��صي  العنف  من  الن�ص�ء  مبع�ن�ة 

يف  احلقيقة  جل�ن  اإن�ص�ء  وبداية  امل��صي  القرن  من  الثم�نين�ت  منذ 

ال�صي��صي،  والقمع  العنيفة  النزاع�ت  مرحلة  من  لتّوه�  اخل�رجة  البلدان 

�رس  والأ فراد  الأ ال�صي��صي على حي�ة  للعنف  املتعددة  ث�ر  ب�لآ الوعي  ازداد 

احلقيقة  جل�ن  اإليه�  تو�صلت  التي  النت�ئج  �صلطت  وقد  واملجتمع�ت. 

من  الن�ص�ء  جت�رب  لتج�هل  اجت�ه�  ثمة  اأن  مف�ده�  حقيقة  على  �صواء  الأ

دم�ج  نه� م� مل يتم بذل جهد منتظم لإ العنف ال�صي��صي اأو للتقليل من �ص�أ

احلقيقة يف  تبداأ جل�ن  الن�ص�ء. ومل  والتحقيق يف جت�رب  النوع  مق�ربة 

اأخذ مق�ربة النوع يف العتب�ر اإل موؤخرا، وذلك من خالل توثيق وحتليل 

اأوق�ت  يف  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  فيه�  ك�نت  التي  احل�لت  خ�صو�صي�ت 

.
)1(

والقمع ال�رساع 

فرتة  ع��ش  الذي  املغرب  يف   
)2(

الن�ص�ء من  كبرية  جمموعة  ع�نت  وقد 

وا�صتهدف  و1999.   1956 �صنتي  بني  م�  الدولة  وعنف  ال�صي��صي  القمع 

العنف الذي ترع�ه الدولة ن�ص�ًء من جميع اخللفي�ت وجميع من�طق املغرب، 

الدولة ب�صبب دورهن  �صواء ب�صفتهن ن�صيط�ت �صي��صي�ت تعر�صن لعق�ب 

1-  لالطالع على حتاليل مقارن ممتاز حول عدم اخذ مسالة النوع اجلنسي بعني االعتبار في عمل العديد من جلان 
احلقيقة)إفريقيا اجلنوبية،غواتيماال،بيرو،رواندا،سيراليون،تيمور الشرقية(،أنضر روث روبيو مارين)ناشر(،2006.«مادا 
االنتقالية. للعدالة  الدولي  اإلنسان«.املركز  حقوق  انتهاكات  عن  الضرر  جبر  و  اجلنسي  للنساء؟النوع  وقع 

نيويورك، مجلس األبحاث في علم االجتماع.
2-   إذا كنا رمبا لن نعرف على وجه الدقة عدد النساء الالئي تعرضن للعنف السياسي في املغرب بني سنتي 1956 
و 1999،إال انه يجدر التذكير أن النساء يشكلن 15 من امللفات التي تلقتها هيئة اإلنصاف و املصلحة من » 

الضحايا املباشرين«و 46 من تلك املقدمة من طرف »الضحايا غير املباشرين«.



اأخوات،  بن�ت،  )اأمه�ت، زوج�ت،  اأو قريب�ت  له�،  املع�ر�صة  يف احلرك�ت 

مت  و�صجن�ء  �صي��صيني  لن�صط�ء  حفيدات(  خوات،  والأ خوة  الإ بن�ت  عم�ت، 

التي  اأع�ص�ء يف املجتمع�ت املحلية  اأو  القرابة،  اعتب�رهن مذنب�ت مبوجب 

املعروفة  الفرتة  هذه  وخالل  الدولة.  طرف  من  جم�عي  لعق�ب  تعر�صت 

قريب�ت  الدولة  ت�صتهدف  اأن  لوف  امل�أ من  ك�ن  الر�ص��ش،  �صنوات  ب��صم 

وك�نت  ال�صي��صية.  انتم�ءاتهم  ب�صبب  اختفوا  اأو  اعُتقلوا  الذين  الرج�ل 

اأم�كن  امل�رسوع يف  والحتج�ز غري  التع�صفي  لالعتق�ل  يتعر�صن  الن�ص�ء 

واإه�نة  واإذللهن  وم�ص�يقتهن  وتعذيبهن  ا�صتجوابهن  يتم  حيث  �رسية 

احلركة  يف  حريتهن  وك�نت  ال�رسطة،  ملراقبة  يخ�صعن  وكن  كرامتهن. 

اأزواجهن  اأو  اآب�وؤهن  ك�ن  عندم�  كثريا  ع�نني  وقد  كبري.  ب�صكل  مقيدة 

اأو  لالعتق�ل  يتعر�صون  خرون  الآ اأق�ربهن  اأو  اأ�صق�وؤهن  اأو  اأطف�لهن  اأو 

ة  فج�أ اأنف�صهن  يجدن  الن�ص�ء  هوؤلء   ك�نت  م�  وغ�لب�  لالختف�ء.  اأو  للقتل 

اإع�لة  اإىل  م�صطرات  ي�صبحن  ثم  ومن  للرزق  مورد  اأي  دون  وحيدات 

حي�ن،  الأ من  كثري  يف  اأبدا،  لهن  ي�صبق  مل  اأنه  علم�  مبفردهن،  اأ�رسهن 

اأن عملن خ�رج املنزل. فقد ع�صن يف جو من اخلوف وال�صك، وكثريا م� 

تنبذهن.  املحلية  جمتمع�تهن  ك�نت 

اللواتي  اأولئك  �صيم�  ل  الن�ص�ء،  من  كثري  حتولت  الو�صع،  هذا  ظل  ويف 

يع�صن يف املراكز احل�رسية، اإىل من��صالت نذرن حي�تهن لتحرير اأق�ربهن 

دورا  يلعنب  منهن  كثري  تزال  ول  الدولة،  لعنف  حد  و�صع  على  والعمل 

ك�صف  اإىل  وال�صعي  رف�تهم  عن  اأو  ال�صح�ي�  عن  البحث  عملية  يف  رائدا 

ومع  ال�صي��صيني.  ال�صجن�ء  حقوق  عن  والدف�ع  العدالة  وحتقيق  احلقيقة 

ذلك، ل ُيعرف اإل القليل عن تلك الن�ص�ء وعن مدى وطبيعة العنف الذي 

الطويل.  املدى  واآث�ره على حي�تهن على  مور�ش عليهن 



عن  الدف�ع  منظم�ت  من  وغريه�  وامل�ص�حلة  ن�ص�ف  الإ هيئة  ك�نت  واإذا 

الن�ص�ء  بتج�رب  معرفتن�  من  زادت  قد  املراأة  وحقوق  ن�ص�ن  الإ حقوق 

هذه  خ�صو�صية  اأن  اإل  خرية،  الأ ال�صنوات  يف  ال�صي��صي  العنف  مع 

والعرتاف  ب�لهتم�م  بعد  يحظ  مل  ومداه�  املعقد  وط�بعه�  التج�رب 

بلدان كثرية  الر�ص��ش تقرتن يف  اإذ ل تزال �صنوات  ي�صتحقهم�،  اللذين 

مع  الن�ص�ء  جت�رب  يلف  ال�صمت  يزال  ول   ، الرج�ل  ومبع�ن�ة  ب�ل�صي��صة 

ال�صي��صي.  العنف 

التي  العمومية  ال�صتم�ع  جل�ص�ت  خالل  الن�ص�ء  �صه�دات  اأن  �صحيح 

ن�ص�ف وامل�ص�حلة )ن�صخ منه� مدرجة يف هذا امللف( وتلك  نظمته� هيئة الإ

ب�صكل  ال�صمت  هذا  ك�رس  يف  جنحت  قد  خمتلفة  من�صورات  يف  الواردة 

اإ�ص�فية  مبجهودات  القي�م  اإىل  ح�جة  يف  اأنن�  غري  م�صبوق،  وغري  قوي 

ولتج�ربهن  الن�ص�ء  لعبته  الذي  للدور  �صحيح  فهم  اإىل  الو�صول  اأجل  من 

مب�درتن�  ن  ف�إ ثم  ومن  الدور.  بهذا  والعرتاف  الر�ص��ش  �صنوات  خالل 

يف اإعداد هذه الدرا�صة تندرج يف اإط�ر روح امل�ص�همة يف حوار عمومي 

البحث  اإىل  الرامية  اجلهود  اإط�ر  يف  واأي�ص�  املع��رس  املغرب  ت�ريخ  حول 

وامل�ص�حلة. احلقيقة  عن 

املجل�ش  بني  تع�ون  ثمرة  هي  التي  الدرا�صة  هذه  خالل  من  �صعين�  وقد   

اإىل  للمراأة  من�ئي  الإ املتحدة  مم  الأ و�صندوق  ن�ص�ن  الإ حلقوق  ال�صت�ص�ري 

وتوثيق  تكرمي  واإىل  ال�صي��صي  العنف  عن  الن�ص�ء  رواي�ت  اإىل  ن�ص�ت  الإ

وخ�رجه.  املغرب  داخل  الن��ش  لعموم  اإت�حته�  مع  جت�ربهن،  و  ذاكرتهن 

يف  وامل�ص�ركة  ن�ص�ت  الإ اإىل  القراء  ندعو  العمل  هذا  خالل  من  اأنن�  كم� 

وروؤاهن  الن�ص�ء  نظر  وجهة  فيه�  ت�صكل  مل  والت�أ للتذكر  جم�عية  عملية 

الزاوية.  حجر 



واملنهجيـة  هـداف  الأ





هـداف واملنهجيـة  الأ

يرتكز هذا املق�ل على درا�صة اأجراه� �صنة 2005 فريق من الب�حث�ث املغ�ربة 

، وهي الدرا�صة التي ب�درت 
)3(

حول الن�ص�ء اللواتي ع�نني من العنف ال�صي��صي 

اإىل  الرامية  جهوده�  اإط�ر  يف  وامل�ص�حلة  ن�ص�ف  الإ هيئة  ومولته�  اإليه� 

وتوثيقه.  املغرب  ال�صي��صي يف  للعنف  اجلن�ص�ين  للط�بع  اأف�صل  فهم  خلق 

هيئة  من طرف  ولوج�صتيكي  م�يل  بدعم  اإجن�زه�  مت  الدرا�صة  اأن  رغم  و 

حم�يدة  نت�ئج  هي  اإليه�  تو�صلت  التي  النت�ئج  اأن  اإل  وامل�ص�حلة،  ن�ص�ف  الإ

وم�صتقلة مت�م� ول تعك�ش املوقف الر�صمي للهيئة.

اأع�ص�ء  جميع  اإ�ص�رة  رهن  ُو�صعت  قد  الدرا�صة  هذه  نت�ئج  ك�نت  واإذا   

ن�ص�ف وامل�ص�حلة يف �صنة 2005 و�ص�عدت يف �صي�غة تو�صي�ته�  هيئة الإ

اخلت�مية، اإل اأن هدفن� من هذا املق�ل هو ن�رس نت�ئج هذه الدرا�صة اله�مة 

تعميق  يف  وامل�ص�همة  خال�ص�ته�،  اأهم  تبليغ   اأجل  من  الن��ش  عموم  بني 

الر�ص��ش.  �صنوات  ال�صي��صي خالل  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  بت�ريخ   الوعي 

اإ�رساف  حتت   2005 �صيف  يف  الدرا�صة  بهذه  املتعلقة  بح�ث  الأ اأُجريت 

وقتئذ  ك�ن�  اللذين  الي�زمي،  اإدري�ش  ال�صيد  و  اجب�بدي  لطيفة  ال�صيدة 

�صت�ذ خمت�ر  ن�ص�ف وامل�ص�حلة، وبتوجيه مهني من الأ ع�صوين يف هيئة الإ

الجتم�ع  النوعي وخبري يف علم  البحث  الهرا�ش، وهو خبري يف طرق 

وال�رسة.

3-   لالطالع على تقرير مفصل لدراسة حول »املرأة و النوع اجلنسي و العنف السياسي في املغرب 1956 – 1999 . 
دراسة نوعية«. تقرير أعدته  نادية جسوس حلساب هيئة اإلنصاف  و املصلحة املغربية ، نوفمبر/تشرين الثاني 

.2005



وهكذا، وعلى مدى �صهرين )اأغ�صط�ش/اآب - �صبتمرب/ اأيلول 2005(، اأُر�صل 

ال�صو�صيولوجي  البحث  جم�ل  يف  مدرب�ت  ب�حث�ت  �صت  من  مكون  فريق 

نرتوبولوجي اإىل من�طق املغرب التي ُعرف عنه� اأنه� ك�نت م�رسح� للعنف  والأ

.
ال�صي��صي بني �صنتي 1956 و1999)4(

من  العديد  اإىل  اإثره�  على  �ص�فر  ميدانية  درا�صة  الفريق  هذا  اأجرى  وقد 

والعيون،  واإمل�صيل  وخنيفرة  واحل�صيمة  والن�ظور  فكيك  مثل:  املن�طق 

جمموع�ت  اختي�ر  يف  ومن�ق�ص�ت  معمقة  فردية  مق�بالت  اأجرى  حيث 

ال�صي��صي. العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  مع  مركزة  بوؤرية 

الن�ص�ء  ومع  ال�ص�بق�ت  ال�صي��صي�ت  ال�صجين�ت  مع  الب�حث�ت  اجتمعت  كم� 

اللواتي كن ن�صيط�ت يف تعبئة اأ�رس ال�صجن�ء ال�صي��صيني.

اإذن امل�ص�ركني  وقد مت ت�صجيل جميع الجتم�ع�ت الفردية واجلم�عية بعد 

اأدلت  التي  ال�صفوية  ال�صه�دات  اأر�صيف  هو  وهذا  تدوينه�.  مت  ذلك  وبعد 

لهذا  �ص��صية  الأ الركيزة  ي�صكل  والذي  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  به� 

املق�ل.

وقد مت حذف اأ�صم�ء امل�ص�رك�ت يف الدرا�صة من هذا املق�ل واأي�ص� من النم�ذج 

درا�صة  اعتمدت  وقد  �رسيتهن.  احرتام  بهدف  الكت�ب  هذا  يف  املدرجة 

)�رسد  النوعي  والتحليل  البحث  اأ�ص�ليب  على  وامل�ص�حلة  ن�ص�ف  الإ هيئة 

والتحليل. البوؤرية(  املجموع�ت  املعني�ت،  الن�ص�ء  ل�صريحي�ة 

4-    الباحثات الست،بالترتيب األبجدي،هن نادية جسوس، أمينة املكاوي، ليلى مساعد، خدوج العمري، حياة 
السماري و نادية التيقار.



رواي�ت  ت�صجيل  واإمن�  ح�ص�ءات،  والإ رق�م  الأ جتميع  هو  هدفن�  يكن  ومل 

مف�صلة و �صخ�صية عن العنف ال�صي��صي خالل �صنوات الر�ص��ش من وجهة 

الن�ص�ء. من  متنوعة  نظر جمموعة 

ف�إن  ن�صبي�،  �صغريا  ك�ن  ا�صتجوابهن  مت  الالئي  الن�ص�ء  عدد  اأن  وب�عتب�ر 

ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  متثل جت�رب جميع  اأنه�  تزعم  ل  الدرا�صة 

يف املغرب.

جم�عية  من�ق�ص�ت  خم�ش  واأجرين�  امراأة   42 حي�ة  ق�ص�ش  وثقن�  فقد 

7 ن�ص�ء. 5 و  مركزة �ص�ركت فيه� م� بني 

رحالتن�  يف  اقت�رسن�  كم�  امراأة.   80 حوايل  اإىل  حتدثن�  املجموع،  ويف 

واإمل�صيل  وخنيفرة،  واحل�صيمة،  والن�ظور،  فكيك،  من�طق هي  �صت  على 

اأخري�ت يف مقر  ن�ص�ء  مع   اأي�ص�  اجتمعن�  اأنن�  من  الرغم  والعيون، على 

البي�ص�ء  الدار  يف  من�زلهن  ويف  ب�لرب�ط  وامل�ص�حلة  ن�ص�ف  الإ هيئة 

ومت�رة.  واملحمدية 

العديد  يف  ال�صي��صي  العنف  من  ع�نني  قد  الن�ص�ء  ن  ب�أ نعرتف  اأنن�  كم� 

اختي�ر  نقت�رس على  اأن  البالد، ولكن ك�ن علين�  خرى من  الأ املن�طق  من 

اأنن� بذلن� جهدا  غرا�ش هذه الدرا�صة. وعلى الرغم من  عدد من املن�طق لأ

متنوعة  جت�رب  ع�صن  ون�ص�ء  خمتلفة  اأو�ص�ط  من  ن�ص�ء  اإىل  التحدث  يف 

اأنه قد تكون ثمة جت�رب مل نتطرق  اأنن� نعرتف  من العنف ال�صي��صي، اإل 

ُيف�رّس على  اأن  حوال  الأ من  ب�أي ح�ل  ينبغي  لكن هذا ل  له� يف حتليلن�. 

الف�صل يف العرتاف  اأو دليل على  للمع�ن�ة  ت�صل�صل هرمي  اأنه تعبري عن 

بتج�ربهن.



ومعقدة  كثرية  هي  ال�صي��صي  العنف  من  الن�ص�ء  جت�رب  اأن  ف�لواقع 

واحدة،  موجزة  درا�صة  يف  كله�  تغطيته�  معه  ي�صعب  ب�صكل  ومتنوعة 

م�صتقبال بحث خمتلف جوانب  والب�حثون  العلم�ء  يوا�صل  اأن  واأملن� هو 

�صلوبهن  ب�أ جت�ربهن  ب�رسد  الن�ص�ء  من  اأكرب  عدد  تقوم  واأن  املو�صوع  هذا 

اخل��ش.

وم� اأحوجن� اإىل درا�ص�ت �صي�قية تويل الهتم�م للخ�صو�صي�ت الجتم�عية 

من�طق  يف  ال�صي��صي  العنف  مع  الن�ص�ء  لتج�رب  والت�ريخية  والثق�فية 

ال�صي��صي  العنف  م�صل�صل  من  خمتلفة  حلق�ت  وخالل  البالد  من  خمتلفة 

الر�ص��ش.  �صنوات  خالل 

الذي  العنف  �صك�ل  لأ ودقيق  مف�صل  فهم  و�صع  الدرا�صة  هذه  وتتوخى 

يف  مب�  ال�صنوات،  هذه  خالل  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  له  تعر�صت 

والرمزي  واملعنوي  واللفظي  واجلن�صي  والع�طفي  اجل�صدي  العنف  ذلك 

والثق�يف. والجتم�عي  والقت�ص�دي 

الن�ص�ء  التي ع�نت من خالله�  اأف�صل للكيفية  اإىل تكوين فهم  وقد �صعين� 

من العنف ال�صي��صي الذي تعر�صن له، وكيف اأثر هذا العنف على حي�تهن 

لحق�.

اإىل  اأخرى  بلدان  يف  احلقيقة  جل�ن  اإليه�  تو�صلت  التي  النت�ئج  وت�صري 

واآب�ئهن  واأطف�لهن  اأزواجهن  مع�ن�ة  عن  احلديث  اإىل  ميال  اأكرث  الن�ص�ء  اأن 

واأمه�تهن عو�ش احلديث عن مع�ن�تهن اخل��صة.

التن�صئة  اأن  اإىل  جزئي�  يرجع  ذلك  اأن  النتق�لية  العدالة  مركز  وَيعترب 

اأزواجهن  لحتي�ج�ت  ولوية  الأ عط�ء  لإ ُتوّجههّن  للن�ص�ء  الجتم�عية 



اخل��صة،  جت�ربهن  عن  احلديث  يف  يرتددن  م�  كثريا  واأنهن  واأطف�لهن، 

.
)5(

العنف اجلن�صي عن�رسا ح��رسا فيه� اإذا ك�ن  ل�صيم� 

 

م�ن لكي ي�رسدن  ومن ثم فقد ح�ولن� خلق ف�ص�ء ت�صعر فيه الن�ص�ء مب� يكفي من الأ

النتق�م  اأو  ب�لعنف دون خوف من احلكم عليهن  املتعلقة  بتف�صيل جت�ربهن 

منهن. 

اإلين� عن جتربتهن كن�ص�ء  ن ذاته، ح�ولن� ت�صجيعهن على التحدث  ويف الآ

لروايتهن.  كمحور  اأنف�صهن  على  الرتكيز  وعلى 

القي�م  اأبدين بع�ش الرتدد يف  الن�جي�ت  ال�صح�ي�  اأن بع�ش  الرغم من  وعلى 

بذلك، اإل اأن معظمهن قبلن �رسد ق�ص�ش جت�ربهن مع العنف واملع�ن�ة، واأي�ص� 

ن�ص�لهن واآم�لهن، بقدر كبري من التف�صيل. 

ومتت�ز املن�ق�ص�ت اجلم�عية املركزة )اأو اللق�ءات اجلم�عية( مبيزة اإ�ص�فية 

لهن  يوفر  ف�ص�ء  ال�صي��صي يف  العنف  الن�ص�ء �صح�ي�  بني  هي كونه� جتمع 

وال�رسية. النف�صي  والدعم  من  الأ

لذا ك�نت املن�ق�ص�ت اجلم�عية املركزة ف�ص�ء لال�صتم�ع والتب�دل اجلم�عي، 

يف  امل�ص�رك�ت  اإحدى  ق�لت  وقد  ثب�ت،  الإ و  للت�ص�من  ف�ص�ء  واأ�صبحت 

املركزة: اجلم�عية  املن�ق�ص�ت  اإحدى 

5 -  »اللجان احلقيقة و املنظمات غير احلكومية. الشراكة الضرورية،وثيقة مواضيعية ، املركز الدولي للعدالة 
االنتقالية،ابريل/نيسان 2004. 



 

»خذ مثال ح�سورنا اليوم هنا، والذي هو يف حد ذاته جل�سة عالجية. 

فقد حتدثنا وا�ستمعنا اإىل وجهات نظر بع�سنا البع�ض. قدمنا بع�ض 

الدعم اإىل بع�سنا البع�ض وا�ستمعنا اإىل بع�سنا البع�ض. 

النا�ض  اأن جند  اأقول ذلك ؟ من ال�سعب علينا  اأن  كيف ميكنني 

الذين باإمكانهم اأن يفهمونا … وحتى فيما بيننا، من النادر اأن 

تعرث على �سخ�ض ي�ستمع اإليك كلية وباإمكانه اأن ي�ساطرك نف�ض 

حا�سي�ض. الأ

.]1985 لالعتق�ل يف  تعر�صت  الرب�ط  من  �ص�بقة  �صي��صية  ]�صجينة 

الدرا�صة:  ج�بة عنه� يف هذه  الإ التي ح�ولن�  �ص��صية  الأ �صئلة  الأ ومن بني 

�صنوات  خالل  الدولة  طرف  من  م�صتهدف�ت  الن�ص�ء  ك�نت  1.  مل�ذا 
ي  ولأ الدولة؟  ا�صتهدفته�  التي  الن�ص�ء  فئ�ت  هي  م�  الر�ص��ش؟ 

غر�ش مت ذلك؟

2.  م� هي اأ�صك�ل العنف التي مور�صت �صد الن�ص�ء؟ وهل جل�أت الدولة 
الن�ص�ء؟  العنف �صد  اأ�صك�ل معينة من  اإىل 

جن�ص�نية  جتربتهن  ك�نت  وهل  العنف؟  هذا  الن�ص�ء  ع��صت  3.  كيف 
�صك�ل؟  الأ ي �صكل من  ب�أ

املجتمع  عن  واأي�ص�  ال�صي��صي  العنف  عن  نعرف  اأن  ميكنن�  5.  م�ذا 
تقوله  م�  اإىل  وتركيز  ب�نتب�ه  ن�صغي  عندم�  ع�مة  ب�صفة  املغربي 

العنف عن جت�ربهن؟ الن�ص�ء �صح�ي� هذا 

من  كثري  لن�  ق�لت  الدرا�صة،  هذه  غرا�ش  لأ الالزمة  البحوث  اإجراء  اأثن�ء 

ب�صكل ك�ف  اأن تعرّب  الكلم�ت ل ميكن  اإن  ال�صي��صي  العنف  الن�ص�ء �صح�ي� 



ج�ء  م�  هذا  تعبري عن  اأف�صل  وك�ن  واأملَهن.  مع�ن�تهن وحزنهن  عن حجم 

الن�ص�ء: اإحدى  ل�ص�ن  على 

وتعر�صوا  ال�صجن  يف  فرتة  ق�صوا  الذين  الرج�ل  مك�ن  ب�إ قل،  الأ »على 

�ُصِجّن�  فقد  نحن  اأم�  له.  تعر�صوا  الذي  العنف  وو�صف  ت�صمية  للتعذيب 

ت�صميته�«. ميكن  ل  �ص�ليب  ب�أ بن�  وُعذِّ

واأنه  ن�صيهن  قد  واملجتمع  الدولة  اإن  كذلك،  الن�ص�ء  من  العديد  لن�  وق�لت 

اإىل رواي�تهن. اأحد ي�صتمع  ل 

تكلمت  لو  وحتى  اأقول؟  اأن  ع�ص�ي  م�ذا  »ح�صن�،  اأي�ص�:  اإحداهن  ق�لت  و 

اإيل؟«. اأن ي�صتمع  فمن ع�ص�ه 

�صح�ي�  الن�ص�ء  جت�رب  عن  الكت�بة  ب�صدد  ونحن  خ��ش  ب�صكل  اأدركن�  وقد 

اأو  العتق�ل  اأو  التعذيب  مثل  ت�صنيف�ت  مالءمة  عدم  ال�صي��صي  العنف 

عن  تعرب  اأن  ت�صتطيع  ل  اإنه�  بحيث  الع�ر،  و�صمة  اأو  �صى  الأ اأو  اجلوع 

عليه�.  التي حتيل  امل�ص�مني 

�صوات وكلم�ت ورواي�ت الن�ص�ء  ولتج�وز هذه ال�صعوبة، �صعرن� اأنه من املهم لأ

الالتي ع�نني من العنف ال�صي��صي اأن حتتل مركز ال�صدارة يف هذا الكت�ب.

اأن تعرب ببالغة عن احلزن والرعب  نه�  �ص�أ اأية كلم�ت من  ثمة  واإن ك�ن 

اأدرجن�  ولذلك  اخل��صة.  كلم�تهن  فهي  الن�ص�ء،  ع��صته�  التي  واملع�ن�ة 

اأ�صوات الن�ص�ء يف هذا الكت�ب من خالل اعتم�د ثالث طرق:



1.   ال�صت�صه�د به� على نط�ق وا�صع يف هذه املق�ل ؛

2.   كت�بة من�ذج ت�صتند اإىل م� �رسدنه عن حي�تهن ؛

العمومية  ال�صتم�ع  جل�ص�ت  يف  �صه�داتهن  من  مدونة  ن�صخ  3.  اإدراج 
املغرب. اأنح�ء  ن�ص�ف وامل�ص�حلة يف جميع  الإ التي نظمته� هيئة 

واأقرب  اأعمق  تكوين فكرة  للقراء فر�صة  نتيح  اأن  مل  ن�أ ذلك  ومن خالل 

اأو  الغت�ص�ب  اأو  التعذيب  مثل  ت�صنيف�ت  عليه  حتيل  مم�  الواقع  اإىل 

مثل  من  ع�نني  اللواتي  للن�ص�ء  املف�صلة  الرواي�ت  يف  العزل  اأو  ره�ب  الإ

الرعب. هذا 

واإْن اعتمدن� ب�صكل كبري على كلم�تهن وعلى �رسدهن، فذلك من منطلق 

اللواتي  للن�ص�ء  وتقديرن�  العميق  احرتامن�  عن  التعبري  على  حر�صن� 

مل  اإلين� بقدر كبري من التف�صيل عن جت�ربهن، على الرغم من الأ حتدثن 

الذي يحدثه مثل هذا ال�رسد والتذكر.

على  ال�صي��صي  للعنف  وتذكرهن  �رسدهن  اأخذ  يف  طريقتن�  تلك  اأن  كم� 

الذاكرة  اإىل ع�مل  تنتمي  الن�ص�ء ل  اأن جت�رب  كيد على  والت�أ حممل اجلد 

اخل��صة، واإمن� هي جزء ل يتجزاأ من ذاكرتن� اجلم�عية وت�ريخن�. 

على  ال�صي��صي  العنف  من  الن�جي�ت  ال�صح�ي�/  الن�ص�ء  تتعرف  اأن  واأملن� 

اآراءهن  واأخذن�  لهن  ا�صتمعن�  اأنن�  ي�صعرن  واأن  الكت�ب،  هذا  اأنف�صهن يف 

و�رسدهن على حممل اجلد، واأنن� مل نف�صل يف التق�ط وترجمة بع�ش من 

ُ�رَسهن ُنهدي هذا الكت�ب. اأ التي حتملنه�. واإليهن واإىل  مل واملع�ن�ة  الأ



من هن الن�ساء 

�سحايا العنف ال�سيا�سي؟
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الذي  ال�صي��صي  للعنف  �صح�ي�  املغربي�ت  الن�ص�ء  من  كبري  عدد  وقع 

العنف  من  الن�ص�ء  مع�ن�ة  اأن  الر�ص��ش. غري  �صنوات  الدولة خالل  نهجته 

ال�صي��صي مل تكن متج�ن�صة كله�، واإمن� ك�نت ُت�صّكله� اخللفي�ت الجتم�عية 

الع�ئلية. ح�لتهن  واأي�ص�  لل�صح�ي�  والتعليمية  والقت�ص�دية 

وك�ن ثمة فرق :

- بني املراأة القروية واحل�رسية،

- و بني املتزوجة والع�زبة واملطلقة،

 - التي لديه� والدين واإخوة واأخوات واليتيمة، 

مية، - و بني املتعلمة والأ

-  التي لديه� جتربة  يف الع�مل اخل�رجي وتلك التي ل تربح بيته�.

ومن ثم ف�إن جتربة امراأة فقرية قروية تعي�ش يف جب�ل اإمل�صيل خمتلفة مت�م� 

عن جتربة ط�لبة ج�معية منخرطة يف احلرك�ت ال�صي��صية وتعي�ش يف املدينة. 

ورغم اأن املرء ل ي�صعه اإل اأن يالحظ اأن هوؤلء الن�ص�ء الفقريات القروي�ت 

مي�ت اليت�مى اأو املطلق�ت قد ع�نني ب�صكل اأكرث فظ�عة ب�صبب عزلتهن  الأ

التي  العنف  مرحلة  فرتة  اأعق�ب  يف  دعم  نظ�م  اإىل  وافتق�رهن  احل�دة 

اأو  املع�ن�ة  تلك  مقدار  حتديد  امل�صتحيل  من  اأنه  نرى  اأنن�  اإل  به�،  مررن 

حجمه�.

�صحيح اأن جميع الن�ص�ء �صح�ي� العنف ال�صي��صي ع�نني مع�ن�ة مريرة ب�صبب 

عنف الدولة املفرط والع�صوائي، ولكن كل امراأة ع�نت اأي�ص� ب�صكل فريد تبع� 

خل�صو�صي�ت ح�لته� قبل العنف واأثن�ءه وبعده. 



وكم� ق�لت زوجة اأحد ال�صجن�ء ال�صي��صيني ال�ص�بقني ) ك�نت ن��صطة بدوره�( 

ع�ص�ء اآخرين يف حلقة النق��ش اجلم�عي التي ك�نت �صمنه�: »جت�ربن� ك�نت  لأ

خمتلفة، ولكن مع�ن�تن� ك�نت واحدة«.

ولهذا ال�صبب حت��صين� يف هذه الدرا�صة ت�صنيف�ت مثل �صح�ي� »مب��رسين« 

درج�ت  بوجود  توحي  اأن  نه�  �ص�أ من  والتي  للعنف،  مب��رسين«  »غري  و 

العنف  لت�ريخ  �ص�مل  فهم  اإىل  الو�صول  دون  ب�لت�يل  ول  حَتُ واأن  للمع�ن�ة 

املغرب.  ال�صي��صي يف 

من  رئي�صية  فئ�ت  اأربع  الدولة  ا�صتهدفت  فقد  الدرا�صة،  لهذه  ووفق� 

بـ: مر  الأ الر�ص��ش. ويتعلق  �صنوات  الن�ص�ء خالل 

1-   قريب�ت الن�صط�ء ال�صي��صيني اللواتي يع�صن يف املن�طق القروية 
واملهم�صة ؛ 

2-    ن�ص�ء املن�طق القروية واملجتمع�ت املهم�صة ب�عتب�رهن هدف� 
للعق�ب اجلم�عي ؛

3-    قريب�ت الن�صط�ء ال�صي��صيني اللواتي يع�صن يف املراكز احل�رسية ؛ 

4- الن�ص�ء الن��صط�ت �صي��صي�. 

ب�صبب  لي�ش  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  الدولة معظم  ا�صتهدفت  وقد 

لهن روابط  اأن  ب�صيط هو  ل�صبب  ال�صي��صية، ولكن  اأن�صطتهن  اأو  اأفك�رهن 

ع�ئلية اأو جمتمعية مع الرج�ل الذين ي�صتبه يف اأنهم ن��صطون �صي��صيون 

الدولة. من  تهديدا لأ ي�صكلون  اأو بكونهم  بذلك  واتُّهموا 



وقد �صكلت الن�ص�ء اللواتي تربطهن عالقة قرابة )اأمه�ت، زوج�ت، بن�ت، 

اأخوات( ب�لن��صطني الرج�ل من املن�طق القروية اأو �صبه القروية من البالد 

الفئة. اأفراد هذه  معظم 

ونظرا لقلة معرفتن� ب�لن�ص�ء ال�صح�ي� الن�جي�ت من املن�طق القروية، فقد 

لتج�ربهن. درا�صتن�  من  كرب  الأ اجلزء  خ�ص�صن� 

يعي�ش  التي  الرحل  اأو جمتمع�ت  الزراعية  للمجتمع�ت  معظمهن  وينتمي 

كثري من اأفراده� يف ظروف ق��صية وينتقلون على الدوام بحث� عن الكالأ 

�صيتهم. مل�

�صن  تزوجن يف  اإليهن  اللواتي حتدثن�  القروي�ت  الن�ص�ء  ف�إن  ع�مة،  وب�صفة 

حدى الن�ص�ء التي التقين� به�  طف�ل. وك�ن لإ مبكرة واأجننب عددا كبريا من الأ

ت�صعة اأطف�ل ثالثة منهم متوفون. ومعظم زيج�تهن ك�نت عب�رة عن زواج 

م�صنون من طرف اأ�رسهن مبوافقتهن اأو يف بع�ش احل�لت دون اإرادتهن.

وقد تزوجت اإحدى الن�ص�ء ممن حتدثن� اإليهن يف �صن الث�نية ع�رسة برجل 

اأن الطالق ك�ن مم�ر�صة �ص�ئعة، كم�  ك�ن يف ال�صتين�ت من عمره. ويبدو 

ويبدو  �صواء.  حد  على  والن�ص�ء  الرج�ل  من  مبب�درة  يتم  ك�ن  اأنه  يبدو 

الن�ص�ء  من  وكثري  كبري،  حد  اإىل  �ص�ئع�  ك�ن  الزوج�ت  تعدد  اأن  كذلك 

لهن �رَسائر. اإليهن ك�ن  اللواتي حتدثن�  القروي�ت 

ول  ب�ملدر�صة  اأبدا  يلتحقن  مل  منهن  العظمى  الغ�لبية  اأن  ذلك  على  زد 

اإح�ص��صهن  تعميق  يف  �ص�هم  الذي  ال�صيء  الكت�بة،  ل  و  القراءة  يعرفن 

ال�صي��صي. للعنف  الت�صدي  عن  ب�لعجز 



احتم�لت  لديهن  وقّلت  اإل  مهّم�ص�ت  الن�ص�ء  ك�نت  كلم�  الواقع،  ويف 

اأو الدف�ع عن حقوقهن. اأحب�ئهن  النخراط يف البحث عن 

و�صع قد  ن املجتمع مبفهومه الأ ح�ص��ش ب�أ وك�ن ال�صعور ب�لعجز والوهن والإ

مق�بالت  معهن  اأجرين�  اللواتي  القروي�ت  الن�ص�ء  بني  وا�صح�  تخلى عنهن 

يف اإط�ر هذه الدرا�صة.

ن�ص�ء  اإل  ل�صن�  »نحن  األ�صنتهن:  على  ترتدد  التع�بري  هذه  ك�نت  م�  وكثريا 

اأمي�ت. ل نعرف �صيئ�« اأو »م�ذا ميكنن� اأن نقول ؟ نحن ل�صن� اإل ن�ص�ء اأمي�ت. 

لن اأولئك اللواتي در�صن ولديهن املعرفة«. عليكن اأن ت�ص�أ

وعلى العموم، ُي�صت�صف من الق�ص�ش التي جمعن�ه� اأن الن�ص�ء القروي�ت كن 

يعملن بجد وتف�ن داخل بيوتهن وخ�رجه�. كن يقمن ب�أعم�ل الطهي والتنظيف 

طف�ل وامل�صنني. اإ�ص�فة اإىل ذلك، كن يتولني جلب احلطب واملي�ه،  ورع�ية الأ

ر�ش، ورع�ية احليوان�ت، ون�صج الُفر�ش والبط�ني�ت. وحرث الأ

اإليهن ع�صن يف ح�لة فقر مدقع  ومعظم الن�ص�ء القروي�ت اللواتي حتدثن� 

وك�نت مواردهن �صعيفة للغ�ية.  ومع ذلك، ف�إن كثريا منهن كن �صعيدات 

من  ب�لرغم  عليهن   التعذيب  ومم�ر�صة  العتق�ل  قبل  ال�ص�بقة  بحي�تهن 

كف�حهن من اأجل لقمة العي�ش، وتكلمن بنوع من ال�صوق واحلنني الكبريين 

اأ�صن�ف  جميع  تذوقوا  بعدم�  افتقدوه�  التي  ال�صعيدة  ال�صنوات  تلك  عن 

التعذيب.

املن�طق  من  اإليهن  حتدثن�  اللواتي  الن�ص�ء  من  العظمى  الغ�لبية  تكن  ومل 

طرف�  تكن  مل  انهن  كم�  ال�صي��صية،  اأزواجهن  ن�صطة  ب�أ علم  على  القروية 



حزب  اأو  حركة  ي  لأ انتم�ء  اأي  لهن  يكن  مل  و  �صي��صي  ن�ص�ط  اأي  يف 

�صي��صي.

اأو كّن على  �صي��صي�  ن��صط�ت  اللواتي كن  القليالت  الن�ص�ء  ب�ملق�بل، ك�نت 

حد اأفراد اأ�رسهن ينتمني اإىل ع�ئالت معروفة  ن�صطة ال�صي��صية لأ علم ب�لأ

الوطنية.  التحرير  حركة  مب�ص�ركته� يف  ت�ريخي� 

الذين �صحوا  ُ�رِسهن  اأ الرج�ل من  ا�صتي�ئهن لكون  اأغلبيتهن عن  واأعربت 

نهم خونة.  اأجل ا�صتقالل البالد عوملوا يف وقت لحق وك�أ ب�لكثري من 

ن�ص�ء  كذلك  الدولة  ا�صتهدفت  ال�صي��صيني،  الن��صطني  اأق�رب  ج�نب  اإىل 

وذلك  ال�صي��صي،  الن�صق�ق  حلرك�ت  معقال  ك�نت  التي  القروية  املن�طق 

اجلم�عي. العق�ب  �صي��صة  من  كجزء 

وى للن��صطني  وع�دة م� ك�نت التهمة املوجهة اإليهن هي توفري الغذاء اأو امل�أ

يحميهن. لغي�ب من  نظرا  ق��صية  ملع�ملة  ثم كن عر�صة  ال�صي��صيني، ومن 

حي�ن، ك�نت هوؤلء الن�ص�ء فقريات ومهم�ص�ت اأويتيم�ت  ويف كثري من الأ

الق�رسي. والعمل  اجلن�صي  والعنف  للتعذيب  وتعر�صن  مطلق�ت،  اأو 

طالق  لإ تب�دل  يف  حم��رسات  اأنف�صهن  وجدن  ن�ص�ء  ح�لت  وثقن�  كم� 

زي�رته�  اأثن�ء  �ص�قه�  يف  ط�ئ�صة  بر�ص��صة  اأ�صيبت  امراأة  ومنهن  الن�ر، 

ب�ل�صلل مدى احلي�ة من جراء ذلك، كم�  �رسة، واأ�صيبت  اأ�صدق�ء الأ لبع�ش 

امل�صت�صفي  تع�لَج يف  ك�نت  اغت�ص�به� عندم�  مت  كم�  اأ�رسته�.  تخلت عنه� 

اأبدا.  وب�لت�يل مل تتزوج 



�صي��صيني  ن��صطني  قريب�ت  من  الدولة كثريا  ا�صتهدفت  ذلك،  عالوة على 

منهن  وكثري  حديث�،  للمدن  انتق�لهن  ك�ن  من  ومنهن  املدن،  يف  يع�صن 

ترعرعن  الذي  الو�صط  خ�رج  اخلربة  من  القليل  اإل  لديهن  ولي�ش  اأمي�ت 

اأبن�وؤهن  ن�صطة ال�صي��صية التي ك�ن يزاوله�  فيه، و قليال م� كن يعلمن ب�لأ

اأُ�رس  حركة  يف  لحق�  مه�ت  الأ هوؤلء  من  العديد  وانخرطت  بن�تهن.  اأو 

ال�صي��صيني. ال�صجن�ء 

كم� ا�صتهدفت الدولة زوج�ت واأخوات الن�صط�ء ال�صي��صيني الذكور، وهن 

�ص�ب�ت مثقف�ت.  الع�دة  يف 

حي�ن  وخالف� للزوج�ت يف املن�طق القروية اللواتي مل يكّن يف غ�لب الأ

ن الزوج�ت يف املراكز احل�رسية  ن�صطة اأزواجهن ال�صي��صية، ف�إ على علم ب�أ

له�. ييدا  ت�أ واأكرث  ال�صي��صية  اأزواجهن  ن�صطة  ب�أ اأكرث علم�  كن 

وتعترب الن�ص�ء اللواتي تنتمني اإىل ه�تني الفئتني اأكرث ميول لالنخراط يف 

ال�صي��صيني.  ال�صجن�ء  �رسة والدف�ع عن حقوق  الأ اأفراد  البحث عن  جهود 

واأخريا، ك�نت الن�ص�ء الن��صط�ت �صي��صي� يف املراكز احل�رسية م�صتهدف�ت 

كّن  منهن  وكثري  الر�ص��ش.  �صنوات  خالل  الدولة  طرف  من  بدورهن 

يف  �صي��صي�  ين�صطن  وكن  عليهن.  القب�ش  األقي  عندم�  متعلم�ت  �ص�ب�ت 

م�م«، ويف نق�ب�ت  خمتلف احلرك�ت الطالبية، مثل »23 م�ر�ش« و »اإىل الأ

ال�صرتاكي  الحت�د  مثل  الي�ص�رية،  ال�صي��صية  حزاب  الأ يف  اأو  العم�ل 

اأكرث  اأو  واحد  ع�صو  له�  لع�ئالت  ينتمني  م�  ال�صعبية.وغ�لب�  للقوات 

اأخري�ت  ن�ص�ء  منهن  و  العم�لية.  واحلرك�ت  الي�ص�ر  يف  �صي��صي�  ين�صط 

الي�ص�ر. اأو�ص�ط  بهم يف  التقني  �صي��صيني  بن��صطني  متزوج�ت 



واأنهن  املراأة  ق�ص�ي�  عن  مدافع�ت  نهن  ب�أ اأنف�صهن  و�صفن  منهن  وقلة 

اأو �رسك�ئهن.  اأزواجهن  مع  بعالق�ت متك�فئة  يرتبطن 

كن ينتقدن الطرق التي ُتع�َمل به� الن�ص�ء كمواطن�ت من الدرجة الث�نية، 

اأمه�تهن.  ثرن بكف�ح  ت�أ وكثريا م� ك�ن 

نظرياتهن  عك�ش  وعلى  مور،  لالأ مث�لية  نظرة  لديهن  وك�نت  �ص�ب�ت  كن 

ن�صيط�ت  وكن  احلركة  اأكرب يف  بحرية  يتمتعن  كن  القروية،  املن�طق  يف 

ال�صي��صة.  جدا يف جم�ل 

ث�رة وابته�ج كبريين. وتتذكر معظمهن حلظة دخولهن اإىل ع�مل ال�صي��صة ب�إ

الت�بعة  ال�صب�ب  قط�ع�ت  ويف  العم�ل،  نق�ب�ت  يف  منخرط�ت  كن  فقد   

حزاب ال�صي��صية الي�ص�رية، ويف احلرك�ت الطالبية واحلرك�ت الن�ص�ئية  لالأ

الن��صئة.

حمو  جم�ل  يف  عملت  امراأة  اإليهن  حتدثن�  اللواتي  الن�ص�ء  �صمن  ومن 

امل�ص�نع، واأخرى  الن�ص�ء و�ص�عدت يف تنظيم ع�مالت  مية يف �صفوف  الأ

الرج�ل.  يهيمن عليه�  التي  الطالبية  اأ�صبحت زعيمة يف احلركة 

اأف�صل،  ع�مل  والعي�ش يف  الدميقراطية  بتحقيق  واأحالم  اآم�ل  لديهن  ك�نت 

التي يالحظنه�  الظلم والقهر  اأ�صك�ل  اإزاء خمتلف  ب�لغ�صب  ي�صعرن  وكن 

حولهن. من 

ميثلن  وكن  والو�صطى،  الدني�  الطبقة  اأو�ص�ط  اإىل  ينتمي  معظمهن  وك�ن 

اأ�رسهن. املتعلم�ت داخل  الن�ص�ء  ول من  اجليل الأ





احلياة قبل جتربة العنف 

ل�سيا�سي ا





احلياة قبل جتربة العنف ال�سيا�سي  

ال�صي��صي،  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  حلي�ة  اأف�صل  فهم  اإىل  الو�صول  اأجل  من 

الت�ريخي والجتم�عي، طلبن� من جميع  ال�صي�ق  اإط�ر  وو�صع جت�ربهن يف 

العنف  حداث  لأ ال�ص�بقة  حي�تهن  عن  اإخب�رن�  بهن  التقين�  اللواتي  الن�ص�ء 

التي كتب لهن النج�ة منه�. 

ب�عتب�ره�  ال�صي��صي  العنف  جتربة  ع�صن  اأنهن  رواي�تهن  من  وي�صت�صف 

وت�صكيل  تنظيم  اأع�دت  حلظة  تلك  وك�نت  اليقني؛  وعدم  التمزق  حلظة 

الذاتية. ومف�هيمهن  ال�صح�ي�  الن�ص�ء  حي�ة 

حي�تهن  عن  القليل  اإل  اإليهن  حتدثن�  اللواتي  الن�ص�ء  جميع  تك�صف  ومل 

قبل  حي�تهن  و�صف  على  ت�صجيعهن  علين�  ك�ن  لذا  العنف.  اأحداث  قبل 

الدولة. لعنف  تعر�صهن 

ويف جميع املق�بالت واملن�ق�ص�ت التي اأجرين�ه�، كن مي�لت اإىل التحدث 

اأول عن العنف واآث�ره ولي�ش عن الفرتة ال�ص�بقة له، وكن ينتقلن ب�رسعة 

تي  ي�أ �صيء  اأي  اإن  القول  يردن  من�  وك�أ العنف،  اأحداث  فرتة  عن  للحديث 

اآث�ر العنف على حي�تهن. اأهمية من  اأقل  قبل ذلك هو 

مر كم� لو اأن تلك الن�ص�ء مل تكن لهن حي�ة �ص�بقة لفرتة العنف  وك�ن الأ

واملع�ن�ة، و مل تكن لهن القدرة على تذكر حي�تهن م� قبل العنف، وكم� لو 

الذاتي هو العنف الذي ع�نني منه ومن تداعي�ته.  اإح�ص��صهن  اأن م� يحدد 



للعنف  تعر�صهن  قبل  حي�تهن  َي�ِصفن  الن�ص�ء  ن  ف�إ احل�لت،  معظم  ويف 

يف  ال�ص�ئعة  الكلم�ت  وت�صمل  وه�دئة.  ع�دية  حي�ة  بكونه�  ال�صي��صي 

�صعيدة،  ه�دئة،  طبيعية،   : قبيل  من  نعوت�  للعنف  ال�ص�بقة  احلي�ة  و�صف 

و�صلمية.  ع�دية، 

»�صعيدة«  مثل  و�ص�ف  ب�أ العنف  اأحداث  قبل  حي�تهن  بع�صهن  وو�صفت 

كن  اإنهن  اأخري�ت  ق�لت  حني  يف  حي�تهن«،  �صنوات  و»اأف�صل  »رغدة«  و 

داخل  العمل  توزيع  اجلن�صي يف  وامليز  الفقر  ب�صبب  يع�صن ظروف� �صعبة 

جمتمع�تهن. 

وتتذكر العديد من الن�ص�ء الن��صط�ت �صي��صي� ال�صنوات ال�ص�بقة لفرتة العنف 

بو�صفه� مليئة ب�ملث�لية والت�ص�من اللذين حفزهن على الن�ص�ل من اأجل العدالة 

وامل�ص�واة.

الن�ص�ء  بع�ش  به�  لن�  و�صفت  التي  الكيفية  عن  مثلة  الأ بع�ش  يلي  وفيم� 

للعنف. ال�ص�بقة  حي�تهن  و�ص�ط  الأ من خمتلف 



الق�رئ  اإعط�ء  جل  لأ منهن  كبري  بعدد  الدرا�صة  هذه  اأثن�ء  ا�صت�صهدن�  وقد 

يف  ا�صتجوبن�هن  اللواتي  الن�ص�ء  حكمت  التي  املتنوعة  ب�خللفي�ت  اإح�ص��ص� 

ط�ر:  هذا الإ

عملنا  ال�سعب.  وحياة  ال�سنك  حياة  نعي�ض  ....كنا   <<
اأطفال  �سبعة  لدي  احلقل.  يف  املنزل  خارج  ُم�ْسن  ب�سكل 

ولية تربيتهن وتلبية احتياجاتهم واحتياجات  اأحتمل م�سوؤ

اأبيهم. 

طبخ  من  باملنزل  �سلة  له  ما  كل  ولية  م�سوؤ واأتوىل 

ل  زوجي  واحلطب(.  املياه  وجلب  اخلبز  وحت�سري  وغ�سيل 

يعمل ول يعتني اإل باحليوانات. يعتني باحليوانات واحل�ساد 

اإل  باخلروج  لهن  م�سموحا  يكن  مل  الن�ساء  ويدر�ض… 

املراأة ممنوع عليها  اأزواجهن.  اأو عائالت  لزيارة عائالتهن 

روؤية الغرباء حتى ولو كانوا �سيوفا يف منزلها...<< 

.]1973 �صنة  اعتقلت  من خنيفرة  ]امراأة 

لدينا  كان  اآبائنا.  مع  بالعي�ض  جدا  �سعداء  >>.....كنا 
اأبدا.  اأي �سيء  اأموالنا ومواردنا وما�سيتنا. مل نفتقر اإىل 

هنيئة....<<  عي�سة  ع�سنا 

 .]1973 �صنة  والده�  اعتقل  اإمل�صيل  من  ]امراأة 



اإىل  يذهبون  طفال  الأ كان  كرمية.  عي�سة  >>....ع�سنا 
ال�سباح  يف  املنزل  مغادرة  زوجي  عادة  من  املدر�سة… 

ومل اأكن اأعرف ما الذي كان يفعله.

تيني مبا اأحتاجه من طعام و�رشاب وملب�ض، وكنت  كان ياأ

اأعتقد اأنني اأعي�ض يف ظروف جيدة...<<

 ]1984 �صنة  اعتقل زوجه�  الن�ظور  ]امراأة من 

مع  للعي�ض  وانتقلت  ال�سن  �سغرية  واأنا  >>.....تزوجت 
21 �سنة عندما  اأبلغ من العمر  زوجي يف منزله... كنت 

اأغادر  اأكن  ومل  زوجي  مع  ع�ست   … الأول  طفلي  اأجنبت 

املنزل اأو اأذهب اإىل اأي مكان اآخر.

�ستحم. مل اأكن اأعرف  كنت اأذهب اإىل احلمام يف الليل لأ

ننتمي  كنا  ال�سوق…  التب�سع من  اأو عن  ال�سوق  �سيئا عن 

للطبقة الو�سطى، اأي مل نكن ل فقراء ول بورجوازيني، كنا 

يف الو�سط، اعتمدنا على اأنف�سنا وكنا نعمل من اأجل اأنف�سنا 

واأطفالنا.

كان ال�سغل ال�ساغل لزوجي هو توفري متطلبات اأطفالنا 

وم�ستقيما.  طيبا  رجال  كان  وتدري�ض.  و�رشاب  طعام  من 

اأردنا ذلك....<< واأطفالنا واحلمد هلل ترعرعوا مثلما 

ال�صبعين�ت[. اأطف�له� يف  اعتقل  مراك�ش  من  ]اأم 



>>...اأنحدر من اأ�رشة تنتمي اإىل الطبقة العاملة، قاطنة 
البي�ساء. بالدار  املحمدي  باحلي 

اأ�رشة متوا�سعة، وكان ذلك من  وكان والدي ينتمي اإىل 

الت�ساوؤل عن العامل من  اإىل  التي دفعتني  �سباب  الأ �سمن 

للظلم.  نتعر�ض  ال�سكل، وملاذا  بهذا  مور  الأ ملاذا  حويل: 

ال�سيا�سي  الن�ساط  اأخ يكربين بع�رش �سنوات، ومار�ض  لدي 

اأظفاره.  منذ نعومة 

اأنا واأختي دائما حماطني بالكتب  وعندما كنا �سغارا، كنا 

بداأت  القراءة…  هي  املف�سلة  هوايتنا  كانت  وال�سحف. 

يف  املغرب  وبتاريخ  الوطنية  وبامل�ساألة  بال�سيا�سة  اأهتم 

ال�سبعينات…

وان�سممت اإىل حركة 23 مار�ض... تعرفت على زوجي يف 

احلركة....<< �سياق 

ال�صي��صي  اللجوء  طلب  اإىل  ا�صطرت  البي�ص�ء  الدار  من  �صي��صية  ]ن��صطة 
من  الزمن هرب�  من  تزيد عن عقدين  لفرتة  املنفى  فرن�ص� وع��صت يف  يف 

ال�صي��صية[.  اأن�صطته�  ب�صبب  له  تتعر�ش  ك�نت  الذي  ال�صطه�د 

بل التي كنا منلك  غنام والإ >>.....ع�سنا يف البادية مع الأ
ثمة  اعتدنا على عي�سة كرمية وطيبة. كان  الكثري.  منها 

بار وكانت املياه وافرة. كنا بخري وكنا نعي�ض  الكثري من الآ

ب�سكل جيد ومل نكن حمرومني من اأي �سيء اإىل اأن األقوا 

القب�ض على زوجي وبداأوا برتهيبنا وتهديدنا.....<<

.]1973 �صنة  اعتقل زوجه�  العيون  ]امراأة من 



منلك  نكن  مل  كرمية.  عي�سة  ع�سنا  هلل،  >>....احلمد 
لقد  �سيء…  اأي  اإىل  �سيء، لكننا مل نكن يف حاجة  اأي 

ولدت يف طان طان.

حتى  اأحد،  يزعجنا  ومل  �سالم  يف  العي�ض  على  اعتدنا 

انقلبت  ثم   1975 �سنة  �سهدتها  التي  العتقالت  جاءت 

حياة  نحيا  كنا  ذلك،  قبل  لكن  عقب.  على  راأ�سا  حياتنا 

هادئة ومطمئنة ... ورغم اأن النا�ض كانوا ل ميلكون اأي 

ن حياتهم كانت مريحة.....<< �سيء، فاإ

.]1975 �صنة  اعتقل زوجه�  العيون  ]امراأة من 

يف  عملت  باحلياكة.  اأ�ستغل  كنت  �سعيدة.  >>....كنت 
نغني  كنا  احلطب.  جلمع  اجلبل  اإىل  اأذهب  كنت  احلقول. 

كثريا... كنا نت�ساور اأنا وزوجي و ن�ساعد بع�سنا البع�ض. 

كنا نتفق على كل �سيء....<<

.]1973 �صنة  لالعتق�ل  تعر�صت  اإمل�صيل  من  ]امراأة 



جتربة العنف ال�سيا�سي





جتربة العنف ال�سيا�سي

تب�ين  اإىل  ب�لنظر  متج�ن�صة  ال�صي��صي  العنف  مع  الن�ص�ء  جت�رب  تكن  مل 

ي�صلط  بحثن�  اأن  ورغم  والثق�فية.  والقت�ص�دية  الجتم�عية  خلفي�تهن 

واأن  اجلن�صني  بني  مييز  ال�صي��صي  العنف  اأن  مف�ده�  حقيقة  على  ال�صوء 

اأنه ي�صري على  اإل  مر ب�ملراأة،  العنف عندم� يتعلق الأ ثمة فرق� يف جتربة 

املنوال.  نف�ش  لي�صت كله� على  ال�صي��صي  العنف  الن�ص�ء مع  اأن جت�رب 

واجليل،  واملنطقة،  والثق�فة،  الجتم�عية،  الطبقة  من حيث  ف�لختالف�ت 

هذه  على  اأثرت  ب�ل�صي��صة  والعالقة  التعليم،  وم�صتوى  الع�ئلية،  واحل�لة 

جتربة  ال�صي��صي  العنف  من  امراأة  كل  مع�ن�ة  ب�لت�يل  وجعلت  التج�رب، 

فريدة.

واإذا كن� ل ن�صتطيع احلديث عن جتربة ن�ص�ئية فريدة مع العنف ال�صي��صي، 

التي  وهي  �ص�ئعة،  وخربات  م�صرتكة  قوا�صم  حتديد  اإىل  تو�صلن�  اأنن�  اإل 

ن.  الآ اهتم�من�  عليه�  �صين�صب 

و�صدمة ة  مف�ج�أ  •

مل تكن معظم الن�ص�ء م�صتعدات للعنف الذي تعر�صن له. فقد مت ا�صتهداف 

تهديد  اعُتربوا م�صدر  الذكور  اأق�ربهن  اأو  اأزواجهن  ن  لأ عدد كبري منهن 

اأفراد  مي�ر�صه�  ك�ن  التي  ال�صي��صية  ن�صطة  ب�لأ الت�م  جهلن  رغم  للدولة، 

يف  خ��ش  ب�صكل  وا�صح�  ذلك  وك�ن  اعتق�لهم.  قبل  الذكور  من  اأ�رسهن 

والعيون. واإمل�صيل  فكيك  مثل  املهم�صة  واملن�طق  القروية  املن�طق 



ك�ن  الت�صديق  وعدم  والده�صة  الت�مة  ب�ل�صدمة  ح�ص��ش  الإ اأن  واملالحظ 

العنف  م�صل�صل  من  وىل  الأ اللحظ�ت  عن  رواية  كل  يف  يتكرر  عن�رسا 

اأعداد كبرية  الن�ص�ء. وغ�لب� م� ي�صمل ذلك رواي�ت عن  تلك  الذي ع��صته 

من اجلنود امل�صلحني اأو �صب�ط ال�رسطة الذين يطرقون اأبوابهن اأو يقتحمون 

بيوتهن يف منت�صف الليل ويقومون ب��صتجوابهن والعتداء عليهن.

مع  لهن  مب��رس  لق�ء  اأول  ك�ن  ذلك  ف�إن  الن�ص�ء،  من  للعديد  وب�لن�صبة 

قد  حي�تهن  اأن  يت�صح  رواي�تهن،  خالل  ومن  احلديثة.  الدولة  موؤ�ص�ص�ت 

�صيء  ثمة  يكن  اإعالم.مل  �ص�بق  اأي  ودون  ة  فج�أ عقب  على  راأ�ص�  انقلبت 

اأحداث.  من  ينتظرهن  م�  مع  للتع�مل  م�صبق�  ُيهّيئهن 

مع  وىل  الأ املواجهة  �صببتهم�  اللذين  والرعب  اخلوف  عالم�ت  وك�نت 

بهن  التقين�  عندم�  الن�ص�ء  هوؤلء  وجوه  على  ب�دية  تزال  ل  الدولة  عنف 

2005 يف اإط�ر هذه الدرا�صة. �صنة 

الن�ص�ء تعك�ش  تلك  اأعربت عنه�  التي  الت�صديق  ال�صدمة وعدم  اإن م�ص�عر 

اأن قلة قليلة من  التع�صفي والوح�صي الذي تعر�صن له، كم�  العنف  جزئي� 

اأن م� حدث لهن ك�ن حقيقة.  اأن تت�صور  الن�ص�ء ميكنه� 

كم� اأن كون الزوج�ت القروي�ت على وجه اخل�صو�ش غري مهيئ�ت مت�م� 

ال�صي��صية  اأزواجهن  ن�صطة  ب�أ علم  اأدنى  لديهن  يكن  ومل  الحتم�ل  لهذا 

الف�ص�ء.  ولر�صم حدود  للعمل  جن�ص�نية  تق�صيم�ت  اأي�ص� على وجود  دليل 

الع�م  املج�ل  اإىل  للو�صول  �صعيفة  احتم�لت  لديهن  ك�ن  ن�ص�ء،  نهن  فالأ

الرج�ل تقريب�. الذي ك�ن حكرا على  ال�صي��صة  ولولوج ع�مل 



الن�ص�ء  اأن  يعتقد  الذي ع�صن فيه ك�ن  املجتمع  اأن  اأي�ص� هو  اأده�صهن  وم� 

املج�ل  الرج�ل يف  اأن�صطة  اأو عن  ال�صي��صة  �صيئ� عن  يعرفن  اأن  يهمهن  ل 

الع�م.

اإح�ص��صهن  من  زاد  قد  ال�صي��صية  اأزواجهن  ن�صطة  ب�أ معرفتهن  عدم  اإن 

اأو غري   » الن�ص�ء مل يفعلن �صيئ� »خط�أ اأن هوؤلء  ب�لظلم. ومل يكن ك�في� 

م�رسوع، بل اإن الرج�ل الذين ك�نوا يتق��صمون معهن حي�تهن مل يعتربوا 

الت�ص�ور  عن  ن�هيك  اأن�صطتهم،  على  اإطالعهن  ال�رسوري  من  اأنه  حتى 

معهن اأو اإ�رساكهن يف القرارات والختي�رات التي ك�نت له� يف م� بعد 

اأ�رسهم. عواقب غري ع�دية على حي�تهم وحي�ة 

هذه  حجبوا  قد  الرج�ل  يكون  اأن  هو  الكبري  الحتم�ل  اأن  �صحيح 

ولكن  واأطف�لهم،  زوج�تهم  حم�ية  يف  رغبتهم  من  انطالق�  املعلوم�ت 

اإح�ص��ش  له نتيجة موؤ�صفة وغري مق�صودة، وهي تعميق  هذا اخلي�ر ك�نت 

واخلي�نة.  ب�لظلم  زوج�تهم 

لة. فلرمب� ك�نت بع�صهن  كم� اأن ذلك مل يعط الن�ص�ء اأي خي�ر يف هذه امل�ص�أ

التي قد  الفعل  لردود  ال�صتعداد  اأجل  من  الالزمة  الحتي�ط�ت  اتخذت  قد 

عند  اأزواجهن  ترك  قرر  قد  خر  الآ بع�صهن  ك�ن  ورمب�  الدولة،  به�  تقوم 

للخطر. حي�تهن  يعر�صون  هوؤلء  اأن  اكت�ص�فهن 

من  لل�صدم�ت  وتعر�صن  الن�ص�ء  عوقبت  ذلك،  عن  النظر  ب�رسف  ولكن 

اأعم�ل واأحداث مل يكّن على علم به�، ومت ا�صتهدافهن فقط ب�صبب  جراء 

ق�لت  كم�  للدولة،  اأعداء  اعُتربوا  برج�ل  التي جتمعهن  �رسية  الأ الروابط 

: لن� ثالث ن�ص�ء من من�طق خمتلفة من املغرب 



؛  الرجال  يفعل  مبا  لنا  عالقة  ل  الن�ساء  >>.....نحن 
منكم  اأطلب  وراءهم.  الن�ساء  وتركوا  الرجال  اعَتَقلوا 

امل�ساعدة....<<

 .]1973 اإمل�صيل اعتقل زوجه� �صنة  ]امراأة من   

عالقة  اأية  لنا  لي�ست  بعينه.  الظلم  هو  >>....هذا 
نخرج  ل  ن�ساء  نحن  �سحايا.  كنا  ال�سيا�سية.  حداث  بالأ

عندئذ  �سيئا،  اأزواجنا  فعل  اإذا  فعلنا؟  ماذا  بيوتنا،  من 

ماذا  ؟  الن�ساء  ولكن  ومعاقبتهم.  متابعتهم  ميكنهم 

ون املنزل. كنا �سحايا  فعلن؟ اإن معرفتنا ل تتعدى �سوؤ

الكثري....<<  عانينا  وقد 

 .]1973 �صنة  احتج�زه�  ]امراأة من خنيفرة مت 

>>....اعتاد زوجي اخلروج من املنزل ومل اأكن اعرف 
ما الذي يفعله. كان يوفر يل الغذاء واملياه واملالب�ض، 

حوال…  الأ اأح�سن  يف  نعي�ض  اأننا  دوما  اأعتقد  وكنت 

وفعلوا  الطريقة  بهذه  الرجال  تزوجنا  واعيات.  ل�سنا 

�سيقوم  عما  فكرة  اأدنى  لدي  كانت  لو  اأرادوه  ما  بنا 

حياتي  �سيعت  وملا  اأبدا  به  تزوجت  ملا  الرجل  هذا  به 

معه....<<

.]1984 �صنة  اعتقل زوجه�  الن�ظور  ]امراأة من 



الذي  زوجه�  هجره�  اإليهن،  حتدثن�  اللواتي  من  القروي�ت  الن�ص�ء  اإحدى 

من  قليل  وقبل وقت  اعتق�له.  قبل  اإرادته�  �صد  ث�نية  لنف�صه زوجة  اتخذ 

ي  ب�أ ت�صعر  تذكر، ومل  اأي عالقة  به  تربطه�  القب�ش عليه�، مل تكن  اإلق�ء 

ب احلنون يف عينيه�. نه مل يعد ذلك الزوج والأ ولء جت�هه لأ

منه�  و�رُسقت  والتعذيب  وال�صتجواب  لالعتق�ل  تعر�صت  ذلك  ومع 

ث�نية مل ي�صفع  مقتني�ته�. فكون زوجه� قد تخلى عنه� ليقرتن بزوجة 

عالقته�  ب�صبب  به�  م�صتبه�  اعتربته�  التي  الدولة  �صلط�ت  لدى  له� 

به. ال�ص�بقة 

م�صتوي�ت  على  �صحية  ك�نت  اإنه�  ق�صيته�  يف  يقول  اأن  للمرء  وميكن 

اخلي�رات  يف  ي�صت�رسه�  مل  الذي  لزوجه�  �صحية  ك�نت  اأول،   : متعددة 

زوجه�  اقرتن  عندم�  الث�نية  للمرة  �صحية  وقعت  ثم  ؛  عليه�  اأقدم  التي 

واأطف�لهم�؛ اإرادته� وتخلى عنه� هي  ث�نية �صد  بزوجة 

اأي �صلة  اأنه� مل تعد تربطه�  الرغم من  الدولة على  ف��صتهدفته� �صلط�ت 

الذين  جمتمعه�  واأفراد  جريانه�  قبل  من  للتمييز  تعر�صت  ثم  بزوجه�؛ 

هي  تعر�صه�  ب�صبب  والدعم  امل�ص�عدة  عنه�  ومنعوا  به�  الت�ص�ل  تف�دوا 

لالعتق�ل. وزوجه� 

فراج عن زوجه� من ال�صجن، اإذ طلقه� هذا  وتعر�صت حليف اأخري عقب الإ

التحكيم  هيئة  من  تعوي�ص�ت  اأي  لتلقي  موؤهلة  تكن  وب�لت�يل مل  خري  الأ

من  تعوي�ص�ت  على  ح�صلت  التي  الث�نية  الزوجة  عك�ش  على  ال�ص�بقة، 

الدولة:



واإح�سا�ض مرير  بفراغ  �سعرت  >>.....كنت حقا م�سطربة. 
بالظلم. وما حز يف نف�سي كثريا هو ذهابي ل�ستالم وثيقة 

بي�ض قد غزا  الطالق واأنا يف هذا العمر املتقدم وال�سعر الأ

راأ�سي.

عانيت كثريا ونا�سلت منذ ال�ستقالل ب�سبب زوجي… الن�ساء 

لقد عملن بجد. عملن ليل نهار يف خدمة  عانني كثريا… 

اأ�رشهن.

طعام  لإ والبقول  احلطب  جلمع  اجلبل  اإىل  يذهنب  كن 

اأطفالهن. كن مي�سني الليل يف اجلبل ويرجعن يف ال�سباح 

الباكر. الرجال ل يعرفون. 

 .]1973 �صنة  اعتقل زوجه�  اإمل�صيل  من  ]امراأة 

 مل تت�صور ن�ص�ء املدينة اأبدا، هن املتعلم�ت والن��صط�ت �صي��صي�، اأن اأن�صطتهن 

ميكن اأن توؤدي اإىل كل ذاك العنف اأو اأن تكون له� مثل تلك العواقب، لي�ش 

فح�صب على اأنف�صهن ، بل على اأ�رسهن كذلك.

اللذين ك�ن� ينتظرانهن  الق�صوة وال�صطه�د  البتة لتحمل  مل يكن مهيئ�ت 

واللذين يعتربان يف نظرهن انتق�م� غري مربر من طرف الدولة.

لقد �صعرن اأنهن �صحية انته�ك وخي�نة �ص�رخني نتيجة لق�صوة رد الفعل، ل �صيم� 

واأن كثريا منهن كن ن�صيط�ت يف احلرك�ت الطالبية.

الحت�د  يف  ع�صوا  اأ�صبحت  والتي  اإليهن،  حتدثن�  اللواتي  الن�ص�ء  اإحدى 

ال�صرتاكي للقوات ال�صعبية يف �صن مبكرة )15 اأو 16(



 اأخربتن� مب� يلي : 

>>....كنت قد اخرتت ما اعتربته الطريق اجليد وال�سحيح، 
اأي طريق الن�سال. ان�سممت اإىل الحتاد ال�سرتاكي للقوات 

ال�سعبية يف �سن مبكرة، اأي يف �سن اخلام�سة ع�رش اأو ال�ساد�سة 

ع�رش.

اأخرب  بداأت  ذلك  وبعد  �رشا.  اأذهب  كنت  البداية،  يف 

وعندما   … خطاأ  لي�ض  اأفعله  ما  اأن  اأعتقد  كنت  اأ�رشتي. 

ح�سل ما ح�سل، مل اأكن اأفعل �سيئا خاطئا. كنت معتادة 

الدرا�سية. للحلقات  الذهاب  على 

اأعني،  ال�سبب.  لهذا  واأُ�رشب  عاَقب  اأُ كنت  لو  كما  اأح�س�ست 

وكما قالت اأختي هنا، اأنه كانت يل بع�ض الطموحات يف 

حياتي.

اأملك هذا،  �سوف  كنت قد ر�سمت م�سارا معينا لنف�سي… 

�سوف اأتابع هذا النوع من الدرا�سات، �سوف اأذهب بعيدا، 

�سوف اأفعل هذا، �سوف اأفعل ذلك. 

�سبق،  اإنذار  اأي  ودون  و�سحاها،  ع�سية  بني  ة،  فجاأ ثم 

خمتلفا  اجتاها  حياتي  م�سار  واأخذ  اأحالمي  كل  تبخرت 

متاما ..!<<

.]1976 �صنة  اعتقلت  ]امراأة 



انخراطه� يف حزب  ب�صبب   1979 �صنة  اآ�صفي  اعتقلت يف  اأخرى  امراأة 

الحت�د ال�صرتاكي للقوات ال�صعبية واأ�صبحت ن��صطة يف �صن مبكرة جدا 

اإىل  ينتمني  اللواتي  من  مثله�،  الن�ص�ء  من  للعديد  ب�لن�صبة  اإنه  لن�  ق�لت 

اأيديولوجي  اختي�ر  على  دائم�  مبني�  الن�ص�ل  يكن  مل  �صي��صية،  ع�ئالت 

حي�ن ن�ص�ل »فطري�«،  وا�صح اأو قرار مدرو�ش، واإمن� ك�ن يف كثري من الأ

»غري واع« وظرفي�.

نه يعني اأن العديد من الن�ص�ء ال�ص�ب�ت اللواتي انخرطن  ونحن نف�رس هذا ب�أ

الك�من  للعنف  مدرك�ت  وغري  مث�لي�ت  كن  مبكرة  �صن  يف  الن�ص�ل  يف 

املغربي. ال�صي��صي  ال�صي�ق  يف 

كم� اأ�صبحت امراأة اأخرى من اللواتي حتدثن� اإليهن منخرطة يف اجلم�ع�ت 

اأم�مه�.  لل�رسب  اعُتقل وتعر�ش  �صقيقه�  ن �صديق  اللينينية لأ امل�رك�صية 

التحول  نقطة  هو  �صقيقه�  ل�صديق  املوجه  الدولة  لعنف  تعر�صه�  وك�ن 

ن�ص�له�. اأ�صعلت  التي  وال�رسارة  له�  ب�لن�صبة 

ميكنه  ل  م�صتوي�ته  ك�نت  مهم�  الوعي  اأن  اأبح�ثن�  من  ا�صتنتجن�  وقد 

حي�ن  الأ معظم  يف  كن  الالئي  الن�ص�ء  لهوؤلء  الك�فية  احلم�ية  يوفر  اأن 

الدولة الرهيب. ال�صن من عنف  �صغريات يف 

وتعذيب  احتج�ز وعنف   •

ع��صه�  التي  بتلك  مثيلة  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  مع�ن�ة  ك�نت 

الرج�ل،  كم� اأن الدولة مل مت�ر�ش اأي قدر من �صبط النف�ش يف مع�ملته� 

للن�ص�ء. الق��صية 



يتعلق  عندم�  مت�ص�وون  والرج�ل  الن�ص�ء  ن  ف�إ البيه،  ف�طنة  تقول  وكم� 

ب�صورة غري  الرج�ل،  نظرائهن  مثل  احتج�زهن،  مت  اإذ   ،
)6(

ب�لتعذيب مر  الأ

اإن�ص�نية، وك�ن ا�صتجواب الن�ص�ء غ�لب� مقرتن�  ق�نونية ويف ظروف غري 

والتعذيب.  ب�لق�صوة 

الحتج�ز، وكن  اأثن�ء وجودهن رهن  اأب�صط حقوقهن  وكن حمروم�ت من 

طرف  من  للم�ص�يق�ت  ب��صتمرار  يتعر�صن  وكن  الدائمة،  املراقبة  حتت 

فراج عنهن. الإ بعد  الدولة حتى  �صلط�ت 

الن��صطني  قريب�ت  وكذا  �صي��صي�  الن��صط�ت  الن�ص�ء  على  ذلك  وينطبق 

جمتمعهن. واأفراد  ال�صي��صيني 

قل  ف�أ الن�ص�ء،  احتج�ز  فيه�  يتم  ك�ن  التي  ال�صجون  اأو�ص�ع  يخ�ش  وفيم� 

كن  حي�ن،  الأ معظم  اإن�ص�نية.ففي  ل  كونه�  هي  به�  تو�صف  اأن  ميكن  م� 

العينني  مع�صوب�ت  اإبق�وؤهن  يتم  ك�ن  نه  لأ احتج�زهن  يجهلن حتى مك�ن 

القب�ش عليهن. اإلق�ء  بعد  طوال رحلتهن 

من  كثريا  ع�نني  ثم  ومن  وامل�ء،  الغذاء  ممنهجة  بطريقة  عنهن  مينع  ك�ن 

على  اإل  يح�صلن  يكن  مل  حي�ن  الأ من  كثري  يف  اأنه  حتى  التغذية،  �صوء 

ك�رسة خبز وم�ء مرة واحدة يف اليوم.

وكثريا  وموبوءة.  وقذرة  ومظلمة  مكتظة  ال�صجون  زن�زن  ك�نت  كم� 

اأو غط�ء حلم�يتهن من  اأي فرا�ش  ر�ش دون  الأ م� كن ينمن مب��رسة على 

الربد.

6-  مقتبس من مقال لنرجس الرغاي : »مغربيات في سنوات الرصاص : عندما يَُصرَُّف االعتقال السياسي إلى 
املؤنث«، جريدة لوماتان، 16/8/2004.



الن�ص�ء. مل  تراعي حرمة  تكن  �صحية، ومل  قذرة وغري  املراحي�ش  ك�نت 

امل�صت�صفى فقط عندم�  اإىل  وينقلن  الطبية،  الرع�ية  احلق يف  لديهن  يكن 

للخطر. معر�صة  حي�تهن  اأن  ال�صجن  �صلط�ت  تعترب 

ول  ن�درا،  اإل  ال�صم�ش  يرين  ل  عني  الأ مع�صوب�ت  اإبق�ءهن  يتم  م�  غ�لب� 

ي�صمح لهن حتى ب�لتحدث اإىل بع�صهن البع�ش. ويف بع�ش احل�لت، ك�نت 

ال�ص�قة.  عم�ل  الأ ال�صجين�ت  على  ُتفر�ش 

مل  ن�ص�ء  وكونهن  الرج�ل،  نظرائهن  مثل  للتعذيب  تتعر�ش  الن�ص�ء  ك�نت 

التع�طف  من  نوع  اأي  على  للح�صول  لهن  ي�صفع  ول  التعذيب  من  يعفيهن 

اأو الرحمة من طرف حرا�ش ال�صجن.

اأحي�ن�  اأج�ص�مهن،  من  منطقة  كل  يف  لل�رسب  يتعر�صن  الن�ص�ء  ك�نت 

ب�لكهرب�ء  وال�صعق  واللكم  للركل  يتعر�صن  كن  كم�  حزمة.  والأ ب�لع�صي 

املي�ه  �رسب  على  واإجب�رهن  املي�ه،  يف  غط�صهن  يتم  اأحي�ن�  واخلنق. 

اأرجلهن. امل�حلة، وتعليقهن من  اأو  القذرة 

اإذللهن  يتم  ك�ن  كم�  ب�لقتل،  والتهديد  النف�صي  للتعذيب  يتعر�صن  كن 

ع�طفي�. وتعذيبهن  و�صتمهن 

اأطف�لهم، واأُجربت  اأعني  اأم�م  ب�ء للتعذيب  ويف بع�ش احل�لت، تعر�ش الآ

وهم  والرج�ل  الن�ص�ء  من  وغريهم  اأ�رسهن  اأفراد  م�ص�هدة  على  الن�ص�ء 

للتعذيب.  يتعر�صون 



اإنهن  بل  الن�ص�ء،  الن�ص�ء احلوامل خمتلفة عن غريهن من  مل تكن مع�ملة 

الرع�ية  من  وُحرمن  الحتج�ز،  اأثن�ء  والعط�ش  اجلوع  من  بدورهن  ع�نني 

اأيدي احلرا�ش رغم حملهن،  للتعذيب والغت�ص�ب على  الطبية، وتعر�صن 

العنف.  بع�صهن من جراء  واأُجه�ش 

تع�طف  اأي  على  للح�صول  لهن  ي�صفع  مل  حوامل  ن�ص�ء  كونهن  اأن  ويبدو 

اعتقلن  الالئي  الن�ص�ء  ن  �ص�أ ذلك  يف  نهن  �ص�أ ال�صجن،  حرا�ش  من  رحمة  اأو 

الر�ص�عة. الذين ل يزالون يف �صن  اأطف�لهن  برفقة 

يرين  وهن  عذابهن  وو�صفن  احلليب،  نف�د  من  منهن  العديد  ا�صتكت  وقد 

ال�صيء   – ثديهن  يف  احلليب  يجدوا  مل  اأن  بعد  بحرقة  يبكون  اأطف�لهن 

مه�ت. وق�لت امراأة اإن حليب  الذي اأحلق ال�رسر ب�لر�صع وزاد من اأمل الأ

اأمه� حتول اإىل دم : 

�سجن بوزمو. يف  اأخواتي كن يف  واثنتني من  >>...اأمي 
هذا ال�سجن، حتول حليب والدتي اإىل دم. تركن عاريات، 

دون طعام ودون اأي �سيء، ل �سيء اإل الربد والثلج ، اإىل 

حد اأن اأمي اأر�سعت اأختي دما بدل احلليب.

باأنهم  والدتي  ويهددون  قدمي  من  يعلقونني  كانوا 

مبكان  تخربهم  حتى  معلقة  هكذا  �سيرتكونني 

والدي...<< 

 .]1973 �صنة  ع�ئلته�  اأفراد  اعتقل جميع  اإمل�صيل  من  ]امراأة 



و جن�صي عنف جن�ص�ين   •

للن�ص�ء.  ذلل موجه خ�صي�ص�  اإر�ص�ء نظ�م لالإ اإىل ذلك، مت  اإ�ص�فة 

�صلوب متعمد  وهكذا ك�ن جتريد الن�ص�ء من لب��صهن ُي�صتخدم ب�صكل منهجي ك�أ

لمته�ن الكرامة، وكثريا م� ك�ن يتم اإجب�ر الن�ص�ء على البق�ء ع�ري�ت على 

الرغم من وجود حرا�ش و�صجن�ء ذكور.

لهن  ُي�صمح  يكن  مل  حيث  املي�ه  دورات  اإىل  ي�صطحبونهن  احلرا�ش  ك�ن 

نظ�ر.  الأ بعيدا عن  بق�ص�ء ح�ج�تهن 

وُينّج�صن  ينزفن  حي�ن  الأ من  كثري  يف  ُيرتكن  كن  احلي�ش،  فرتة  واأثن�ء 

ال�صحية.  املن�ديل  لهن  ر  ُتوفَّ اأن  اأنف�صهن دون 

ومل يكن لدى الكثري منهن من خي�ر اآخر �صوى متزيق قطعة من القم��ش من 

اأثن�ء احلي�ش. مالب�صهن القذرة وا�صتخدامه� كمن�ديل 

ال�صحية  الظروف  ب�صبب  العديد منهن  لدى  احلي�ش  اآلم  تزايدت حدة  وقد 

ل�صيئة. ا

وق�لت اإحدى الن�ص�ء اإن اجلالدين ك�نوا يتبولون عليهن ق�صد اإذللهن، وك�نوا 

وك�نوا  خالق،  الأ وعدمي�ت  والب�غي�ت  الزن�  وبن�ت  ب�لع�هرات  ين�دونهن 

يرتكونهن عراة يف اخل�رج يف اأ�صهر ال�صت�ء اأو حتت حرارة ال�صم�ش احل�رقة 

يف ف�صل ال�صيف دون م�ء. 

يف  وجودهن  اأثن�ء  املالب�ش  ارتداء  حي�ن  الأ بع�ش  يف  عليهن  مُينع  وك�ن 

 : ال�صجن 



من  كان  ال�سجن،  يف  ق�سيتها  التي  الفرتة  >>.....خالل 
عادتهم �رشبي وجتريدي من مالب�سي. و نادرا جدا ما كان 

معظم  يف  و  اخلفيفة.  املالب�ض  بع�ض  بارتداء  لنا  ُي�سمح 

ويجربوننا  مالب�ض  اأي  ارتداء  من  مينعوننا  كانوا  الأوقات 

البقاء عاريات....<<  على 

 .]1973 �صنة  والده�  اعتقل  اإمل�صيل  من  ]امراأة 

اإحدى الن�ص�ء من فكيك مت جتريده� من مالب�صه� ب�لقوة اأم�م اأخيه� وُتركت 

ع�رية معه يف غرفة واحدة، ومت بدوره جتريده من مالب�صه ب�لقوة.

تنتمي  اأنه�  علم�  التجربة،  هذه  جراء  من  عميقة  نف�صية  ب�صدمة  اأ�صيبت 

مع  الغرفة  نف�ش  يف  بق�ئه�  من  حمرجة  وك�نت  وحم�فظة  تقية  لع�ئلة 

اأخيه� الع�ري بدوره : 

>>...اأخذونا اأخي واأنا اإىل الطابق العلوي وجردونا من 
مالب�سنا واألقوا بنا عاريني يف غرفة واحدة.

اأن هذا  قبيل  احلجج، من  اأنواع  اإ�سماعهم كافة  اأخي  حاول 

مر هو �سد ديننا، وطلب منهم الرحمة وقال لهم باأننا  الأ

اأبلغناهم  لكنا  راأيناه  كنا  لو  واأننا  زوجها[  ]اأي  نره  مل 

و�ساعدناهم…

اأن  قرروا  ذلك  وبعد  الغرفة  من  يخرج  تركوه  واأخريا 

اأحب التحدث عن كل هذا ول  ل   … اإيل مالب�سي  يعيدوا 

ي �سخ�ض عنه....<<  اأحب اأن اأحكي لأ

 .]1973 �صنة  احتج�زه�  ]امراأة من فجيج مت 



ك�ن ثمة اأ�صك�ل اأخرى من العنف اجلن�صي ت�صمل التفتي�ش اجل�صدي للن�ص�ء بغر�ش 

»حتديد الهوية« وغري ذلك من اأ�صك�ل التحر�ش اجلن�صي.

وقد �رسحت لن� اإحدى الن�ص�ء من فجيج اللواتي حتدثن� اإليهن اأن التحر�ش 

اإىل  الن�ص�ء  و�صول  من  احلد  يف  �ص�هم  ال�صب�ط  م�ر�صه  الذي  اجلن�صي 

عن  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  عزل  زي�دة  اإىل  واأدى  الع�م  املج�ل 

جمتمعهم. اأفراد 

وتعر�صت  لزي�رته�  ج�ءت  التي  عمومته�  بن�ت  اإحدى  عن  لن�  وحكت 

 : ال�صب�ط  مل�ص�يق�ت 

>>....كنت اأذهب من البيت ومن املدر�سة اإىل البيت. مل 
يام جاءت اثنتان من بنات  ياأت اأحد لروؤيتي... ويف اأحد الأ

واأم�سيتا  ومتعبة  مري�سة  كنت  عندما  لزيارتي  عمومتي 

الليل معي يف املنزل.

و عندما غادرت بنت عمي امل�سكينة املنزل وجدت اجلنود 

يف انتظارها يف ال�سارع. اعتقلوها و بداأوا يبحثون يف 

ثنايا ج�سدها ويلم�سون ثدييها للتاأكد مما اإذا كانت رجال 

اأو امراأة.

على  بدا  اأ تتجراأ  مل  اللحظة،  تلك  من  واعتبارا 

تلك  ملثل  التعر�ض  من  خوفا  يتي  لروؤ العودة 

>> . . . . امل�سايقات.

�صنة  يف  عديدة  ل�صهور  املراقبة  حتت  منزله�  و�صع  فكيك  من  ]امراأة 
.]1973



 وقد ا�صُتخدمت كذلك اأ�صك�ل العتداء والتعذيب ذات الط�بع اجلن�صي يف 

1973 ح�لته� عندم�  امراأة من مراك�ش اعُتقلت ع�م  ال�صجون. وو�صفت 

الكلم�ت:  بهذه  �ص�قيه  ح�رس �رسطي وجهه� بني 

>>...ح�رش وجهي بني فخذيه وا�ستمر يدفعني اإىل اأ�سفل. 
�سفل بني فخذيه. اأراد  وقال »هيا يا كلبة«، دافعا وجهي لأ

خنقي....<< 

ورمب�  فخذيه�  اأعلى  يف  الكهرب�ئي  ب�لتي�ر  تعذيبه�  طريقة  و�صفت  كم� 

احل�ص��صة:  اأع�ص�ئه�  يف 

>>....جردوين من مالب�سي الداخلية و�رشعوا يف تعذيبي 
بر تنغرز يف  اأح�س�ست وكاأن الإ بالكهرباء على فخَذّي… 

اأ�رشخ  كنت  الندوب؛  تلك  يحمل  ج�سمي  زال  ما  حلمي؛ 

مالب�سي  خلع  على  اأجربوين  اهلل…  من  العون  طالبة 

اأ�سنافا من  اأذاقوين  اأمي…  وتركوين عارية كما ولدتني 

تخيلها. بالكهرباء ل ميكنك  التعذيب 

فعلوها  التي  �سياء  الأ اأنواع  لكم  اأ�سف  اأن  اأ�ستحيي 

وهناك  جهة،  من  الرجال  تعذيب  هناك   … بالكهرباء 

اأخرى. تعذيب الن�ساء من جهة 

غارقة  واأنا  بالكهرباء  التعذيب  ح�س�ض  من  اأنتهي  كنت 

مني  وت�سيل  اأنزف  يرتكونني  كانوا  دمائي.  يف 

الدماء…<<

.]1973 �صنة  اعتقلت  مراك�ش  ]امراأة من 



جن�صي  واعتداء  اغت�ص�ب   •

اأن الغت�ص�ب والعتداء اجلن�صي  اإىل  اأدلة ت�صري  اأنن� مل نعرث على  رغم 

ح�لت  من  لكثري  م�رسح�  ك�نت  ال�صجون  اأن  اإل  مب�حة،  مم�ر�صة  ك�ن 

ال�صجين�ت يع�صن يف خوف  الن�ص�ء  الغت�ص�ب والعتداء اجلن�صي، وك�نت 

يف  �ص�هدته  م�  اإمل�صيل  ن�ص�ء  اإحدى  لن�  وحتكي  العنف.  هذا  من  م�صتمر 

 : اأنه� مل تكن هي �صحية اعتداء جن�صي  هذا ال�صدد، علم� 

>>....اأتذكر اأنه يف اإحدى الليايل جلب رجال ال�رشطة امراأة 
كانت معنا يف تادغو�ست وكانت جميلة. ل اأدري ما الذي فعلوه 

بها.

فيما يخ�سني، مل يحدث يل اأي �سيء من هذا القبيل. كنا 

كانت هناك  ولكن  العمر.  من  متقدمة  ن�ساء يف مرحلة 

اإىل غرفة جماورة، ومل  ياأخذونهما  �سابتني معنا. كانوا 

نكن نعلم ماذا كانوا يفعلوا بهما....<<

.]1973 �صنة  اعُتقلت  اإمل�صيل  من  ]امراأة 

ل �صك اأن هذه الرواية ُي�صت�صف منه� نوع من اخلوف من العنف اجلن�صي، 

اإذا ك�نت املراأتني التي ذكرته� الراوية  اأنه لي�ش وا�صح� م�  على الرغم من 

يف �رسده� قد تعر�صت اأم ل لعتداء من هذا النوع .

اجلن�صي  العتداء  من  اخلوف  اأن  هو  هن�  اجللية  احلقيقة  ن  ف�إ ذلك،  ومع 

اأخرى  امراأة  لن�  وحتكي  ال�صجن.  يف  جتربته�  من  حموري�  جزءا  ك�ن 

: يلي  م�  اإمل�صيل  �صقيقته� واختفت يف  اخُتطفت 



نهم  لأ اأخذوها  لذا  وجميلة،  طيبة  كانت  >>......اأختي 
كانت  نها  ولأ ]اأبي[  ابنة  نها  لأ اأخذوها  جمالها…  ا�ستهوا 

جميلة.....<<

.]1973 �صنة  اعُتقلت  اإمل�صيل  من  ]امراأة 

فق من خالل  وهن� مرة اأخرى جند اأن مو�صوع العنف اجلن�صي يلوح يف الأ

اجلن�صية. �صهوتهم  �صب�ع  لإ الن�ص�ء  ا�صتغلوا  الرج�ل  اأن  مف�ده�  فكرة 

تعر�صن  الن�ص�ء  اأن  ف�لواقع  وقلق.  خم�وف  جمرد  لي�صت  هذه  ولكن 

اأجرين�  اللواتي  الن�ص�ء  من  كثري  لن�  اأكدته  م�  وهذا  جن�صية،  لعتداءات 

معهن.  مق�بالت 

لالغت�ص�ب  تعر�صن  واأكدز  اإمل�صيل  »الن�ص�ء يف  اأن  الن�ص�ء  اإحدى  اأخربتن� 

 : اأخرى من العيون م� يلي  وال�صتغالل اجلن�صي«. وق�لت لن� امراأة 

ماذا  مالب�سهن.  خلع  على  الن�ساء  يجربون  >>....كانوا 
احلديث  اأحب  ول  القذارة  اأحب  ل  ؟  لكم  اأقول  اأن  ع�ساي 

كانت هناك عمليات اغت�ساب.   … عنها 

يجردون  كانوا  فعال.  حدث  تتخيلينه  اأن  ميكنك  ما  كل 

اأثداءهن ؛ �ساحميني  الن�ساء من مالب�سهن. كانوا مي�سون 

اإن حتدثت عن ذلك )حا�ساك(. 

ن … ولكن كانت هناك تلك  على اأي حال، نحن كربنا الآ

�سيء  كل  الدبر.  من  الن�ساء  يغت�سبون  كانوا  �سياء.  الأ

لي�ض  اأنه  ! يعلم اهلل  حدث. ليحفظنا اهلل، ليحفظنا اهلل 

كانوا  لها.  نتعر�ض  مل  التعذيب  اأنواع  من  نوع  اأي  ثمة 

مالب�سنا…<< من  يجردوننا 

.]1975 �صنة  اعُتقل زوجه�  العيون  ]امراأة من 



امراأة اأخرى ممن حتدثن� اإليهن من اإمل�صيل اأخربتن� اأنه� تعر�صت لالغت�ص�ب 

من قبل اأحد احلرا�ش اأثن�ء وجوده� يف ال�صجن واأن ن�ص�ء اأخري�ت علمن مب� 

الن�ص�ء:  مث�له� من  له� ولأ وقع 

اجلدار  مع  األ�سقني  بالعاهرة.  وناداين  عندي  >>....جاء 
واغت�سبني من مهبلي. قبلني ومل�سني. كان واحدا فقط. كنت 

اأ�رشخ كلما �سمعت �سوت رجل اآخر قادم. كانت الن�ساء ي�سعن 

و�ساحهن على عيونهن كي ل يرين ما فعله مع كل واحدة 

منا....<<

.]1973 اعُتقلت يف  اإمل�صيل  ]امراأة من 

لالغت�ص�ب.  تعر�صت  اأنه�  اكت�صف  بعدم�  املراأة طّلقه� لحق� زوجه�  هذه 

خيمته�  يف  اجلنود  اأحد  قبل  من  اغُت�صبت  اأخرى  امراأة  اإىل  حتدثن�  كم� 

الغت�ص�ب  بواقعة  اأبدا زوجه�  يف خنيفرة يف غي�ب زوجه� ومل تخرب 

يطلقه�. اأن  خ�صية 

اأن ذلك مل مينع اجلندي من  اإل  الوقت،  اأنه� ك�نت ح�مال يف ذلك  ورغم 

الليل :  العتداء عليه� مرات عديدة طوال 

كان  عندما  الليايل  اإحدى  يف  لالغت�ساب  >>...تعر�ست 
الذي  كان  اإن  اأدري  ل  اخليمة.  خارج  يرابطون  اجلنود 

اغت�سبني قائدهم اأو جمرد جندي مثلهم. ل اأعرف ا�سمه 

فعله  لرتكاب  وعائلته  زوجي  غياب  ا�ستغل  رتبته.  اأو 

به ملقاومتي ول لكوين حامال. ال�سنيع. مل ياأ



�سباع �سهوته الوح�سية على ح�ساب  كان هدفه الوحيد هو اإ

ال�سخ�ض  والدتي  كانت   … اجلناح  مك�سورة  �سعيفة  امراأة 

الوحيد الذي اأخربته مبا حدث تلك الليلة وطلبت مني األ 

ملثل  تعر�ست  التي  الوحيدة  املراأة  اأكن  مل  اأحدا…  اأخرب 

بالغت�ساب  زوجي  اإخبار  على  اأجروؤ  مل  العتداء،  هذا 

الذي تعر�ست له على يد اأحد اجلنود الذين كانوا يعي�سون 

واأطفايل  اأنا  واأ�سبح  يطلقني،   اأن  من  خوفا  قريتنا  يف 

دون اأي مورد للرزق...<<

.]1973 �صنة  اعتقل زوجه�  ]امراأة من خنيفرة 

اأيدي ثالثة  اإليهن تعر�صت مرارا لالغت�ص�ب على  امراأة اأخرى ممن حتدثن� 

اأثن�ء احتج�زه� يف خنيفرة. اأ�صبوعني  اأربعة جنود يف اليوم ملدة  اإىل 

اأن  بعد  اإل  يتوقفوا  ومل  اغت�ص�به�،  على  يتن�وبون  ثم  ي�رسبونه�  ك�نوا 

عندم�  به�  مرت  واقعة  اأق�صى  ذلك  اإن  لن�  ق�لت  ق�ئدهم.  اإىل  ا�صتكتهم 

ال�صجن:  ك�نت يف 

ن�سيانه هو  اأبدا على  اأقدر  الذي لن  �سعب  الأ >>...احلدث 
ما ح�سل يل على اأيدي اجلنود عندما اعُتقلت لأول مرة. 

تعر�ست لغت�ساب عنيف خالل اأ�سبوعني كاملني. كل يوم، 

اأربعة جنود ياأتون ويجربونني بالقوة على  اأو  كان ثالثة 

معهم....<< اجلن�ض  ممار�سة 

.]1973 �صنة  اعتقلت  من خنيفرة  ]امراأة 



على  اآخر  موقع  اإىل  ُنقلوا  اأو  عوقبوا  قد  املعنيني  اجلنود  اأن  يبدو  ول 

علم  على  يكونوا  مل  ق�دتهم  ن  ب�أ يوحي  وهذا  �صكواه�،  من  الرغم 

ب�لعتداءات اجلن�صية التي حتدث فح�صب، واإمن� �صمحوا به� و�صجعوه� من 

املرتكبني.  مع�قبة  خالل عدم 

الطبية. وقد  الرع�ية  اأثن�ء تلقيهم  امل�صت�صفى  الن�ص�ء يف  كم� مت اغت�ص�ب 

اأخربتن� امراأة يف هذا ال�صدد اأنه� اغُت�صبت من قبل ممر�ش ا�صتغل �صعف 

الجتم�عية:  ح�لته�  و�صعف  �صحته� 

فيه  تعر�ست  الذي  اليوم  هو  اأبدا  اأن�ساه  لن  ما   ....<<
�سغرية  كنت  امل�ست�سفى.  اأحد يف  اأي  اأخرب  لالغت�ساب. مل 

ال�سن ومل اأجد اأي �سخ�ض اأ�سكو له. تعر�ست لالغت�ساب من 

قبل ممر�ض. ومنذ ذلك اليوم اأعترب الرجال مثل احليوانات. 

ل اأحب الرجال. اأتذكر ذلك اليوم كما لو اأن ذلك الرجل 

حاول قتلي. اأعاين من كوابي�ض اأرى فيها الرجال يحاولون 

ذا اأخربت اأحدا مبا ح�سل  القب�ض علي. خ�سيت اأن يقتلوين اإ

اأكن  مل  الوقت.  ذلك  يف  �سيء  اأي  اأعرف  اأكن  مل  يل. 

ن فاأعرف حقوق الن�ساء وبداأت اأفهم اأكرث.  واعية. اأما الآ

ل اأذكر ا�سمه و ل مالمح وجهه....<<

.]1973 �صنة  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي�  من  خنيفرة  من  ]امراأة 

رافقه  وم�  اجلن�صي  والعتداء  الغت�ص�ب  حوادث  نط�ق  ات�ص�ع  اأن  ويبدو 

فالت من  الإ ديبية �صد مرتكبيه� قد خلق ثق�فة  ت�أ اإجراءات  اأية  من غي�ب 

يف  ع�صن  اللواتي  للن�ص�ء  ب�لن�صبة  حقيقي  رعب  م�صدر  و�صكل  العق�ب 

اجلن�صي. العتداء  الوقوع �صحية  م�صتمر من  خوف 



اللواتي  واأن  اغت�ص�بهن  يتم  ك�ن  اأخري�ت  �صجين�ت  اأن  الن�ص�ء  اأدركت 

ويف  ال�صكوى.  من  مينعهن  حيلتهن  وقلة  خوفهن  ك�ن  عليهن  اعُتِدَي 

حي�ن، كن يع�صن مبفردهن وهن مدرك�ت م� حدث لهن وكن  الأ كثري من 

كبريين. ومع�ن�ة  بخزي  ي�صعرن 

واإىل  اأنف�صهن  مر يف  الأ اإىل كتم  ا�صطرارهن  ب�مله�نة  �صعورهن  وزاد من 

اأحد. اأي  العي�ش دون القدرة على تق��صم عبء هذا ال�رس الثقيل مع 

لة  م�ص�أ يكن  ومل  فردي  م�صتوى  على  حدث  قد  الغت�ص�ب  اأن  ويبدو 

عم�ل تقع على  �صي��صة الدولة، لكن هذا ل يعني اأن امل�صوؤولية عن هذه الأ

فراد دون �صواهم. الأ ع�تق مرتكبيه� من 

ا�صتغالله� ب�صكل منهجي لغر�ش  الن�ص�ء ك�ن يتم  اأج�ص�د  اأن  البديهي  فمن 

ذلل، ومن البديهي اأن اأ�صك�ل متنوعة من اأ�صك�ل  التخويف والتعذيب والإ

الن�ص�ء  وترهيب  لتعذيب  روتيني  ب�صكل  ت�صتخدم  ك�نت  اجلن�صي  العنف 

اجلن�صي.  العنف  بحدوث  �صمحت 

مهد  التي  الدولة  ع�تق  على  تقع  العنف  هذا  عن  امل�صوؤولية  ن  ف�إ وهكذا 

تلك.  الغت�ص�ب  ح�لت  لوقوع  الطريق  الن�ص�ء  ج�ص�د  لأ احرتامه�  عدم 

الدولة  ن  ب�أ الب�حث�ت عرثن على م� يفيد  اأن  اأي دليل على  ولي�ش هن�ك 

العنف اجلن�صي. الن�ص�ء من  اأجل حم�ية  �صيئ� من  قد فعلت 

مومة  الأ وا�صتغالل ع�طفة  طف�ل  الأ ا�صتعم�ل   •

اإ�ص�فة اإىل اأ�صك�ل التعذيب والعنف الق�ئمة على اأ�ص��ش النوع الجتم�عي، 

اأطف�لهن.  الق�رسي عن  النف�ص�ل  ب�صبب  الن�ص�ء  ع�نت 

بقني  اللواتي  الن�ص�ء  وكذلك  معتقالت  كن  اللواتي  الن�ص�ء  ذلك  و�صمل 

حتدثن�  اللواتي  الن�ص�ء  من  كثري  وق�لت  اأطف�لهن.  احتج�ز  بعد  لوحدهن 

اأطف�لهن.  عن  ق�رساً  ف�صلهن  هو  لهن  يحدث  ك�ن  م�  اأق�صى  اإن  اإليهن 



ال�صتة  ذي  ر�صيعه�  عن  انف�ص�له�   1985 �صنة  اعُتقلت  امراأة  وت�صف 

اأ�صواأ �صيء حدث له� :  نه  اأ�صبوعني ب�أ اأ�صهر ملدة 

>>...اأنا اعترب اأن اأ�سواأ انتهاك وقعت �سحية له هو عندما 
ف�سلوين عن ر�سيعي الذي ل يتعدى عمره �ستة اأ�سهر مدة 

كاملني. اأ�سبوعني 

اأي  ثمة  لي�ض  اأنه  اإل  زوجي،  فقدت  اأنني  من  وبالرغم 

ربعة ع�رش يوما من النف�سال…  انتهاك اأ�سواأ من تلك الأ

اأت�رشع  ظللت  انتهت.  حياتي  اأن  �سعرت  اليوم  ذلك  يف 

�سعرت وكاأن حياتي قد  �سيء لطفلي.  األ يحدث  اإىل اهلل 

انتهت...<<

حتت  قتل  قد  زوجه�  وك�ن   1985 �صنة  اعتقلت  الرب�ط  من  ]امراأة 
التعذيب[.

على  اأُجربَن  اأو  اأطف�لهن  اأعني  اأم�م  للتعذيب  كذلك  الن�ص�ء  تعر�صت  وقد 

م�ص�هدة اأطف�لهن وهم حتت التعذيب. وك�نت تلك جتربة موؤملة ب�صكل ل 

�صواء: واأطف�لهن على حد  للن�ص�ء  يو�صف 

>>.....على ال�ساعة الرابعة بعد الزوال، جاءوا واأخذوين 
يكن  ر�سيعا. مل  يزال  ل  كان  الذي  وطفلي  وربيبي  اأنا 

يرتدي اإل قمي�سا خفيفا ل يقيه ق�سوة الربد. 

وكنت  علي  القب�ض  لقي  اأُ عندما  القدمني  حافية  اأنا  كنت 

وال�رشاخ  بالبكاء  ابني  بداأ  غري.  ل  خفيفا  قفطانا  األب�ض 

اخلوف.  �سدة  من  ثدَيّي  احلليب جتمد يف  ولكن  اجلوع،  من 



ابني  كان  بينما  هناك  وبقينا  الدرك  مقر  اإىل  اأخذونا 

اأ�سع  اأن  واأمروين  خارجا  اأخذوين  الوقت…  طوال  يبكي 

ر�ض. ابني على الأ

�سمعت اأحدهم يقول ب�سوت عال »ليت هذا الطفل ميوت«. 

ر�ض  بداأوا يف ا�ستجوابي…  اأحدهم �رشبني ف�سقطت على الأ

فركلني.

ا�ستدعوا  املطاف،  نهاية  يف  ويبكي…  ي�رشخ  ابني  بداأ 

�سبت باحُلّمى. مل  والدي و�سلموه ابني. مل اأ�ستطع فراقه واأُ

اأتذوق الطعام ملدة ع�رشة اأيام كاملة. كل ما كنت اأ�ستطيع 

التفكري به هو �سورة ابني وهو ي�رشخ ويبكي....<<

.]1973 �صنة  اعُتقلت  من خنيفرة  ]امراأة 

ع��صته هي  الذي  الت�يل  اخلوف  م�صهد  اإمل�صيل  من  اأخرى  امراأة  وو�صفت 

واأولده� : 

>>...اأخذوا اأولدي على منت طائرة وهددوا برميهم من 
الطائرة اإذا مل اأف�سح لهم عن مكان وجود اأبيهم. كانوا 

تزال  ل  ابنتي  اأن  لدرجة  اأولدي  اأعني  اأمام  ي�رشبونني 

مري�سة اليوم من جراء ذلك املنظر.

�سوف  واأنهم  اأبدا  تتزوج  لن  ابنتي  باأن  يهددونني  كانوا 

اأنت  يل  يقولون  كانوا  التعذيب.  اأ�سناف  اأ�سواأ  يذيقونها 

... ]ا�سم قبيلتها[، وابنتك �سوف لن تتزوج اأبدا...<< 

.]1973 اعتقل زوجه� يف  اإمل�صيل  ]امراأة من 



و�صفه  ميكن  ل  لعنف  تعر�صت  كيف  لن�  روت  خنيفرة  من  اأخرى  امراأة 

 : الث�نية ع�رسة من عمره�  عندم� ك�نت طفلة يف 

�رشبة  كل  وعند  مب�سامري،  مك�سوة  بع�سا  >>....�رشبني 
اأنحاء ج�سمي. عانيت كثريا  يتطاير من جميع  الدم  كان 

وبكيت و�رشخت. كان يقول يل: »اأخربيني عن مكان فالن 

وفالن وفالن و�ساأطلق �رشاحك«.

وعندما اأقول له اإين ل اأعرف عنهم �سيئا، كان يفك حزامي 

ويقول يل اإنه �سوف يرميني من الطائرة، وكنت اأرد عليه 

ن«....<< : »هيا تف�سل ارمني، ل �سيء يهمني بعد الآ

.]1973 �صنة  اعُتقل زوجه�  ]امراأة من خنيفرة 

طف�ل ومع�ن�تهم هو املو�صوع  �صى العميقني حول م�صري الأ اإن القلق والأ

الذي يتكرر طوال ال�رسد، وهذا دون �صك من اأحد.

ال�صي��صي. للعنف  اجلن�ص�نية  ث�ر  الآ  •
غري اأن ذلك ل يعني اأن الرج�ل مل يع�نوا من جراء عزلهم عن اأطف�لهم 

ولكن  اأي�ص�.  هم  ع�نوا  فقد  العك�ش،  بل  يع�نون،  اأطف�لهم  روؤية  من  اأو 

طف�ل  الأ ن  ولأ الرج�ل،  من  طف�ل  الأ لرع�ية  اأقرب  الن�ص�ء  لكون  نظرا 

اللواتي  مه�ت هن  الأ ن  ف�إ اأمه�تهم،  مع  البق�ء  اإىل  ميال  اأكرث  ال�صغ�ر هم 

اأطف�لهن. مع�ن�ة  مب��رس على  ب�صكل  �ص�هدات  كن 

وقد ع��صت الن�ص�ء الالئي لهن اأطف�ل �صغ�ر على وجه اخل�صو�ش جتربة النف�ص�ل 

مل، و�صعرن ب�مل�صوؤولية عن �صوء املع�ملة التي  عن اأطف�لهن ب�إح�ص��ش عميق ب�لأ

تعر�صوا له�. وهذه رواية اإحدى الن�ص�ء : 



اعتقايل  فيها  اأرادوا  التي  اللحظة  اأبدا  اأن�سى  >>.....لن 
وكنت اأحمل ابنتي البالغة من العمر �سنتني على ظهري. 

تبكي  كانت  ر�ض.  الأ على  و�سعها  الدرك  رجال  مني  طلب 

وكنت اأبكي بدوري.

 : �ساألني  حياتي.  اأ�سعب جتربة يف  كانت  اأنها  باهلل  اأق�سم 

عندئذ  »ل«.   : قلت  ؟«  ثديك  من  تر�سعينها  زلت  ل  »هل 

طلب مني تركها. كان قلبي يرجتف )�رشعت يف البكاء(.

اأمي،  »اأمي،   : ت�رشخ  كانت  نها  لأ اجلنون  حافة  على  كنت 

اأمي«. بداأوا ب�رشبي. بقي اأولدي لوحدهم يف املنزل. مل 

يكن معهم اأحد وكانوا �سغارا جدا. مل ي�ساأل عنهم اأحد. 

مر�ست ب�سبب التعذيب ومل يهتم بي اأحد....<< 

.]1973 اعتقلت يف  اإمل�صيل  ]امراأة من 

اأو  بن�تهن،  اأو  اأبن�وؤهن  اعُتقل  اللواتي  مه�ت  الأ اأعداد ل حُت�صى من  ع�نت 

اإزاء  اأطف�لهن، وانت�بهن  اأو اختفوا من جتربة ف�صلهن ق�رساً عن  اختطفوا 

قد  مم�  وع�صن يف خوف  واحلرية،  والهوان  ب�ل�صعف  عميق  اإح�ص��ش  ذلك 

خرين. الآ طف�لهن  ولأ حب�ئهن  لأ يحدث 

كل  وكر�صن  اأحزانهن  يف  وغرقن  �صحتهن  اأهملن  ذلك  جراء  ومن 

عقدة  من  ع�نني  كم�  املفقودين.  طفلهم/اأطف�لهم  عن  للبحث  جهودهن 

الن�جي(  )عقدة  اأطف�لهن  حم�ية  عن  عجزهن  جراء  من  ب�لذنب  ال�صعور 

يكون  اأن  دون  املتفرج(  )عقدة  له  تعر�صوا  الذي  العنف  م�ص�هدة  ومن 

اإيق�فه. مك�نهن  ب�إ



للكثري  بدورهم  تعر�صوا  فقد  اأي�ص�،  �صح�ي�  �صق�ء  والأ طف�ل  الأ ك�ن  كم� 

املع�ن�ة.  من 

اآب�ئهم  اأملهم وخوفهم، ك�نوا م�صطرين للعي�ش بذكرى منظر  فعالوة على 

واأمه�تهم يت�أملون ويع�نون من فقدان ابن اأو ابنة.

ال�صتمت�ع  حي�ن حمرومني من  الأ �صق�ء يف كثري من  طف�ل والأ الأ وك�ن 

واإخوتهم  اآب�ئهم  رع�ية  م�صوؤولية  وحتملوا  والطفولة  ال�صب�ب  مبرحلة 

ال�صغ�ر. واأخواتهم 

واعُتقلت   1976 ع�م  مراك�ش  يف  اأخوه�  اعُتقل  امراأة  لن�  حتكي  وهن� 

بدوره� يف وقت لحق عن ال�صعور ب�مل�صوؤولية الذي انت�به� وهي ل تزال 

يف مقتبل العمر  : 

>>...عائلتي معروفة بتاريخها الن�سايل. فقد حوكم اأحد 
هو  لذلك  نتيجة  واأ�سبح  مراك�ض  حماكمات  يف  اإخوتي 

�رشة. حوكم غيابيا واأ�سبح اجلو يف  الفرد املف�سل لدى الأ

�رشة متوترا.  و�سط الأ

والدي  تبقى يف حياة  الذي  الوحيد  مل  الأ �سعرت وكاأنني 

واأح�س�ست بالفخر اإزاء ذلك، وباأنه يتوجب علي البقاء على 

اأية عالقات  اأربط  اأنني مل  يعني  ال�سحيح. وهذا  الطريق 

نف�سي  ومنعت  كثرية،  اأ�سياء  من  نف�سي  وحرمت  عاطفية، 

من اخلروج ومن الكذب. كنت اأ�سغر اإخوتي وكنت مرتبطة 

ارتباطا قويا باأمي.



طوال  ابنها  يف  تفكر  كانت  كثريا…  تبكي  اأراها  كنت 

الوقت، ابنها الذي فعل هذا وفعل ذلك. كنت اأقول لنف�سي 

حزن  اأي  لهم  ي�سبب  اأن  نه  �ساأ من  �سيئا  اأفعل  لن  اإنني 

اإ�سايف...<<

بدوره�  واعُتقلت   1976 ع�م  يف  مراك�ش  يف  اأخوه�  اعُتقل  ]امراأة 
لحق�[. واحُتجزت 

وم�ص�يق�ت   مراقبة   •
وعلى  عليهن  فر�صت  التي  املراقبة  من  اأي�ص�  ن�ث  الإ �رسة  الأ اأفراد  ع�نى 

الن�ص�ء  ك�نت  ال�صجن،  يف  الرج�ل  ك�ن  »عندم�  الن�ص�ء،  اإحدى  تعبري  حد 

ال�صجن، ولكن داخل من�زلهن«. اأي�ص� يف 

م�ن  والأ ب�لراحة  ح�ص��ش  الإ فقدن  نهن  ب�أ الن�ص�ء  من  العديد  اأخربتن�  وقد 

يف من�زلهن ب�صبب خ�صوعهن ملراقبة م�صتمرة من طرف رج�ل ال�رسطة، 

ال�صجن  اأو  املكتب  اأو  ب�ل�ص�رع  املراقبة  حتت  املو�صوعة  من�زلهن  و�صبهن 

ال�رسطة.  اأو مركز 

اأن�صطتهن  وجميع  يومي،  ب�صكل  وامل�ص�يق�ت  لال�صتجواب  يتعر�صن  كن 

�صخ�ش  كل  ا�صتجواب  يتم  ك�ن  كم�  والتدقيق،  للمراقبة  تخ�صع  ك�نت 

اأتى  �صخ�ش  كل  ب�ص�أن  لال�صتجواب  بدورهن  ويتعر�صن  لزي�رتهن،  تي  ي�أ

لزي�رتهن.

ونتيجة لذلك، اأحجم كثري من الن��ش عن زي�رتهن خوف� من ا�صتجوابهم اأو 

اجتم�عي�. تهمي�صهن  ومن  من عزلتهن  �ص�عف  الذي  ال�صيء  اعتق�لهم، 

اأن م�صوؤويل الدولة ك�نوا يعطون  اإىل  ية حرمة، ب�لنظر  مل يكن يتمتعن ب�أ

اأو نه�را،   وق�ت، ليال  نف�صهم احلق يف اقتح�م خ�صو�صيتهن يف جميع الأ لأ

وك�نوا يزعجونهن حتى يف اأوق�ت الطع�م.



بع�ش  تون يف  ي�أ الدولة ك�نوا  اأن م�صوؤويل  امراأة من فكيك  اأخربتن�  وقد 

حي�ن اإىل منزله� �صت اأو �صبع مرات يف اليوم :  الأ

ياأتون  كانوا  متتالية،  يوما  و�ستني  اثنني  >>.....طوال 
اأحيانا خم�ض اأو �ست اأو �سبع مرات يف اليوم.

يراقب  كان  من  ومنهم  منزلنا  يعي�ض يف  كان  من  منهم 

بيتنا، حتى يف اأوقات النوم كانوا يقتحمون البيت دون اأن 

ن�سعر بوجودهم و ينزعوا عنا الغطاء.  هل ميكنك تخّيل 

ذلك ؟ ...<<

.]1973 ]امراأة من فكيك اعُتقل زوجه� يف 

عنهم  تبحث  الذين  من  ابنه�  ك�ن  فكيك  من  اأخرى  امراأة  اأخربتن�  وقد 

الدولة اأن بيته� ُو�صع حتت املراقبة ملدة �صنتني واأنه ك�ن عليه� اأن جتيب 

كل يوم على �صوؤال حول ابنه� على الرغم من اأنه� م� فتئت تكرر اأنه� ل 

ال�صي��صية ول عن مك�نه. ابنه�  اأن�صطة  �صيئ� عن  تعرف 

ف�صلكم.  من  ف�أخربوين  هو  اأين  تعرفون  كنتم  »اإذا   : لهم  تقول  ك�نت 

ن� مل اأرا ه منذ �صهور«.  ف�أ

�رسة، عالوة على خ�صوعهم للمراقبة  حي�ن، ك�ن اأفراد الأ ويف معظم الأ

امل�صوؤولني  طرف  من  مل�ص�يق�ت  يتعر�صون  ولال�صتجواب�ت،  الدائمة 

مثل  ووث�ئق  اأوراق  على  احل�صول  من  منعهم  �صمنه�  من  اأخرى،  بو�ص�ئل 

املدنية  احل�لة  ودف�تر  امليالد  و�صه�دات  ال�صفر  وجوازات  الهوية  بط�ق�ت 

منهم. م�ص�درته�  اأو 



واأن  خ�صو�ص�  واأ�رسهن،  الن�ص�ء  على  خطرية  اآث�ر  جراء  الإ لهذا  وك�ن 

دارية يف املغرب حتت�ج اإىل ن�صخ من وث�ئق مثل  جراءات الإ الكثري من الإ

امليالد. �صه�دات 

اأفراد  ملع�قبة  الو�صيلة  هذه  ا�صتعم�ل  يتعمدون  الدولة  موظفو  وك�ن 

بحقوقهم  التمتع  من  ومنعهم  وم�ص�يقتهم  ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأ�رس 

كمواطنني.

فعلى �صبيل املث�ل، ك�ن موظفو الدولة يطلبون من الن�ص�ء اللواتي اختفى 

ب من  اأزواجهن اأو اآب�وؤهن اأو اعُتقلوا يف ال�صجون تقدمي اإذن الزوج اأو الأ

اأنهن  مت�م�  يدركون  احلقيقة  يف  وهم  معينة،  وث�ئق  على  احل�صول  اأجل 

اأزواجهن  ن  لأ نظرا  دلة  الأ هذه  مثل  بتقدمي  لهن   ي�صمح  و�صع  يف  ل�صن 

و/اأو اآب�ءهن ك�نوا يف ال�صجون اأو يف عداد املختفني.

واقع  يف  ك�ن  م�  لتربير  جراءات  الإ هذه  مثل  امل�صوؤولون  ا�صتعمل  وقد 

ال�صجن�ء  اأ�رس  اأفراد  اإذلل  هدفه�  متييزية  مم�ر�ص�ت  عن  عب�رة  مر  الأ

التبعية. و�صعية  يف  واإبق�ئهم  وم�ص�يقتهم  ال�صي��صيني 

الن�ص�ء،  اآث�ر عق�بية كبرية على  له�  ك�نت  املم�ر�ص�ت  اأن هذه  واحلقيقة 

لة البحث عن  اإذ �ص�همت يف تهمي�صهن، وَحّدت من حركتهن، وجعلت م�ص�أ

ب�لن�صبة  حقيقي  حتد  مبث�بة  املدار�ش  يف  طف�ل  الأ ت�صجيل  اأو  عمل  فر�ش 

لهن.

طف�ل الذين  طف�ل، ب�عتب�ر اأن بع�ش الأ كم� ك�ن له� اآث�ر خطرية على الأ

لوا يف دفرت احل�لة املدنية وب�لت�يل مل  ُي�َصجَّ اآب�ئهم مل  ولدوا بعد احتج�ز 

ق�نون�. بن�صبهم  العرتاف  يتم 



ال�صي��صي  للعنف  حقيقي�  مث�ل  هذه  دارية  الإ امل�ص�يق�ت  اأنظمة  وتعترب 

التمييز اجلن�ص�ين. املرتكز على  بوي  الأ القمع  الذي بدوره عزز نظ�م 

الث�نية  الدرجة  من  مواطن�ت  الن�ص�ء  تعترب  التي  الفكرة  يتبنى  فكالهم� 

اأو  ب�ء  الآ واإذن  حم�ية  على  يعتمدن  اأن  عليهن  يتعني  وب�لت�يل  وير�صخه، 

ق�رب الذكور من اأجل مم�ر�صة حقوقهن.  زواج اأو غريهم من الأ الأ

ال�صجون،  اأق�ربهن يف  زي�رة  خالل  مريرة  مع�ن�ة  كذلك  الن�ص�ء  وع��صت 

من�زلهن  يغ�درن  ثم  الطع�م،  واإعداد  الطبخ  يف  كله  الليل  يق�صني  كن  اإذ 

على  اأو  قدام  الأ على  �صريا  طويلة  م�ص�ف�ت  ويقطعن  الب�كر  ال�صب�ح  يف 

جرة دون اأية وق�ية من ال�صم�ش اأو املطر.ويف  منت احل�فالت اأو �صي�رات الأ

حي�ن، كن ي�صلن اإىل ال�صجن بعد رحلة طويلة و�ص�قة دون اأن  كثري من الأ

ُي�صمح لهن بلق�ء اأق�ربهن بحجة اأن �ص�ع�ت الزي�رة قد انتهت واأن عليهن 

�صبوع املوايل. العودة يف اليوم املوايل اأو الأ

طرف  من  تع�صفية  مل�ص�يق�ت  عر�صة  الزائرون  �رسة  الأ اأفراد  وك�ن 

�صيئة  مع�ملة  يع�ملونهم  ك�نوا  الذين  داريني  الإ وامل�صوؤولني  ال�صجن  حرا�ش 

من  كثري  يف  والتع�صف  العنف  ويتخلله�  الحرتام  وقلة  الزدراء  ِملوؤه� 

حي�ن. الأ



الن�ساء  ن�سال 

الكبرية وت�سحياتهن 





ن�سال الن�ساء وت�سحياتهن الكبرية

لعبت الن�ص�ء دورا جوهري� يف دعم اأُ�رَسهن واأق�ربهن املوجودين يف ال�صجن.

اأو  اإخوانهن لالعتق�ل  اأو  اآب�وؤهن  اأو  اأو اأطف�لهن  اأزواجهن  فعندم� يتعر�ش 

خوات يف  مه�ت والبن�ت والأ الختف�ء، ك�نت ن�ص�ء الع�ئلة والزوج�ت والأ

�رسة، وكن يوفرن بذلك  حي�ن هن اللواتي يح�فظن على مت��صك الأ غ�لب الأ

يع�نني  كن  الذي  الوقت  يف  واأحب�ئهن  لع�ئالتهن  جدا  قّيمً�  ع�طفي�  �صندا 

ال�صديدين.  اأمل فظيع ويع�صن يف ظروف من العوز والفقر  فيه من 

وبف�صل هذا ال�صند النف�صي، جنحن يف اإنق�ذ اأ�رس بك�مله� وجنبنه� الوقوع 

من  العديد  حي�ة  اإنق�ذ  �ص�همن يف  اأخرى،  وبعب�رة  حب�ط.  والإ �ش  الي�أ يف 

اأي�ص�. احلي�ة  ا�صتمرار  �صخ��ش ويف  الأ

وقد فكر كثري منهن يف النتح�ر ومتنني لو كن يف عداد املوتى، غري اأنهن 

ق�ومن وعملن ج�هدات على �صم�ن البق�ء لع�ئالتهن.

مق�بل  ورف�هيتهن  �صحتهن  من  كبريا  ثمن�  دفعن  اأنهن  من  الرغم  وعلى 

من  كثري  يف  نف�صه�  وجدت  التي  اأ�رسهن  اإع�لة  تولني  اأنهن  اإل  ذلك، 

حي�ن دون اأي مورد للرزق.        الأ

يف  ال�صتمرار  على  املنزل  خ�رج  عملن  اللواتي  الن�ص�ء  حر�صت  وقد 

على  راأ�ص�  انقلبت  حي�تهن  اأن  من  الرغم  على  اأ�رسهن  ع�لة  لإ عملهن 

وّلدهم�  اللذين  الجتم�عي  والنتق�م  التهمي�ش  من  الرغم  وعلى  عقب 

�صدهن. ال�صي��صي  العنف 

القي�م  على  تقت�رس  حداث  الأ قبل  م�صوؤولي�تهن  ك�نت  اللواتي  الن�ص�ء  اأم� 

وجدن  فقد  للرزق  مورد  اأي  لهن  يكن  ومل  واأبن�ئهن  بيوتهن  ب�صوؤون 



اأن البع�ش منهن مل ي�صبق  اأنف�صهن جمربات على البحث عن عمل، علم� 

اأبدا،  ال�صوق  اإىل  ذهنب  اأو  مبفردهن  �ص�فرن  اأو  من�زلهن  غ�درن  اأن  لهن 

اأو �رسطي يف حي�تهن. اأن التقني مع م�صوؤول حكومي  ومل ي�صبق لهن 

ة يف ف�ص�ء عمومي، يف ع�مل غريب كن  ن وقد وجدن اأنف�صهن فج�أ اأم� الآ

ب�رسعة  يتعلمن  اأن  ك�ن عليهن  فقد  ب�لرج�ل،  خ��ص�  ع�مل�  دوم�  يعتربنه 

ب�لن�صبة لهن بل  لوف�  الذي مل يكن م�أ التع�مل مع حميطهن اجلديد  كيفية 

لهن. وك�ن مع�دي� 

ويف ح�لت اأخرى، مل يكن اأم�م الن�ص�ء من خي�ر اآخر �صوى العتم�د كلي� 

الع�ئلة.  اأفراد  على جود وكرم ب�قي 

وفعال، ك�ن العديد من اأفراد الع�ئلة يف م�صتوى امل�صوؤولية وقدموا العون 

يك�فحون  بدورهم  ك�نوا  اأنهم  من  الرغم  على  كبري  ب�صخ�ء  وامل�ص�عدة 

اإع�لة ع�ئالتهم. اأجل  من 

الرغم مم� ك�ن  وى على  وامل�أ الدعم  بتوفري  الع�ئلة  اأفراد  بع�ش  ق�م   كم� 

والرعب  اخلوف  ا�صتبد  حني  يف  عليهم،  كبري  خطر  من  ذلك  ي�صكله 

اأو اختف�ئهم وامتنعوا ب�لت�يل  اأو تعذيبهم  اإمك�نية اعتق�لهم  ب�آخرين من 

عن مد يد العون.

�صبيال،  ذلك  اإىل  وجدوا  كلم�  ب�مل�ص�عدة  اأي�ص�  اجلريان  بع�ش  يبخل  ومل 

حدى الن�ص�ء  حيث تكفل بع�صهم يف اإحدى احل�لت برع�ية مولود جديد لإ

طف�ل  طع�م الأ بعد اعتق�ل اأمه بعد �صتة اأ�ص�بيع من ولدته، وق�م اآخرون ب�إ

بوين.  الأ بعد اعتق�ل كال 



م يف �رسية وخوف، وك�نت الن�ص�ء  ويف معظم احل�لت، ك�نت امل�ص�عدة ُتقدَّ

خوات هن الالئي اأ�صبحن م�صوؤولت  مه�ت والزوج�ت واأي�ص� البن�ت والأ والأ

ول عن اإع�لة اأ�رسهن، ومن ثم ا�صطررن اإىل مزاولة  ب�ل�رسورة ويف املق�م الأ

عم�ل مثل بيع اخلبز واخل�رس يف ال�صوق، والعمل ن�دلت يف املق�هي  بع�ش الأ

للت�صول يف  يتع�طني  بع�ش احل�لت كن  البيوت، ويف  واملط�عم، وتنظيف 

�رسهن اجل�ئعة. ال�صوارع لتوفري الطع�م لأ

حي�ن م�صطرين اإىل املخ�طرة  طف�ل الق��رسون يف بع�ش الأ  كم� ك�ن الأ

اأجل توفري لقمة العي�ش. اآمنة وغري �صحية من  ب�لعمل يف ظروف غري 

 

وك�نت بع�ش الن�ص�ء، خ��صة يف املن�طق الن�ئية واملهم�صة جدا مثل اإمل�صيل، 

اأنهن مل يكّن يجروؤن على  اإىل درجة  يع�نني من اخلوف والفقر وال�صعف 

املختفني. اأو  املعتقلني  اأ�رسهن  اأفراد  البحث عن 

على  واحلف�ظ  احلي�ة  قيد  على  البق�ء  اأجل  من  الن�ص�ء  هوؤلء  وك�فحت 

ُ�رَسهن، وع�صن يف عزلة عن املجتمع، ل ميلكن اإل م� ندر  اأ مت��صك ووحدة 

من معلوم�ت عن اأحب�ئهن املختفني اأو املعتَقلني، ودون اأي اأمل يف اإي�ص�ل 

تقدم  اأن  ميكن  التي  واملنظم�ت  الدف�ع  ومنظم�ت  جم�ع�ت  اإىل  ق�صيتهن 

العون. لهن يد 

اأو  البلدة  اإىل  ب�ل�صفر  لهن  ت�صمح  التي  مك�ني�ت  الإ اأغلبهن  لدى  تكن  ومل 

اأحب�ئهن. البحث عن  اأو  لال�صتف�ص�ر  املدينة 

بع�صهن:  ل�ص�ن  لو�صعيتهن كم� ج�ء على  وهذا و�صف 



الدولة  �ض  باأ نخ�سى  كنا  نقود.  اأية  لدينا  يكن  >>....مل 
اأردنا  اأميات. وكنا نتعر�ض لالعتقال كلما  )املخزن(. كنا 

اإعالة اأزواجنا اأو اأبنائنا اأو اأحد اأقاربنا....<< 

.]1973 �صنة  والده�  اعُتقل  اإمل�صيل  من  ]امراأة 

>>...مل نكن نعرف اأين ميكننا البحث عنه. كنا جميعنا 
من الن�ساء، اأنا واأمي و�سقيقاتي. مل نكن نعرف اأي �سيء، 

واأطفالنا كانوا �سغارا… كنا نبكي ، وفقدنا كل رغبة يف 

احلياة. كنا نفكر بهما يف كل وقت وحني. مل نكن نعرف 

اأ�سبحا يف  اأنهما  اأم  احلياة  اإذا كانا ل يزالن على قيد  ما 

عداد املوتى … انتظرنا حتى اأعادهما اهلل اإلينا....<<

.]1976 �صنة  اأخوه� وزوجه�  اعُتقل  العيون  ]امراأة من 

>>...كنا خائفني. اعُتقل زوجي. مل يكن باإمكاين القيام 
اأنه يف  اإلينا بر�سالة يخربنا فيها  نقاذه. بعث  �سيء لإ باأي 

ال�سجن، فحمدنا اهلل على ذلك....<<

.]1973 اإمل�صيل اعُتقل زوجه� �صنة  ]امراأة من   

>>...ل، مل نبحث عنه حتى قراأنا يف ال�سحيفة اأنه ميت… 
اأي  لدينا  يكن  مل  ن�ساأله…  اأن  اأحد ميكننا  ثمة  يكن  مل 

خيار.<<

.]1973 اإمل�صيل اعتقل زوجه� �صنة  ]امراأة من   



واإذا ك�ن �صحيح� اأن هوؤلء الن�ص�ء مل تكن ق�درات على القي�م بدور مب��رس 

يف البحث عن احلقيقة والعدالة نظرا لوجودهن على ه�م�ش املجتمع وخوفهن 

اأنه من اخلط�أ  اإل  اأنه� ق��صية ل ترحم،  الرهيب من الدولة التي كن يعتربن 

اعتب�رهن جمرد متفرج�ت �صلبي�ت.

بف�صل  املغرب  ت�ريخ  يف  للغ�ية  ه�م�  دورا  لعنب  فقد  العك�ش،  على  بل 

اأ�رسهن وحف�ظهن  اإع�لة  ومن خالل  احلي�ة،  قيد  البق�ء على  جن�حهن يف 

مت��صكه�. على 

كم� اأنهن اأظهرن مرونة وقوة كبريتني يف مواجهة كروب عظيمة. ك�ن 

خلقتهم�  اللذين  والرعب  اخلوف  على  �صه�دة  اخلفي  وكف�حهن  �صمتهن 

منهم. واملحرومني  املهم�صني  خ��صة  مواطنيه�،  لدى  الدولة 

مه�ت  الأ خ��صة  تهمي�ص�،  اأقل  كن  الئي  الن�ص�ء  من  ق�رب  الأ لعبت 

حيوي�  دورا  احل�رسية،  املن�طق  يف  يع�صن  اللواتي  خوات  والأ والزوج�ت 

ال�صح�ي�،  البحث عن  العدالة عرب  احلقيقة وحتقيق  اإىل ك�صف  ال�صعي  يف 

مع  والجتم�ع  املظ�هرات،  وتنظيم  العرائ�ش،  وحترير  ال�صجون،  وزي�رة 

حي�ن عواقب وخيمة  م�صوؤويل الدولة، وكل ذلك ك�نت له يف كثري من الأ

الن�ص�ء. تلك  على �صحة ورف�ه 

وقد اندجمت كثري منهن يف الن�ص�ل ال�صي��صي، لي�ش ب�ختي�ر اأيديولوجي 

ولكن ب�ل�رسورة عندم� تعر�ش اأزواجهن اأو اإخوانهن اأو اأطف�لهن لالعتق�ل 

اأو الختف�ء، ومن ثم حتولن من رب�ت بيوت مل تكن لديهن اأية خربة يف 

بق�صيتهن. ن��صط�ت جريئ�ت وموؤمن�ت  اإىل  اخل�رجي  الع�مل  مع  التع�مل 



وهكذا كتنب ر�ص�ئل وعرائ�ش، ونظمن اعت�ص�م�ت ومظ�هرات، واجتمعن 

الدولية، وتوا�صلن  ن�ص�ن  الإ وات�صلن مبنظم�ت حقوق  الدولة،  م�صوؤويل  مع 

مع ال�صح�فة بهدف التعريف بح�لت ذويهن والظروف الالاإن�ص�نية ال�ص�ئدة 

وال�صجون. العتق�ل  يف مراكز 

اإذ  الن�ص�ل،  هذا  فريد يف  بدور  اخل�صو�ش  وجه  على  مه�ت  الأ وا�صطلعت 

ن�ص�ء  ب�صفتهن  ب�لهوية  جديدا  واإح�ص��ص�  للحرية  جديدا  مفهوم�  و�صعن 

ي�صت�صلمن. ول  يق�ومن 

ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأ�رس  انخرطت يف حركة  امراأة  وهذا م� عربت عنه 

ع�ئلته�:  اأفراد  احتج�ز  بعد  واملختفني 

بداأ حياتي من جديد لخرتت اأن  >>...لو كان يل اخليار لأ
اأعي�ض احلياة التي ع�ستها، بكفاحها واآلمها وكل �سيء.

... وعلى الرغم من اأنها كانت جتربة فظيعة، لكن بف�سلها 

اأخذت حياتنا م�سارا جديدا واأ�سبحنا اأنا�سا خمتلفني…<<

.]1976  ]امراأة اعتقل زوجه� ع�م 

>>....اأ�سبحنا جريئات وواعيات. مل نعد نخ�سى اأي �سيء اأو اأي 
ن. نحن نحكم اأنف�سنا  اأحد. ل اأحد ي�ستطيع اأن َيحكمنا بعد الآ

باأنف�سنا… قبل هذا كنا �سعيفات وخانعات....<<

اأبن�وؤه� لالعتق�ل[. ]امراأة تعر�ش   



دعم�  ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأ�رس  حركة  املنخرط�ت يف  الن�ص�ء  قدمت  كم� 

على حتمل  قدرة  اأكرث  مثلهن  اآخرين  ن�ص�ء  وجعلن  البع�ش  لبع�صهن  ه�ئال 

احلي�ة.  م�ص�عب 

ب�عتب�ر  والع�طفي،  النف�صي  لل�صند  جدا  قّيم�  م�صدرا  الت�آزر  هذا  و�صّكل 

اأن العديد من الن�ص�ء وجدن اأنف�صهن معزولت عن اأ�رسهن وجمتمع�تهن 

ال�صي��صي. العنف  نتيجة  املحلية 

بني  جمعت  اأنه�  حيث  من  فريدة  ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأ�رس  حركة  وك�نت 

واملن�طق  التعليمية  وامل�صتوي�ت  الجتم�عية  الطبق�ت  خمتلف  من  ن�ص�ء 

واخللفي�ت الثق�فية، كثري منهن مل ي�صبق لهن اأن انخرطن يف ال�صي��صة.

والت�ص�من  الدعم  احلركة  يف  الن��صط�ت  الن�ص�ء  قدمت  ذلك،  على  عالوة 

�رسة الواحدة. لبع�صهن البع�ش واأ�صبحن مثل اأفراد الأ

بحكم  ع�جزة،  جدا  فقرية  اأ�رسة  مثال  فيه�  تكون  التي  احل�لت  ففي 

خذ  ت�أ ال�صجون،  يف  ق�ربه�  لأ واملوؤونة  الغذاء  توفري  عن  اليد،  ذات  �صيق 

توفري  م�صوؤولية  ع�تقه�  على  مك�ني�ت  الإ لديه�  التي  �رس  الأ من  غريه� 

ميلكن  اللواتي  الن�ص�ء  ك�نت  ال�صجون،  زي�رات  وخالل  ال�رسوري�ت.  تلك 

اإىل وجهتهن.  اإي�ص�لهن  اللواتي ل ميلكنه�  �صي�رات يقرتحن على 

اللواتي  ال�صجون للن�ص�ء  النقل خالل زي�رات  اإىل توفري و�ص�ئل  �ص�فة  ب�لإ

اأو من خالل جمع  اإم� عن طريق تو�صيلهن اإىل وجهتهن  ل ميلكن �صي�رات 

العمومي.  النقل  تك�ليف  لدفع  التربع�ت 

للم�ص�فرين  وى  امل�أ ووفرت  البع�ش،  لبع�صه�  من�زله�  �رس  الأ فتحت  كم� 

تني من من�طق ن�ئية لزي�رة اأحب�ئهم يف ال�صجون، وتولت رع�ية الن�ص�ء  الآ



يتحدثن  ول  اخل�رجي  الع�مل  مع  التع�مل  يف  خربة  لديهن  لي�صت  اللواتي 

البع�ش. لبع�صه�  اأنه� وفرت احلم�ية  حي�ن. كم�  الأ بع�ش  العربية يف 

مت  اإذا  م�  ح�لة  يف  اإنه  مق�بلة  معه�  اأجرين�  مه�ت  الأ اإحدى  لن�  وق�لت 

اأخري�ت  تتطوع  املظ�هرات،  اإحدى  خالل  احلركة  اأع�ص�ء  اإحدى  اعتق�ل 

معه�. لالعتق�ل 

واأ�ص�فت اأن تلك ك�نت و�صيلة حلم�ية بع�صهن البع�ش من عنف ال�رسطة، 

اإحداهن  اعُتقلت  اإذا  م�  ح�لة  يف  ذى  لالأ عر�صة  اأكرث  الن�ص�ء  اأن  ب�عتب�ر 

�رسيِة. الأُ الن�ص�ل  اأي�ص� يدعمون حركة  الرج�ل  لوحده�. كم� �صل 

ك�ن العتق�د ال�ص�ئد هو اأن الن�ص�ء، خ��صة امل�صن�ت منهن، هن اأقل عر�صة 

للبق�ء رهن احلجز ملدة طويلة.

املتعلم�ت  الن�ص�ء  فيه�  �ص�همت  ون�صيطة  فريدة  حركة  تلك  ك�نت 

اأجل  اإىل جنب من  ال�ص�ب�ت منهن واملُ�صّن�ت، جنب�  ال�صواء،  مي�ت على  والأ

ن�ص�ن. الإ العدالة والدف�ع عن حقوق  حتقيق 

وق�لت لن� الن�ص�ء اللواتي حتدثن� اإليهن اإن ق�ص�ش وكف�ح الن�ص�ء املنخرط�ت 

واحدة  واأ�صبحت  وت�ص�بكت  اختلطت  ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأ�رس  يف حركة 

مع�ن�ة  نه�  وك�أ واحدة  اأم/زوجة/ابنة/اأخت  مع�ن�ة  اأ�صبحت  حتى  تقريب�، 

احتج�ج اجلميع. نه  احتج�ج �صجني واحد وك�أ واأ�صحى  اجلميع، 

والظلم  مل  ب�لأ جم�عي  �صعور  منطلق  من  يتحركن  الن�ص�ء  وك�نت 

روح  عن  كبريين  و�صوق  بحم��ش  منهن  كثريات  وحتدثت  وامل�صوؤولية، 

املذكورة.  الكف�ح  �صنوات  واقت�صمنه� خالل  ع�صنه�  التي  الت�ص�من 



احلياة غداة مرحلة 

ال�سيا�سي العنف 





احلياة غداة مرحلة العنف ال�سيا�سي

اآث�ر العنف ال�صي��صي على حي�ة الن�ص�ء كثرية اإىل درجة ي�صعب معه�  اإن 

ح�رسه� يف هذا املق�م. 

فعالوة على اآث�ر العنف ال�صي��صي املعروفة، مثل ال�صدم�ت النف�صية واجل�صدية، 

ع�نت الن�ص�ء كذلك مع�ن�ة فريدة من نوعه� ب�صفتهن ن�ص�ء. وهن� نرى كيف 

خل�صت اإحداهن العواقب املتعددة للعنف ال�صي��صي على حي�ته� : 

>>...عندما تفقد زوجك، كيف تت�سورين اأن ت�سبح حياتك 
بعد ذلك؟  فقدت حياتي الزوجية. تويف زوجي عندما مت 

اإعدامه واأنا يف الثانية والع�رشين من عمري.

اأبي  اأن  اإل  اأباهم. حياتهم ذهبت �ُسدى.  اأولدي فقدوا   ...

واأخي �ساعداين على تربيتهم.

... ع�سنا يف �سدمة. �سحتي متدهورة للغاية من جراء كل 

اخل�سوع  اإىل  ا�سطررت  ع�ستهما.  اللذين  واملعاناة  العذاب 

لعملية جراحية.

... تركت اأطفايل يعانون. حاولت اأن اأوفر لهم مكانا للعي�ض 

واأن اأمالأ الفراغ الذي تركه والدهما. وجدت نف�سي منبوذة من 

املجتمع.

�رشة  الأ اأفراد  كان  ما  ونادرا  مني،  خائفا  كان  اجلميع   ...

القب�ض  اإلقاء  من  كثريا  يخ�سون  كانوا  لروؤيتي.  ياأتون 

عليهم.<<

.]1973 �صنة  اأُعدم واعُتقلت  ]امراأة من خنيفرة ك�ن زوجه� قد 



طرف  من  فقط  لي�ش  يع�قنب  كن  الن�ص�ء  اأن  املراأة  هذه  كالم  من  يت�صح 

قبل  املفرو�ش من  العق�ب  واأن هذا  املجتمع  اأي�ص� من طرف  ولكن  الدولة 

لتجربة  الرئي�صية  اخل�ص�ئ�ش  اإحدى  من  هو  القوية  املوؤ�ص�ص�ت  من  اثنتني 

ال�صي��صي. العنف  مع  الن�ص�ء 

 

حي�ة  على  ال�صي��صي  للعنف  اجلن�ص�نية  ث�ر  الآ على  ال�صوء  ولت�صليط 

التي حت�رس بكث�فة  املوا�صيع  الق�صم  نن�ق�ش يف هذا  اأن  �صنح�ول  الن�ص�ء، 

ال�صي��صي على حي�تهن.  العنف  اآث�ر  الن�ص�ء حول  يف رواي�ت 

اأدن�ه هي ق��صم م�صرتك بني جميع  املذكورة  ث�ر  الآ العديد من  اأن  �صحيح 

ال�صح�ي� الن�جني، رج�ل ك�نوا اأم ن�ص�ء، غري اأن جت�رب الن�ص�ء له� خ��صية 

الق�ئم  اجلن�ص�ين  الجتم�عي  النظ�م  تعقيده�  من  ويزيد  ي�صّكله�  فريدة 

الن�ص�ء.  تهمي�ش  على 

راأ�ص� على عقب   تنقلب  حي�ة   •

اإن حي�تهن  ا�صتثن�ء،  اإليهن، ومن دون  اللواتي حتدثن�  الن�ص�ء  ق�لت جميع 

التي ك�نت عليه� قبل تعر�صهن للعنف. اإىل احل�لة  اأبدا  مل تعد 

عقب،  على  راأ�ص�  وانقلبت  وتطلع�تهن  واآم�لهن  حي�تهن  متزقت  جميعهن 

قبل  م�  مرحلتني:  بني  ف��صال  حدا  لديهن  ال�صي��صي  العنف  جتربة  ومّثلت 

العنف. بعد  العنف وم� 

واأن  �صيم�  ل  كبريتني،  اأمل  وخيبة  خي�نة  �صحية  وقعن  اأنهن  �صعرن  لقد 

ظلم�  ُعوقنب  واأنهن  خط�أ  اأي  يرتكنب  مل  اأنهن  يعتربن  منهن  الكثري 

وعدوان�. 



غ�ية  اإىل  اأنهن،  اإليهن  حتدثن�  ممن  الن�ص�ء  بع�ش  لن�  ق�لت  الواقع،  ويف 

الدولة. ا�صتهدفتهن  اأو ل يفهمن مل�ذا  اليوم، ل يعرفن 

ل  واإمن�  فح�صب،  على عقب  راأ�ص�  تنقلب  حي�تهن مل  ف�إن  اآخر،  وبتعبري 

اأو معنى مل� حدث لهن. يجدن اأي تف�صري 

اجتم�عي   وع�ر  تهمي�ش   •

اللواتي ع�نني من العتق�ل والتعذيب  اأفرج عنهن، ع�دت الن�ص�ء  اأن  بعد 

اجلن�ص�نية  دوار  الأ حدود  جت�وزن  اأنهن  ويعترب  الن�ص�ء  يع�دي  ع�مل  اإىل 

اجتم�عي�. »مقبولة«  هي  التي 

ال�صك  نظرات  ليواجهن  الن�ص�ء  تلك  رجعت  احل�لت،  من  كثري  ويف 

املحّدقة  والنظرات  لل�ص�ئع�ت  عر�صة  كن  جمتمع�تهن.  داخل  والعداوة 

العدائية. والتعليق�ت 

�ص�بع ويب�صقون عليهن، ويهينونهن هن  ك�ن الن��ش اأحي�ن� ي�صريون اإليهن ب�لأ

واأطف�لهن يف ال�صوارع، ويدعونهن ب�خل�ئن�ت اأو املجرم�ت اأو ال�ص�قط�ت. 

ب�ملثل ويتجنبون  التحية  املجتمع ل يردون عليهن  اأفراد  وكثريا م� ك�ن 

بدورهم  �رسة  الأ اأفراد  ك�ن  احل�لت،  بع�ش  ويف  كلي�.  معهن  التع�مل 

ات�ص�ل بهن. اأي  يتف�دون 

واأحي�ن� ك�ن التج�ر يرف�صون بيع ال�صلع لهن. كن مهم�ص�ت وكن ي�صعرن 

بـ  يتمتعن  اأنهن  اإثب�ت  عليهن  وك�ن  داخل جمتمع�تهن،  وب�خلزي  ب�لغربة 

»اأخالق حميدة« واأنهن »جديرات ب�لحرتام«.



اأي  ترتد  ال�صجن مل  من  بعد خروجه�  اأنه  اإمل�صيل  من  امراأة  اأخربتن�  وقد 

اأ�صك�ل الزينة. اأو اأي �صكل اآخر من  جموهرات 

ورغم اأنه من ع�دة املراأة يف جمتمعه� هن�ك ارتداء احللي واأدوات الزينة، 

جمتمعه�  نظر  يف  ُتعترب  ك�نت  نه�  لأ ذلك  تفعل  مل  اإنه�  ق�لت  اأنه�  اإل 

امراأة �ص�قطة ب�صبب الوقت الذي ق�صته يف ال�صجن واأي�ص� ب�صبب م� ك�ن 

: ال�صجن  ي�رسي من �ص�ئع�ت عن حقيقة م� حدث للن�ص�ء يف 

 

>>....خالل املهرجانات واملنا�سبات اخلا�سة، كان من عادة 
»املوزون«  وارتداء  وامللونة،  البي�ساء  املالب�ض  ارتداء  الن�ساء 

)�سكل حملي من اأ�سكال الزينة(.

ن النا�ض  اأما بالن�سبة يل، فكنت ارتدي مالب�ض �سوداء فقط، لأ

لن يتوقفوا عن احلديث عني يف حالة ما اإذا ارتديت اللون 

بي�ض. �سيتهمونني بالدعارة اأو الفجور )الف�ساد( وكانوا  الأ

كنت  ال�سبب   ولهذا  ذلك.  جراء  من  بالعار  �سي�سمونني 

اأي �سخ�ض كان  اأدخل يف نقا�ض مع  اأكن  دائما هادئة. مل 

الُكحل  اأبدا  اأ�سع  مل  اأولدي وحمايتي…  اأجل حماية  من 

يف عيوين ومل اأرتد »املوزون« اأبدا....<< 

.]1973 �صنة  اعتقلت  اإمل�صيل  من  ]امراأة 

بنج�ح  ا�صُتعمل  خالقية  الأ ال�ص�ئع�ت  منهج  اأن  املث�ل  هذا  من  ن�صتخل�ش 

املوجه  ال�صي��صي  والعنف  اجلن�صي  العنف  اإزاء  الن�ص�ء  �صمت  ل�صم�ن 

الدف�ع  من  متكينهن  دون  وللحيلولة  معزولت  بق�ئهن  لإ واأي�ص�  �صدهن، 

ثب�ت جدارتهن  عن اأنف�صهن. وك�ن على الن�ص�ء اأن يبذلن جهودا م�صنية لإ



الو�صم  من  ع�نني  قد  كن  واإذا  الف��صلة.  خالق  ب�لأ والتزامهن  ب�لحرتام 

�صحية  اأوىل  مرة  مرتني:  �صحية  كن  اأنهن  يعني  فذلك  النبذ  ومن  ب�لع�ر 

الدولة، ثم مرة اأخرى �صحية املجتمع الذي ك�ن مهددا من طرفهن وخ�ئف� 

ن ذاته مم� كن ميّثلنه. يف الآ

 

اقت�ص�دية   وم�ص�عب  فقر   •

اأو اختفوا من �صعوب�ت  اآب�وؤهن  اأو  اأزواجهن  اللواتي اعُتقل  الن�ص�ء  ع�نت 

كبرية.  اقت�ص�دية 

اأنه مت ا�صتهداف  وم� زلن يع�نني منذ تلك الفرتة العنيفة. وهذا يدل على 

على  ال�صي��صي  العنف  عواقب  واأن  حتديدا  واملهم�ص�ت  الفقريات  الن�ص�ء 

للغ�ية. ك�نت وخيمة  هوؤلء 

اليوم  الن�ص�ء  هوؤلء  من  العديد  منه  تع�ين  الذي  ف�لعوز  ذلك،  اإىل  اإ�ص�فة 

دليل وا�صح على اأن العنف ال�صي��صي ك�نت له اآث�ر اقت�ص�دية مدمرة على 

من حت�صني ظروفهن  ومنعهن  فقرهن  من  زاد  حيث  خ��صة  ب�صفة  الن�ص�ء 

القت�ص�دية.

اآلي�ت  من  اآلية  ك�نت  القت�ص�دية  ال�صعوب�ت  اأن  اإىل  درا�صتن�  وت�صري 

ن ذاته.  ال�صي��صي ونتيجة له يف الآ العنف 

ث�ر القت�ص�دية املدمرة للعنف ال�صي��صي.  طف�ل اأي�ص� مبن�أى عن الآ ومل يكن الأ

فقد انقطع عدد كبري منهم عن الدرا�صة اأو مت طردهم من املدر�صة يف �صن 

مبكرة جدا، يف حني اأن بع�صهم مل يذهب اإىل املدر�صة قط. وقد اأخربتن� امراأة 



من الن�ظور اأنه� مل يكن لديه� من خي�ر اآخر �صوى اإر�ص�ل اأطف�له� للعمل يف 

ال�صوارع يف �صن مبكرة : 

اأن  و�سك  على  ابنتي  كانت  زوجي،  اعُتقل  >>...عندما 
تكمل ثمان �سنوات من عمرها، وابني كان عمره حوايل 

بناتي  غرى  �سُ عمر  وكان  اأذكر،  ل  �سنوات،  �ست  اأو  خم�ض 

اأو�ساعا بئي�سة وفعلت ما  كنا نعي�ض  �سنة واحدة تقريبا… 

�سدى.  اأولدي ذهبت  حياة  ولكن  البقاء،  اأجل  من  بو�سعي 

بيع  العي�ض من خالل  جل  املدر�سة و�سارعوا لأ لقد غادروا 

�سواق...<< كيا�ض البال�ستيكية يف الأ املياه والأ

.]1984 �صنة  اعتقل زوجه�  الن�ظور  ]امراأة من 

بني  للجمع  ا�صطروا  ال�صغ�ر  اأطف�له�  بع�ش  اأن  اأخرى  امراأة  واأخربتن� 

تنظيف  يف  معه�  عملت  بن�ته�  اإحدى  اأن  حني  يف  والعمل،  الدرا�صة 

: �رسة  البيوت مل�ص�عدته� على تدبري قوت الأ

مثلي  البيوت  يف  بدورها  امل�سكينة  ابنتي  >>...عملت 
اأنها  للنا�ض رغم  الّدلء  الكثري. كانت حتمل ومتالأ  وعانت 

كانت �سغرية ال�سن ومل تكن لديها القوة لذلك.

خريات   عملنا معا، كل واحدة من جهته. وكانت بناتي الأ

يعملن ويدر�سن يف نف�ض الوقت...<<

انقالب  ب�صبب  تزم�م�رت  يف  ع�م�  وع�رسين  اثنني  زوجه�  اأم�صى  ]امراأة 
. ال�صخريات[ 



واآث�ر ع�طفية • خوف موِهن 

يع�نني  اأنهن  ال�صي��صي  العنف  من  ع�نني  الالئي  الن�ص�ء  من  العديد  اأخربتن� 

اآث�ر ع�طفية عديدة ويع�نني من الكتئ�ب. من 

زلن  وم�  رق،  والأ والكوابي�ش  الرجت�ع  من  يع�نني  منهن  كثري  تزال  ول 

يع�صن يف خوف دائم. وقد حتدثت كثري من الن�ص�ء اللواتي ق�بلن�هن عن 

م�صوؤويل  مع  لهن  ات�ص�ل  كل  عند  تنت�بهن  التي  والقلق  الذعر  م�ص�عر 

اأو رج�ل ب�لزي الر�صمي. الدولة 

ب�لزي  رجال  اأب�رست  كلم�  عليه�  ُيغمى  والدته�  اأن  امراأة  واأخربتن� 

الر�صمي، وق�لت اأخرى اإنه� تزوجت رجال انخرط يف اجلي�ش واإنه� تخ�ف 

الع�صكري. ارتدى زيه  منه كلم� 

وق�لت كثريات اإنهن يخ�صني الظالم ول ي�صتطعن النوم اإل مع اإبق�ء ال�صوء 

يف الغرفة، واأخربتن� امراأة اأنه طوال ع�رسين �صنة، ك�نت تقفز مذعورة 

ب�صكل مف�جئ.  اإىل خم�طبته�  ب�در  اأو  كلم� مل�ش �صخ�ش كتفه� 

ق�لت كثري من الن�ص�ء اإن جتربتهن مع العنف جعلتهن يفقدن كل اإح�ص��ش 

ورج�ل  اجلنود  ذكري�ت  تط�ردهن  تزال  ول  بيوتهن،  داخل  حتى  م�ن  ب�لأ

اإىل  ويت�صللون  الليل  منت�صف  يف  من�زلهن  يقتحمون  الذين  ال�رسطة 

ني�م ويرعبونهن. نومهن وهن  غرف 

يف  نومه�  غرفة  اإىل  بهدوء  يت�صللون  ك�نوا  اجلنود  اأن  امراأة  وروت 

اإذا ك�ن  كد مم�  منت�صف الليل ثم ينزعون عنه� الغط�ء ب�صكل عنيف للت�أ

يرقد جنبه�. �صخ�ش  اأي  ثمة 



اأن  حد  اإىل  م�ن  والأ من  ب�لأ اإح�ص��صهن  حتطيم  يف  ذلك  كل  �ص�هم  وقد 

م�ن حتى داخل غرف نومهن. العديد منهن فقدن الأ

اأن  من  م�صتمر  خوف  يف  اأي�ص�  ع�صن  اأنهن  الن�ص�ء  من  العديد  واأخربتن� 

نه ا�صتنزف جميع  نه موهٌن لأ بن�ئهن، وو�صفن هذا اخلوف ب�أ يحدث �صيء لأ

حي�ة طبيعية. يع�صن  اأن  من  ومنعهن  الع�طفية  ط�ق�تهن 

عدة  مرور  بعد  اأحي�ن�  مرة،  من  اأكرث  لالعتق�ل  يتعر�صن  الن�ص�ء  ك�نت 

ذلك.  على  �صنوات  م�صي  بعد  اأخرى  واأحي�ن�  لهن  اعتق�ل  اأول  من  اأ�صهر 

القب�ش  املطلوب  �رسة  الأ اأفراد  العديد من  الن�ص�ء من بني  وغ�لب� م� ك�نت 

عليهم.

ويوؤكد كل ذلك اأن الن�ص�ء ع�صن يف خوف م�صتمر من عنف الدولة.

 

• حزن وحداد

ال�صي��صي  العنف  اأطف�لهن ب�صبب  اأو  اأزواجهن  ُقتل  اللواتي  الن�ص�ء  تتحدث 

عن عي�صهن يف ح�لة حزن دائم.

اأنهن  اإىل درجة  نه� ك�نت حي�ة ل تط�ق،  ب�أ وو�صفت العديد منهن حي�تهن 

اأو اأطف�لهن. اأزواجهن  اأنهن ُقتلن بدل من  متنني لو 

كل  وفقدن  احلي�ة«،  قيد  على  »اأموات  مبث�بة  كن  اإنهن  اأخري�ت  وق�لت 

اأنف��صه  اإليه� ك�ن زوجه� قد لفظ  امراأة حتدثن�  رغبة يف احلي�ة. وق�لت 

اإنه� �صعرت بحي�ته� مبتورة بعد وف�ة زوجه�. التعذيب  ال�صجن حتت  يف 

وق�لت اإنه� ترّملت يف �صن ال�ص�بعة والع�رسين ومل تتزوج ث�نية اأبدا. ومل 



تتمكن الن�ص�ء اللواتي ُقتل اأو اختفى اأزواجهن اأو اأبن�وؤهن من اإق�مة احلداد 

وعربن  ذويهن،  من  اأي  جثم�ن  اأبدا  ي�ص�هدن  مل  اأنه  اإىل  ب�لنظر  عليهم 

دفنهم  مك�ن  ومعرفة  ذويهن  رف�ت  ا�صتع�دة  يف  قوي  اأمل  عن  جميعهن 

وكيف لقوا حتفهم. 

مومة الأ بذنب  ال�صعور   •

اإنهن  اأطف�ل  لديهن  اللواتي ك�ن  العنف  الن�ص�ء �صح�ي�  لن� كثري من  ق�لت 

ع�صن حي�تهن وهن ي�ص�رعن �صعورا عميق� ب�لذنب. فقد �صعرن اأنهن ُخّن 

اأمه�ت �ص�حل�ت.  اأطف�لهن ومل يكّن 

اأثن�ء  وبقيت  تزم�م�رت  يف  ع�م�  ع�رسين  زوجه�  اأم�صى  امراأة  وق�لت 

ع�لة  لإ للعمل  ب�لت�يل  وا�صطرت  للرزق  مورد  اأي  دون  كله�  الفرتة  تلك 

اأطف�له� اخلم�صة، اإنه� تعترب اأن اأولده� ُحرموا من اأبيهم واأمهم على حد 

ك�نت  م�  وغ�لب�  اأ�رسته�،  ع�لة  لإ عديدة  مهن�  زاولت  اإنه�  وق�لت  �صواء. 

تغ�در منزله� على ال�ص�عة ال�ص�د�صة �صب�ح� ول تعود اإليه اإل عند منت�صف 

اأطف�له�  مع  الوقت  من  كثري  ق�ص�ء  على  ق�درة  تكن  مل  وب�لت�يل  الليل، 

ي�صتنزف  ك�ن  لهم  العي�ش  لقمة  �صم�ن  �صبيل  يف  امل�صني  عمله�  ن  لأ

جهده� اأكرث من الالزم. 

الفقر  ع�نوا  اأبن�ئهن  لكون  ب�مل�صوؤولية  مه�ت  الأ من  كثري  حت�ش  كم� 

وي�صعرن  طفولتهم،  منهم  و�رُسقت  ال�رسوري�ت،  اأب�صط  من  وُحرموا 

اأطف�لهم  اإطع�م  على  قدرتهن  عدم  من  اخل�صو�ش  وجه  على  ب�لذنب 

اأن  من  م�صتمر  ع�صن يف خوف  ثم  ومن  طبيعي�،  منهم  ال�صغ�ر  واإر�ص�ع 

الطويل.  املدى  يكون لذلك عواقب على �صحتهم على 



الذي  العنف  اآث�ر  ن  الآ ي�ص�رعون  اأطف�لهن  اإن  الن�ص�ء  هوؤلء  وتقول 

املب��رسة،  النف�صية غري  ال�صدم�ت  اآث�ر  له ويع�نون من  ع��صوه وتعر�صوا 

اأطف�لهن. مع�ن�ة  م�صوؤولت عن  اأنهن  ب�لت�يل  وي�صعرن 

�صتة  ابنه�  عمر  ك�ن  »عندم�   1985 ع�م  يف  اعُتقلت  امراأة  واأخربتن� 

يع�ين  بداأ  منزله�  من  تقت�ده�  وهي  ال�رسطة  راأى  الذي  ابنه�  اأن  اأ�صهر« 

 : املتكررة يف طفولته  الكوابي�ش  من 

بداأ  اأعوام،  ع�رشة  اأو  ثمانية  ابني  عمر  كان  >>...عندما 
ي�ستيقظ كل ليلة وهو يبكي من الكوابي�ض. كنت اأ�ساأله : 

»ماذا بك؟ ما الذي حدث؟ هل �سمعت خربا �سيئا اليوم؟«.

يام �ساألته : ما هو هذا الكابو�ض الذي ينتابك  ويف اأحد الأ

ي�ساهد  ة  وفجاأ جال�سا،  نف�سه  يرى  اإنه  فاأجاب  ليلة؟  كل 

ما  ومبجرد  �سوداء،  �سيارة  يف  اأمه  يقتادون  رجال  اأربعة 

تغادر ال�سيارة، تبداأ اأربعة كالب يف مهاجمته …<<

يف  التعذيب  حتت  زوجه�  وُقتل   1985 �صنة  اعتقلت  الرب�ط  من  ]امراأة 
ال�صجن[.

اأداء ابنه� يف املدر�صة قد تراجع واأنه بداأ ير�صب يف  اأن  واأخربتن� نف�ش املراأة 

ن�ص�ف وامل�ص�حلة وم�  المتح�ن�ت. وق�لت اإن ذلك تزامن مع انطالق عمل هيئة الإ

حظيت به ق�صيته� من تغطية وا�صعة يف ال�صح�فة التي ك�صفت اأن زوجه� قد 

تويف من جراء التعذيب يف ال�صجن.

على  �صلبي�  اأثرت  التي  العملية  لهذه  �صحية  جديد  من  ابنه�  وقع  وقد 

: »�صيذهب �صب�ب ابني  درا�صته وجعلته غري ق�در على الرتكيز. وق�لت 

اإذا مل تكن هن�ك م�ص�حلة حقيقية«. هب�ء منثورا 



واأخربتن� بع�ش الن�ص�ء اللواتي ق�بلن�هن اأنهن اخرتن عدم اإخب�ر اأطف�لهن 

ذلك  يكت�صفوا  اأن  من  خوف  يف  ال�صنوات  هذه  كل  وع�صن  لهن  حدث  مب� 

ع�نوا  الذين  مه�ت  والأ ب�ء  الآ بني  �ص�ئعة  ي�م. وهذه ظ�هرة  الأ من  يوم  يف 

ال�صي��صي.  العنف  من 

اأطف�لهم  حم�ية  ب�ء يف  الآ »يرغب   :  )Kaethe Weingarten( يقول  وكم� 

هوال هي تلك التي  هوال املوجودة يف الع�مل. وعندم� تكون هذه الأ من الأ

مر هي  طف�ل من هذا الأ يع�قب به� الن��ش بع�صهم البع�ش، ت�صبح حم�ية الأ

ت�صجعن�  الزمن  مع  نكت�صبه�  التي  احلكمة  ف�ن  ذلك،  ولوي�ت.ومع  الأ اأولوية 

�صي�ء، واإيج�د طرق اآمنة للك�صف عنه� بدل من  على مق�ومة اإغراء اإخف�ء الأ

ذلك »)7(. 

تويف  اللواتي  الن�ص�ء  من  العديد  هن�ك  اأن  اأبح�ثن�  خالل  من  لن�  تبني  لقد 

اأطف�لهن ال�صغ�ر نتيجة للعنف ال�صي��صي ب�صبب املر�ش اأو �صوء التغذية اأو من 

له يف �صن مبكرة، منهم من ق�صى  الذي تعر�صوا  العنف  جراء م�ص�عف�ت 

نحبه يف ال�صجن ب�صبب التعذيب وظروف ال�صجن املزرية، ومنهم من تويف 

�رساب عن الطع�م. اأثن�ء الإ

عجزهن  عن  ب�لذنب  �صعورهن  ب�صبب  معذب�ت  مه�ت  الأ هوؤلء  وتعي�ش 

اأطف�لهن.  حم�ية  عن 

وحكت لن� امراأة اعُتقل زوجه� �صنة 1964 وتوفيت ابنته� الب�لغة من العمر 

�صنتني ب�صعة اأي�م بعد العتق�ل اأنه� اأخفت خرب وف�ة ابنته� عن ال�رسطة وظلت 

7-  Weingarten, Kaethe.  “Witnessing the Effects of Political Violence in Families: Mechanisms of 
Intergenerational Transmission and Clinical Interventions”, in  HYPERLINK »http://www.findarticles.
com/p/articles/mi_qa3658« Journal of Marital and Family Therapy,  HYPERLINK »http://www.
findarticles.com/p/articles/mi_qa3658/is_200401« January 2004: page 4.



حتمل جثته� على ظهره� خالل اأي�م خوف� من قي�م الدولة بدفنه� يف مك�ن غري 

معلوم.

قل ل�صم�ن التحكم يف جثم�ن ابنته� وحم�يته من  وهي اإمن� فعلت ذلك على الأ

رج�ل ال�رسطة الذين مل ي�صلم من بط�صهم حتى املوتى.



العنف اجلن�سي  اآثار 





اآثار العنف اجلن�سي 

الن�ص�ء  اأن  كم�  الن�جني.  ال�صح�ي�  على  مدمرة  اآث�ر  اجلن�صي  للعنف  ك�ن 

اجلن�صي  العنف  �صح�ي�  يعترب  الذي  الجتم�عي  لل�صي�ق  اأي�ص�  �صحية 

وجَنِ�صني. مذنبني 

خرين. ويف  ويف الواقع، ف�إن هوؤلء الن�ص�ء متت مع�قبتهن على جرائم الآ

تعر�صن  اأنهن  اكت�صفوا  بعدم�  زوج�تهن  الرج�ل  بع�ش  طلق  احل�لت،  بع�ش 

لالغت�ص�ب، وع��صت ن�ص�ء اأخري�ت مع �رس الغت�ص�ب مدفون� يف �صدورهن 

خجال وخوف� من و�صمة الع�ر.

اأم� اجلن�ة فقد اأفلت معظمهم من العق�ب و�صلوا يعي�صون حي�تهم ب�صكل 

طبيعي �صمن جمتمع�تهم. وللعنف اجلن�صي اأي�ص� اآث�ر مدمرة على �صعور 

و�رسفهن،  لكرامتهن  ب�نته�ك  اأح�ص�صن  فقد  م�ن.  والأ من  ب�لأ الن�ص�ء 

النف�صية،  مرا�ش  الأ اأ�صك�ل  من  وغريه  الكتئ�ب  من  منهن  كثري  وع�نت 

مم� خلق لديهن ميال اإىل النعزال عن املجتمع وتف�دي الت�ص�ل مع الرج�ل 

اأمرا�ش  من   منهن  كثري  وع�نت  والعنف.  ب�خلوف  اإليهن  يوحون  الذين 

عن  تتحدث  مل  الن�ص�ء  من  اأي�  اأن  ورغم  للعنف.  نتيجة  خطرية  ن�ص�ئية 

اأن يت�صور ا�صتمرار  اأنه ميكن للمرء  اإل  اآث�ر العنف على حي�ته� اجلن�صية، 

ثر املدمر لهذا النوع من العنف.  الأ

ث�ر على الن�ص�ء اللواتي كن �صح�ي� العتداء اجلن�صي،  ومل تقت�رس هذه الآ

�صك�ل اأخرى من العنف اجلن�صي، مثل اللم�ش  بل اإن اأولئك اللواتي خ�صعن لأ

اللواتي ع�صن يف  اأو  املالب�ش والتعذيب اجلن�صي،  التجريد من  والتحر�ش و 

ال�صتجواب،  اأو  الحتج�ز  اأثن�ء  اجلن�صي  العنف  �صحية  الوقوع  من  خوف 

اأعرا�ش وخم�وف مم�ثلة.  غ�لب� م� ع�نني من 



الزوج�ت • الطالق وتعدد 

فالت من العق�ب الذي خلقته الدولُة الن�ص�َء اأكرث عر�صة  لقد جعل من�خ الإ

لنته�ك�ت الرج�ل يف حي�تهن ال�صخ�صية. ف�لن�ص�ء اللواتي �صحني ب�لكثري 

اإىل  الطع�م  لهم  وحملن  طويلة،  ل�صنوات  وانتظرنهم  اأزواجهن،  اأجل  من 

ال�صجون، وتولني اإع�لة اأطف�لهن، وح�فظن على مت��صك اأ�رسهن ووحدته�، 

تعر�صن  الجتم�عي،  والتمييز  الدولة  م�ص�يق�ت  ب�صبب  الكثري  وع�نني 

ال�صجون.  اإطالق �رساحهم من  بعد  اأزواجهن  للتطليق من قبل  اأحي�ن� 

اأزواجهن  اأخري�ت  �ص�هدت  حني  يف  اأزواجهن،  هجرهن  الن�ص�ء  وبع�ش 

ك�ن  اللواتي  الن�ص�ء  من  العظمى  والغ�لبية  ث�نية.  بزوجة  يقرتنون 

ب�ل�صجن  اأزواجهن  على  ُحكم  اللواتي  ذلك  يف  مب�  ال�صجون،  يف  اأزواجهن 

مدى احلي�ة، وقفن اإىل ج�نب رج�لهن ومل ي�صعني للح�صول على الطالق. 

بعد فرتة وجيزة من  اأنف�صهن مطلق�ت  منهن  ذلك، فقد وجد كثري  ومع 

اإطالق �رساح اأزواجهن من ال�صجون، كم� روت لن� امراأة من الن�ظور: 

ج�سام…  ت�سحيات  وقدمنا  الكثري  عانينا  ><....انظروا 
اأين  اأخريات.  بن�ساء  ا�ستبدلونا  حريتهم  ا�ستعادوا  وعندما 

هي حقوقنا؟....<< 

.]1984 �صنة  اعُتقل زوجه�  الن�ظور  ]امراأة من 

جرب  على  الن�ص�ء  بح�صول  مر  الأ يتعلق  عندم�  عواقب  كله  لهذا  وك�ن 

زواجهن.  لأ الدولة  دفعته�  التي  والتعوي�ص�ت  ال�رسر 

عن  التعوي�ص�ت  اأخفوا  اأزواجهن  اأن  من  الن�ص�ء  بع�ش  ا�صتكت  فقد 

اقرتن  بينم�  الفقر  يف  العي�ش  يف  ا�صتمروا  الذين  واأطف�لهم  زوج�تهم 



مع  جديدة  من�زل  يف  مريحة  حي�ة  وع��صوا  اأخري�ت  بزوج�ت  زواج  الأ

اجلديدات. زوج�تهم 

�صح�ي�  وقعن  نهن  لأ نظرا  اأزواجهن  قبل  من  ُطلقن  الن�ص�ء  بع�ش  اأن  كم� 

يف  يجعلهن  م�  وهو  ال�صجن،  يف  الوقت  بع�ش  واأم�صني  ال�صي��صي  العنف 

اأو ذوات »�صمعة �صيئة«.  « نظر املجتمع »جَنِ�ص�ت 

ال�صجن يف جعل  اجلن�صي يف  للعنف  الن�ص�ء  تعر�ش  �ص�ئع�ت  ت�صببت  وقد 

النتق�م الجتم�عي  اأ�صك�ل  انت�ص�را، وهذا مث�ل وا�صح على  اأكرث  الطالق 

حتّملنه  م�  على  الن�ص�ء  تع�قب  التي  اجلن�صي  التمييز  اأ�ص��ش  على  الق�ئم 

منه.  وع�نني 

ب�صبب  مطلق�ت  اأنف�صهن  وجدن  خري�ت  الأ الن�ص�ء  بع�ش  ن  ف�إ واأخريا، 

جعل  الذي  ال�صيء  ال�رسطة،  طرف  من  م�ص�يق�ت  من  له  يتعر�صن  كن  م� 

اأزواجهن يرف�صون ال�صتمرار يف العي�ش معهن. وهذا م� ترويه لن� امراأة 

: من خنيفرة عن جتربته� 

تزوجُت بعد اأن خرجنا اأنا ووالدتي من ال�سجن. دام زواجي 

ولكن  طفال،  خاللها  اأجنبنا  ون�سف،  �سنوات  خم�ض  حوايل 

زوجي كان خائفا. كان رجال الدرك ياأتون دائما اإىل بيتنا 

اأهرب. ويف  اأنني مل  اأ�سئلتهم علينا والتاأكد من  لطرح 

نهاية املطاف، انف�سلنا اأنا وزوجي ب�سبب خوفه. 

.]1973 �صنة  اعُتقلت  من خنيفرة  ]امراأة 



 
)8(

• احلرم�ن من الزواج 

وف�تهم  اأو  اأزواجهن  مقتل  بعد  مبكرة  �صن  يف  الن�ص�ء  من  كثري  ترّملت 

اأثن�ء وجودهم يف احلجز. اأ�صيبوا به�  ثرين بجروح  مت�أ

اأعداد كبرية من  1956، ترّملت  ويف بع�ش املن�طق، مثل فكيك يف ع�م 

ال�صتعم�ر. مع  التع�ون  بتهمة  اأزواجهن  قتل  الن�ص�ء عندم� 

بهن  األ�صقه�  التي  الو�صمة  ب�صبب  ث�نية  الن�ص�ء  هوؤلء  معظم  تتزوج  ومل 

خري�ت اللواتي ُقتل اأزواجهن  املجتمع من جراء هذه الته�م�ت. اأم� الن�ص�ء الأ

لله�لة  نظرا  جديد  من  الزواج  من  ُمنعن  فقد  ال�صجون  يف  التعذيب  حتت 

املحيطة ب�أزواجهن يف اأو�ص�ط الي�ص�ر، واأي�ص� ب�صبب املراقبة وامل�ص�يقة التي 

كن يتعر�صن له� على اأيدي رج�ل ال�رسطة الذين ك�نوا ل يقومون ب��صتدع�ء 

الزوج املحتمل وا�صتجوابه و«حتذيره« من م��صي زوجته امل�صتقبلية.

وكثريا م� ك�ن يوؤدي ذلك اإىل عدول الرج�ل عن م�رسوع الزواج، خ��صة 

ال�صي��صيني وع�ئالتهم ك�نت  ب�ل�صجن�ء  املرتبطة  الجتم�عية  الو�صمة  واأن 

تزيد من حدة وتعقيد اأ�ص�ليب الردع والرتهيب التي تلج�أ اإليه� ال�رسطة. 

حي�ن، ك�نت بن�ت ال�صجن�ء ال�صي��صيني يواجهن عراقيل  ويف كثري من الأ

اجتم�عية وثق�فية كبرية تعوق زواجهن، وذلك ب�صبب »ال�ص�ئبة« امللت�صقة 

�رسهم.  بهن من جراء م� حدث لأ

الوالدين: اجت�ه  املعتقالت  لدى  ب�لذنب  ال�صعور   •

اآب�ئهن  جت�ه  ب�لذنب  ال�صعور  من  اأي�ص�  ال�صي��صي�ت  ال�صجين�ت  ع�نت 

يلقونه� هوؤلء من  التي  املع�ملة  املع�ن�ة و�صوء  ب�صبب  واأمه�تهن، خ�صو�ص� 

8-  ال ينبغي أن يُفهم من هذا القسم أنه يعني ضمنا أن املرأة ال ميكن أن تكون سعيدة أو أن تعيش عيشة سوية 
إال بوجود الزوج. نحن هنا فقط نعبر عن املشاعر التي شاطرتها معنا النساء اللواتي حتدثنا إليهن.



بن�ت  واأنهن  اآب�ئهن  نهن قد تخلني عن  ب�أ ي�صعرن  ال�صلط�ت. وغ�لب� م� كن 

للجميل. ن�كرات 

وتروي امراأة ك�ن قد ُحكم عليه� ب�ل�صجن مدى احلي�ة وتعي�ش يف املنفى 

منذ ثم�نية ع�رس ع�م� جتربته� يف هذا ال�صدد :

واأمي  اأبي  وتعامل  بيتنا  اإىل  تاأتي  ال�رشطة  >>....كانت 
رجال  تعامل  اأ�سلوب  ن  فاإ تعلمون،  وكما  �سيئة.  معاملة 

اأو  فقرية  كانت  اإذا  ما  ح�سب  يتغري  �رش  الأ مع  ال�سلطة 

متوا�سعة.

كانت  الباب  يطرقوا  اأن  دون  املنزل  اإىل  يدخلون  كانوا 

الفرا�ض  طريحة  كانت  عقلي.  انهيار  من  تعاين  والدتي 

فرن�سا،  اإىل  ذهبُت  وعندما  �رشيرها…  ترتك  تكن  ومل 

جميع  غرار  وعلى  ال�سيف.  خالل  العودة  اأمل  لدي  كان 

الطالب املغاربة يف اخلارج، كنت اأرغب يف متابعة درا�ستي 

هناك ثم العودة اإىل بالدي خالل ف�سل ال�سيف لروؤية اأمي 

 1994 �سنة  اإل يف  املغرب  اإىل  اأرجع  ولكني مل  واأبي… 

بعد �سدور العفو العام....<< 

 1976 �صنة  احلي�ة  مدى  ب�ل�صجن  حكم  حقه�  يف  �صدر  قد  ك�ن  ]امراأة 
.]1994 وع��صت يف املنفى حتى �صنة 

• اأمل وعنف وعدم العرتاف 

اأن هذا  ال�صي��صي  العنف  الذين ق�موا بدرا�ص�ت حول  اأكد علم�ء الجتم�ع 

ي�صعب و�صفه. العنف  من  النوع 



اأو  الع�مل  كون  اإىل  واأي�ص�  ذاته  العنف  طبيعة  اإىل  جزئي�  هذا  ويرجع 

اإ�ص�فة  و�صفه.  يجري  الذي  احلدث  وقوع  وقت  ح��رسا  يكن  الب�حث مل 

عن  لون  ُي�ص�أ عندم�  ب�ل�صمت  يلوذون  م�  غ�لب�  العنف  ف�صح�ي�  ذلك،  اإىل 

التي ع��صوه�. حداث  الأ املن��صبة لو�صف  الكلم�ت  اإذ ل يجدون  جتربتهم 

الذي  العنف  و�صفن  ن�ص�ًء  مرة  م�  غري  ق�بلن�  البحث،  هذا  اإجن�ز  وخالل 

نه ل ميكن تخيله اأو اأن الكلم�ت تعجز عن و�صفه. فعلى �صبيل  تعر�صن له ب�أ

اإخوة( ميكنهم  اأزواج،  )اأبن�ء،  الرج�ل  اأقرب�ئهن  اإن  ق�لت كثريات  املث�ل، 

و�صف التعذيب الذي تعر�صوا له وب�لت�يل يقّرون به، واإنه ميكنهم و�صف 

�صفة. لهم  يكون  وب�لت�يل  �ص�بقني  �صي��صيني  ك�صجن�ء  اأنف�صهم 

لكن يف ح�لة الن�ص�ء، فكثري منهن قلن للب�حثني اإن م� ع�صنه وع�نني منه 

اأن يكون له ا�صم، ويعتربن  اأنه ل ميكن  اإىل درجة  التعذيب  اأ�صواأ من  هو 

معرتف  غري  وتظل  اأبدا  به�  قرار  الإ يتم  مل  ع�صنه�  التي  التجربة  اأن 

به�.

تتجنب  ك�نت  اأ�رسهن  اإن  ال�صجن  اللواتي ع�صن جتربة  الن�ص�ء  بع�ش  وق�لت 

نه مل يحدث  احلديث عن مو�صوع تعر�صهن للتعذيب والعتق�ل وتتظ�هر ب�أ

اأنهن  واأح�ص�صن  واخلجل،  والذنب  ب�لعزلة  �صعورهن  من  زاد  ذلك  لكن  �صي، 

ين��صلن وحيدات واأن »ثمة �صيئ� غري �صليم فيهن« اإذا كن فقدن الرغبة يف 

ال�صتمرار يف احلي�ة.

اأول  اأن يبداأ  الن�ص�ء من هذه احل�لة يتعني  اأن عالج هوؤلء  الدرا�صة  وتقرتح 

الذي ع�صنه  ب�لعنف  �صي�ء مب�صمي�ته� والعرتاف  الأ وقبل كل �صيء بت�صمية 

ن  لأ كن�ص�ء،  ال�صدد  هذا  يف  جتربتهن  واإظه�ر  �صورته  واإبراز  منه  وع�نني 

والعزلة  ب�لظلم  اإح�ص��صهن  من  ي�ص�عف  حمنتهن  جت�ه  اجلم�عي  ال�صمت 

ويحّملهن اأعب�ء ل ط�قة لهن به�.



العمل  • حرم�ن ومتييز يف 

 تعر�صت بع�ش الن�ص�ء للف�صل من وظ�ئفهن بعد اأن اأُلقي القب�ش عليهن اأو 

ب�صبب اعتق�ل اأزواجهن اأو اأقرب�ئهن. كم� ك�ن ثمة نظ�م منهجي للم�ص�يق�ت 

والتحر�ش من طرف ال�رسطة موجه �صد هوؤلء الن�ص�ء، وهو م� جعل البحث 

ب�لن�صبة  وتعقيدا  �صعوبة  اأكرث  وظيفة  على  احلف�ظ  اأو  عمل  فر�ش  عن 

لهن. كم� ك�ن ثمة ن�ص�ء اأخري�ت ُحرمن من الرتقية و حرية التحرك داخل 

جمتمعهن. 

وظ�ئفهن  على  احلف�ظ  عن  الن�ص�ء  من  كثري  عجزت  ذلك،  على  عالوة 

اأن  اإذ  النف�صية،  ال�صدم�ت  اأ�صك�ل  من  وغريه  الكتئ�ب  من  ع�نني  نهن  لأ

من  منعهن  العنف  اآث�ر  عالج  يف  اأو  ال�صجن  يف  اأم�صينه  الذي  الوقت 

الالزمة.  العمل واخلربات  اكت�ص�ب مه�رات 

من  ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأطف�ل  من  كثري  يتمكن  مل  ذلك،  على  زي�دة 

متك�فئة  فر�ش  لديهم  تكن  مل  وب�لت�يل  تعليمهم،  ا�صتكم�ل  اأو  مت�بعة 

العمل. يف �صوق 

اأجورا متدنية  اأو يتق��صون  وحتى اليوم، يع�ين الكثري منهم من البط�لة 

للغ�ية مع غي�ب ال�صتقرار. ومل تكن ولدات اأطف�ل ال�صجن�ء ال�صي��صيني 

ل يف دفرت احل�لة املدنية. حي�ن ُت�صجَّ يف كثري من الأ

الوث�ئق  مب�ص�درة  تقوم  الدولة  �صلط�ت  ك�نت  احل�لت،  من  كثري  ويف 

ال�صيء  بتجديده�،  تقوم  اأو  اأ�صح�به�  اإىل  اأبدا  تعيده�  تكن  ومل  ال�صخ�صية 

و�صعيتهم  ت�صوية  من  ال�صي��صيني  ال�صجن�ء  اأطف�ل  من  الكثري  منع  الذي 

العمل. التعليم و/اأو  ومن احل�صول على 





ال�ستنتاجات بع�س 





بع�ص ال�ستنتاجات 

وتف�صيال  دقة  اأكرث  فهم  اإىل  الو�صول  يف  الدرا�صة  هذه  هدف  يتمثل 

للط�بع اجلن�ص�ين الذي مّيز العنف ال�صي��صي يف املغرب بني �صنتي 1956 

من  النوع  لهذا  تعر�صن  الالئي  ن�ث  الإ ال�صح�ي�  على  ذلك  واآث�ر   1999 و 

لتجربة  نه�ئية  قراءة  اأو  �رسدا  بذلك  تقدم  اأنه�  تّدعي  ل  اأنه�  اإل  العنف. 

من  ح�ولن�،  اإنن�  بل  املغرب.  يف  الن�ص�ء  ع��صته  الذي  ال�صي��صي  العنف 

�صوات  لأ ولوية  الأ ويعطي  اجلن�صني  بني  الفوارق  يراعي  نوعي  نهج  خالل 

الن�ص�ء  فيه�  وقعت  التي  الطرق  ملختلف  �رسد  تقدمي  وجت�ربهن،  الن�ص�ء 

ال�صي��صي. العنف  �صحية 

�ص�ليب العديدة التي �ص�همت به� الن�ص�ء يف  كم� �صعين� اإىل تقدمي �رسد لالأ

ومث�برتهن. ون�ص�طهن  من خالل عملهن  احلديث  ت�ريخن�  كت�بة 

من  احلقبة  �صح�ي� هذه  يكّن جمرد  الن�ص�ء مل  اأن  نبني  اأن  ح�ولن�  وبذلك 

يف  و�ص�همن  احلي�ة  يف  ال�صتمرار  اأجل  من  ق�ومن  ولكن  املغرب  ت�ريخ 

التغيري. عملية 

الدولة  تدعمه  الذي ك�نت  ال�صي��صي  العنف  اأن  الدرا�صة  اأظهرت هذه  لقد 

الن�ص�ء ب�صكل كبري. وقد ع��صت  معظمهن يف املن�طق القروية  ا�صتهدف 

مية. الفقر والأ املهم�صة، وكن يع�نني من  القروية  اأو �صبه 

العنف  �صح�ي�  الن�ص�ء  من  ال�ص�حقة  غلبية  الأ ف�ن  ذلك،  على  عالوة 

التي  اجلم�عي  العق�ب  �صي��صة  من  كجزء  الدولة  ا�صتهدفتهن  ال�صي��صي 

خوات  والأ والبن�ت  والزوج�ت  مه�ت  الأ مع�قبة  متت  وهكذا  انتهجته�. 



ن واحدا اأو  خت لأ خ وبن�ت الأ واأي�ص� العم�ت واخل�لت وبن�تهن وبن�ت الأ

للدولة.  اأق�ربهن اعُترب مبث�بة تهديد  اأكرث من 

ب�صبب روابط  اإىل حد كبري  الن�ص�ء كن م�صتهدف�ت  ن  ف�إ اأخرى،  وبعب�رة 

لتنفيذ  اأخرى،  اآلي�ت  �صمن  اآلية،  واأ�صبحن  ب�لرج�ل  جتمعهن  التي  الدم 

كمله�. ب�أ وترويع جمتمع�ت  الرج�ل  مع�قبة  ت�صتهدف  اأو�صع  �صي��صة 

والحتج�ز  لال�صتجواب  الن�ص�ء  تعر�صت  الرج�ل،  نظرائهن  غرار  وعلى 

للتعذيب  وتعر�صن  املراقبة،  حتت  وُو�ِصعن  وامل�ص�يق�ت،  امل�رسوع  غري 

اأب�صط حقوقهن.  من  وُحِرمن  والرتهيب، 

الذي  التعذيب والعنف  اأية حم�ية من  ومل يكن جن�صهن كن�ص�ء يوفر لهن 

مي�ر�صه م�صوؤولو الدولة. بل على العك�ش من ذلك، مت اإر�ص�ء نظ�م للتعذيب 

اجلن�ش موّجه �صد  نوع  اأ�ص��ش  ذلل على  والإ والف�صح  والرتهيب  والعنف 

الن�ص�ء.

واإذا ك�ن الغت�ص�ب والعتداء اجلن�صي ل يبدو اأنهم� ك�ن� �صي��صة ر�صمية، اإل 

اأنن� مل نعرث على اأي دليل يوؤكد قي�م الدولة مبع�قبة مرتكبي العنف اجلن�صي. 

ويف  العق�ب،  من  فالت  لالإ ثق�فة  خلقت  الدولة  ن  ف�إ الواقع،  ويف 

ورمب�  بل  معهم�  الت�ص�هل  يتم  اجلن�صي  والعنف  الغت�ص�ب  ك�ن  اإط�ره� 

ممنهج  ب�صكل  ُي�صتعمل  طف�ل  ب�لأ وتعلقه�  م  الأ حب  ك�ن  كم�  ت�صجيعهم�. 

اأطف�لهن،  اأعني  اأم�م  للتعذيب  اأمه�ت  تعر�صت  ثم  ومن  الن�ص�ء،  لتعذيب 

اإ�ص�بة  يف  ذلك  وت�صبب  اأمه�تهم.  اأعني  اأم�م  للتعذيب  اأطف�ل  وتعر�ش 

وندوب  كبرية  ع�طفية  ب��صطراب�ت  �صواء  حد  على  واأطف�لهن  مه�ت  الأ



العنف،  الن�ص�ء احلوامل من دوامة  ُت�صتثن  نف�صية على املدى الطويل. ومل 

اإذ تعر�صن بدورهن للعنف والتعذيب، مب� يف ذلك العتداء اجلن�صي. 

بني  والتداخل  التق�طع  يحدده�  ال�صي��صي  العنف  من  الن�ص�ء  جت�رب  اإن 

املجتمعي. والتمييز  الدولة  قمع 

واملم�ر�ص�ت  اجلن�صني  بني  التمييز  على  يتوقف  يكن  مل  الدولة  فعنف 

بوية فح�صب، واإمن� يزيد من حدة هذا التمييز وهذه املم�ر�ص�ت. وهكذا  الأ

متت مع�قبة الن�ص�ء ب�صكل مزدوج من طرف الدولة واأي�ص� من طرف املجتمع 

الريبة. اإليهن بعني  ينظر  ب�صكل غري متك�فئ وك�ن  الذي ع�ملهن 

ت�صمهن  اأو  اأزواجهن  منهن  يترباأ  الن�ص�ء  ك�نت  املث�ل،  �صبيل  فعلى 

اجلن�صي. العنف  اأو  الغت�ص�ب  �صحية  وقعن  نهن  لأ ب�لع�ر  جمتمع�تهن 

متعددة.  بطرق  الن�ص�ء  تهمي�ش  زي�دة  يف  ال�صي��صي  العنف  ت�صبب  كم� 

ن ي�صبحن  اأكرث عر�صة لأ ال�صي��صي هن  العنف  اللواتي ع�نني من  ف�لن�ص�ء 

فقريات اأو مهم�ص�ت، وقد يتعر�صن للطالق اأو ت�صيع منهن فر�ش الزواج، 

العنف. النوع من  �صّببه� هذا  التي  النف�صية  ال�صدم�ت  اإىل  �ص�فة  ب�لإ

 ويعترب ال�صمت الذي يلف جتربة الن�ص�ء مع العنف ال�صي��صي يف جمتمعن� 

الن�جي�ت من  الن�ص�ء  اأنه ل يقر مبع�ن�ة  الن�ص�ء، من حيث  يذاء  ا�صتمرارا لإ

اجلريء. وبن�ص�لهن  ال�صي��صي  العنف 

الن�ص�ء  واإعط�ء  ال�صمت  الكت�ب يف ك�رس هذا  ي�ص�هم هذا  اأن  واأملن� هو 

ي�صتحققنه.  اللذان  والعرتاف  الحرتام  ال�صي��صي  العنف  �صح�ي� 






