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تمرٌر عن االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة و جمٌع أشكال العنف فً مناطك شمال شرق سورٌا بما فٌها
الم ناطك المحتلة من لبل الدولة التركٌة و فصائل المعارضة السورٌة المسلحة و ما تتعرض لهن النساء
من لتل و خطف و اعتداء و انتحار و اغتصاب
ٌرصد هذا التمرٌر االنتهاكات المرتكبة فً المناطك المذكورة من تارٌخ  2222/1/1و لؽاٌة 2222/11/24

الصفحة 1

 الجهة المعدة للتمرٌر: منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة :وهً منظمة مدنٌة مستملة تطوعٌة – تعددٌة تضم نشطاء فً مجال حموق اإلنسان منذ تؤسٌسها عام  2013تمارس
نشاطها وفما لمرارات الهٌبة العامة ومجلس اإلدارة والنظام الداخلً للمنظمة بما ٌتوافك مع العمد االجتماعً والموانٌن
المنظمة لمإسسات المجتمع المدنً فً شمال وشرق سورٌا وجاء تؤسٌسها كاستجابة موضوعٌة للولوؾ عبر كافة
السبل السلمٌة والمانونٌة والدٌممراطٌة استنادا إلى المرجعٌة الفكرٌة لحموق اإلنسان المتمثلة فً اإلعالن العالمً لحموق
اإلنسان وكافة المواثٌك والمعاهدات الدولٌة ذات الصلة ضد أي اعتداء من أي نوع كان على هذه الحموق وعن أي جهة
صدرت.

 الهدف من التمرٌر :إعداد تمرٌر عن االنتهاكات و جرابم العنؾ التً ترتكب بحك المرأة فً شمال شرق سورٌا و خاصة فً زمن
النزاعات المسلحة و توثٌك تلن الجرابم و االنتهاكات .

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على التوثٌمات واإلحصاءات التً لامت بها كافة فروعها فً الجزٌرة والفرات
ومنبج والرلة ودٌر الزور .
 باإلضافة إلى ما ورد ها من معلومات من مكتب حماٌة المرأة والمٌادة العامة لموى األمن الداخلً لشمال وشرق سورٌاولماءات مع الضحاٌا وذوٌهم وشهود عٌان على الحوادث المذكورة ومصادر إعالمٌة ونشطاء حمولٌٌن فً شمال
وشرق سورٌا .

الصفحة 2

الفهرس ٌ :تؤلؾ التمرٌر من :

أولا

الوقذهت

4

ثاًيا ا

تعرٌف العنف ضد المرأة
أشكال العنف ضد المرأة
أسباب العنف ضد المرأة
آثار العنف ضد المرأة

5
5
6
7

ثالثا ا

والع المرأة فً مناطك شمال شورق سورٌا

03

رابعا ا

والع المرأة فً النزاع المسلح

8

خاهسا ا

والع المرأة فً المخٌمات

88

سادسا ا

والع المرأة فً المناطك المحتلة

03

سابعا ا

الحلول لولف العنف ضد المرأة

05

ثاهٌا ا

إحصائٌات االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة فً شمال وشرق سورٌا

06

تاسعا ا

الموانٌن و العموبات الخاصة بالعنف ضد المرأة فً اإلدارة الذاتٌة

07

عاشـرا ا

المانون السوري الخاص بالعنف ضد المرأة

08

إحذي عشـر

المعاهدات الدولٌة الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة

09

اثٌا عشـر

التوصٌات

09

الصفحة 3

 أوالً  :ممدمة :إن ظاهرة العنؾ ضد المرأة أبشع طرٌك النتهان حموق األنسان عامة و حموق المرأة خاصة  ،فالمرأة هً عصب
الحٌاة و العنؾ المرتكب ضدها له تارٌخ طوٌل للؽاٌة و ٌعد أحد أكثر انتهاكات حموق اإلنسان انتشارا و استمرارا.
كما نوه اإلعالن العالمً لمناهضة كل أشكال العنؾ ضد المرأة الصادر عام 1993م بؤن هذا العنؾ لد ٌرتكبه
مهاجمون من كال الجنسٌن أو أعضاء فً األسرة أو العابلة أو حتى الدولة ذاتها .
تعمل ح كومات و منظمات حول العالم من أجل مكافحة العنؾ ضد المرأة و ذلن عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها
لرار أممً ٌنص على اتخاذ ٌوم  / 25/نوفمبر من كل عام كٌوم عالمً للمضاء على العنؾ ضد المرأة و تهدؾ إلى
زٌادة الوعً العام بتلن المضٌة .

 وبٌنت احصابٌة حدٌثة لمنظمة الصحة العالمٌة بـؤن ثلث إجمالً عدد النساء فً العالم  %32من المرتبطات بعاللة معالشرٌن ٌتعرضن للعنؾ الجنسً أو الجسدي على ٌد أزواجهن .

 أما بالنسبة لوضع المرأة فً سورٌا التً تعانً من أزمة إنسانٌة وأمنٌة خانمة منذ أكثر من عمد من الزمن كونها منطمةصراع لعدة لوى على األرض كانت المرأة فٌها هدفا فً كل مرة بؽاٌة كسر إرادة الشعب وتفكٌكه من خالل تدمٌر
األسرة وتشتٌتها وبالتالً تدمٌر المرأة نفسٌا  ،فالذعر والخوؾ المستمر من إمكانٌة تعرضها وأسرتها لخطر الهجوم
والمتل والنزوح المتكرر والتهجٌر المسري واإلتجار واالستؽالل وحتى التعرض للعنؾ النفسً والجنسً والجسدي كان
كافٌا لتحطٌم إرادة تلن المرأة رؼم محاوالتها المستمرة بالتؤللم مع الوالع والنهوض من جدٌد إال أن االستهداؾ الممنهج
للمرأة ككٌان لادر على إدارة المجتمع واألسرة والدفاع عنه كان عابما كبٌرا إلحداث تؽٌٌر ملموس فً كافة المناطك
السورٌة مع اختالؾ النسب من منطمة ألخرى بحسب السٌاسة المتبعة فً كل منطمة اتجاه المرأة والمناطك األكثر
تؤثٌرا والتً تتبع العنؾ كسٌاسة ممنهجة بحك المرأة كانت فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة تنظٌم الدولة اإلسالمٌة
داعش ومناطك الشمال السوري الوالعة تحت سٌطرة الدولة التركٌة وفصابل الجٌش الوطنً السوري وؼٌرها من
الفصابل المسلحة المسٌطرة على المنطمة حٌث سٌاسة تهمٌش المرأة وتجمٌد ودورها فً إدارة وبناء المجتمع واعتبارها
ملكٌة ٌمكن التصرؾ بها بحسب االحتٌاج وحتى اإلتجار بها واستؽاللها واعتبارها سلعة ٌمكن أن تُباع وتُشترى تحت
مسمى الزواج وحتى البٌع والشراء واستؽاللها بالدعارة التً باتت تجارة رابجة  ،كما أن استؽالل المرأة كٌد عاملة
منتجة لساعات طوٌلة من العمل وفً أولات ؼٌر مناسبة وبؤجور بخسة ودون أي ضمانات صحٌة أو تؤمٌنٌة وهو أمر
منتشر فً كامل مجال العمل فً كافة المناطك السورٌة وبنسب لد تختلؾ من منطمة ألخرى .

الصفحة 4

 ثانٌـا ً  :تعرٌف العنف ضد المرأة :ٌمكننا تعرٌؾ العنؾ ضد المرأة بؤنه السلون العنٌؾ الذي ٌموم على أساس التعصب للجنس  ،أذ أنه ٌمارس ضد المرأة
فٌلحك األذى النفسً و الجسدي و الجنسً بها .
ثم إن حرمان المرأة من حمولها و التحكم فٌها و تهدٌدها بؤي طرٌمة كانت أفعال تعد من ممارسات العنؾ ،فهو ٌعٌك
حرٌتها و ٌشكل عابما ٌمؾ فً وجه حصولها على حمولها المشروعة و البدٌهٌة .
فضال عن أن آثاره السلبٌة ال تمؾ عند المرأة فحسب بل تنعكس بشكل سلبً على المجتمع بؤكمله بدءا من األسرة و
العنؾ ضد المرأة ظاهرة عامة ال عاللة لها بمجتمع محدد أو ثمافة ما وال ترتبط بطبمة اجتماعٌة بعٌنها .

 أشكال العنف ضد المرأة : -1العنف الجنسً  :وذلن بمحاولة االعتداء على جسد المرأة و محاولة لمسها و ٌمع ضمن هذا النوع  /االؼتصاب/
وهو شابع خاصة ز من النزاعات المسلحة حٌث ٌستخدم كوسٌلة ممنهجة للحرب وكسر إرادة الشعب.
 -2العنف الجسدي  :هو أكثر األشكال وضوحا و ٌشمل أي استخدام للموة الجسدٌة ضد المرأة (كالركل و الصفع و
الضرب بؤدوات تسبب األذى للجسد ) وهو أٌضا منتشر فً مناطك النزاع المسلح خاصة فً أماكن االحتجاز
وداخل مراكز اإلٌواء والمخٌمات واألسر التً تعانً من مشاكل عابلٌة متسمرة .
 -3العنف النفسً ٌ :رتبط هذا العنؾ بسابمه  ،فالمرأة التً تتعرض لعنؾ جسدي  ،ستترن كل ضربة أو لكمة أثرا
نفسٌا كبٌرا فً نفسها و روحها  ،و سٌإثر ما ٌحدث فً كل نواحً حٌاتها و فً شخصٌتها  ،فٌملل من إمكانٌاتها و
ٌضعؾ ثمتها بنفسها و ٌسبب لها اكتبابا و خوفا و للما  ،عالوة على األثر الذي سٌتركه فً مستوى تمدٌرها لذاتها ،
و عجزها عن السٌطرة على األمور من حولها وهو أسلوب متبع لكسر المرأة وفرض السٌطرة علٌها .
 -4العنف اللفظً  :كما ٌإثر الع نؾ الجسدي فً نفسٌة المرأة  ،فؤن للعنؾ اللفظً األثر الواضح و األكبر فً صحتها
النفسٌة  ،ومن أمثلة هذا النوع من العنؾ (الصراخ علٌها فً األماكن العامة و استخدام عبارات و ألفاظ تملل من
شؤنها و تحمرها أمام الناس ) .
 -5العنف االلتصادي ٌ :عود السبب فً هذا العنؾ إل ى عدم لدرة المرأة بحصولها على المال  ،و بسبب تبعٌتها المالٌة
لزوجها فهً ؼٌر لادرة نتٌجة لذلن على أتخاذ أي لرار مالً  ،و ال حتى اإلدالء برأٌها فٌما ٌتعلك باألمور المالٌة و
ذلن على اعتبار أن الرجل هو من ٌموم بتحصٌلها أو فً حال فمدان المعٌل لها وتحملها أعباء تدٌر األمور المالٌة
الصفحة 5

لنفسها وألسرتها مما ٌضطرها لتحمل أعباء مضاعفة فً إدارة أمور األسرة وتؤمٌن متطلباتها المدٌة مما ٌعرضها
لالستؽالل وٌفرض علٌها أعباء وضؽوط نفسٌة كبٌرة وٌدفعها للمبول بعرض تنتهن حمولها وتجعل تمبل بؤعمال لم
تعتد المرأة المٌام بها ولد ال تتناسب مع لٌمها حتى لدراتها .
 -6العنف المائم على النوع االجتماعً  :أي فعل ضار ٌستهدؾ أفراد أو جماعات على أساس الجنس كالعنؾ الجنسانً
أو العنؾ المنزلً أو االتجار بالبشر أو زواج الماصرات و الزواج المبكر و الخطؾ .
 -7العنف الجنسً فً النزاع المسلح  :لصد به زمن الحرب ( االؼتصاب – الخطؾ – التجنٌد – الزواج المسري –
االستؽالل الجنسً – تجارة األعضاء ).
 أسباب العنف ضد المرأة : األسباب االجتماعٌة  :المشكلة األساسٌة فً تركٌبة المجتمع و مجموعة من المعتمدات و العمابد التً اتفك علٌها ؼالبٌةأفراده ،فالسلطة الذكورٌة و أفضلٌة الرجل على المرأة و حك الرجل فً التحكم فً تصرفات النساء و اختٌار العنؾ
ضدها كوسٌلة لحل الخالفات و جمٌعها من المعاٌٌر السابدة فً الكثٌر من المجتمعات .
بناء على ذلن فؤن لألعراؾ االجتماعٌة دورها الواضح فً تعزٌز العنؾ ضد المرأة و تحوٌله إلى سلون عام ال خجل
منه  ،لكن الشًء المحزن فعال أن تؤثٌر هذه األعراؾ ال تتولؾ على عمول الرجال فمط بل ٌتعداه لٌصل إلى عمول
النساء و خاصة الزوجات اللواتً أصبحن ٌعتمدون أن تعرضهن للضرب و العماب الجسدي و التعنٌؾ اللفظً أمر
طبٌعً بل وٌرونه حك من حموق الرجل علٌها وٌجب أن تمبل به كوسٌلة للتربٌة والتعامل وتمارسه بدروها وتفرضه
على أسرتها ممتنعة أنها وسٌلة ناجحة لتحمٌك الهدؾ التربوي .
و ضمن سٌاق األمور أذ تسعى المرأة جاهدة إلى ٌومنا هذا لدفع الظلم و االضطهاد من نفسها و تناضل و تكافح للتخلص
من الذهنٌة الذكورٌة السلطوٌة و لكن مع وجود النزاعات والحروب فهً المتضرر األكبر بسبب العنؾ و المآسً و
االنتهاكات إضافة إلى الظروؾ الصعبة و الهجمات العسكرٌة بسبب معاناة التشرد و التهجٌر و الفمر .
 األسباب السٌاسٌة  :الدولة هً المسإول األول و األخٌر فً وجود حاالت العنؾ بكثرة فً مجتمعاتنا بسبب عدم جدٌةالدولة و التعامل مع لضٌة خطٌرة و كبٌرة مثل لضٌة العنؾ ضد المرأة فال تصدر لوانٌن رادعة و ال تضع عموبات
صارمة لمن ٌموم بهذا الفعل و فً حال وجود مثل هذه الموانٌن ال نجد تطبٌما فاعال لها .
فالدولة ال تؤخذ مولفا واضحا ضد هذا العنؾ من خالل لوانٌنها و ممارستها تظهر و كؤنها متسامحة و مبررة لما ٌحدث .

الصفحة 6

 األسباب االلتصادٌة  :الخلل المادي الذي ٌواجهه الفرد أو األسرة أو التضخم االلتصادي الذي ٌنعكس على المستوىالمعٌشً لكل من الفرد أو الجماعة و من الصعب الحصول على لممة العٌش ٌجعل من الرجل عنٌفا وٌفرض على المرأة
المبول بالكثٌر من شروط العمل الصارمة المجحفة بحمها والتً تصل لحد االنتهان لحمولها األساسٌة .
 األسباب النفسٌة  :ترجع األسباب النفسٌة من األساس الى التنشبة االجتماعٌة منذ الطفولة فكثٌر من الدراسات تإكد أنأؼلب المجرمٌن العنٌفٌن تعرضوا فً طفولتهم لسوء التربٌة والعماب الجسدي الشدٌد وللة االهتمام وؼٌاب الرعاٌة ،
أ سس التربٌة العنٌفة تنشؤ وتولد لدٌه العنؾ إذ تجعله ضحٌة فتشكل لدٌه شخصٌة ضعٌفة وتابهة وؼٌر واثك فالعنؾ ٌولد
العنؾ كما ٌمول علماء النفس (العنؾ انتاج الؽضب الذي ٌحدث بسبب الٌؤس واإلحباط والخذالن الذي ٌواجهَ اإلنسان فً
حٌاته).
 األسباب الشخصٌة  :تضطر كثٌر من النساء إلى السكوت عن العنؾ الممارس ضدهن بدافع الخوؾ من الرجل اوال فًحٌن ٌكون سكوتها بالدرجة الثانٌة ألسباب مرتبطة بشكل مباشر بما سبك ذكره من أسباب كعدم وجود خاصٌة اجتماعٌة
لها وعدم وجود تمبل أو دعم لها سواء من األسرة نفسها أو حتى من المجتمع والسلطة الحاكمة .

 آثار العنف ضد المرأة : اآلثار الصحٌة  :تصاب المرأة بالصداع أو أمراض عصبٌة أو اضطرابات هضمٌة نتٌجة تعرضها للتعنٌؾ عالوة على
اإلصابات التً لد تتعرض لها كالحروق و الجروح و الكسور و لد تسبب لدٌها تشوهات فً بعض األحٌان .
 اآلثار النفسٌة  :كاالكتباب و مشكالت النوم و صعوبات تمبل الطعام و فً الحاالت الشدٌدة لد تمدم المرأة على االنتحار
إلنهاء عذابها .
 اآلثار االجتماعٌة  :لد تصل المرأة بسبب العنؾ الذي تتعرض له إلى العزلة التً تبعدها عن األنشطة و عن المشاركة
فٌها  ،و تجعلها ؼٌر لادرة على العمل فتفمد فرحتها فً تحصٌل االستمالل المادي.

الصفحة 7

 -ثالثا ً  :والع المرأة فً النزاع المسلح خاصةً فً ظل وجود تنظٌمات إرهابٌة استهدفت المرأة بشكل مباشر :

-

عانت المرأة السورٌة خالل تجربة النزاع المسلح السوري المستمر منذ عمد من الزمن من انتهاكات جسٌمة فً مجال
حموق اإلنسان و لد تعرضن ألبشع أنواع االنتهاكات من لتل و إصابة و تعذٌب و اعتمال تعسفً و اخفاء لسري و
االستهداؾ المباشر و الضؽط النفسً الكبٌر نتٌجة العنؾ الممارس بحمهن و بحك أسرهن و ال زلن ٌعانٌن من آثار هذا
العنؾ الممنهج الممارس بحمهن لبل و أثناء و بعد الهروب من مناطك المتال .

-

ناهٌن عن تجربة النزوح الرهٌبة و فمدان األمن و االستمرار حٌث تعرضن للتمٌٌز المابم على النوع االجتماعً و العنؾ
الجنسً و الزواج المسري و الزواج المبكر و الحمل المسري و االجهاض المسري و االتجار و التعذٌب و االستعباد
الجنسً  ،لكن و رؼم كل ذلن كان للمرأة دور فً تحمل هذه الظروؾ و الكفاح من أجل البماء رؼم ما عانته نتٌجة
التمٌٌز بحمها بسبب جنسها خاصة فً المناطك التً ٌنتشر فٌها فكر اٌدٌولوجً دٌنً متطرؾ ٌفرض حٌاة لاسٌة و لٌود
كبٌرة على المرأة و حٌاتها و هذا ما شهدناه فً الشمال السوري خاصة فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة الجٌش التركً
و فصابل المعارضة السورٌة المسلحة و المناطك التً تنشط فٌها خالٌا تنظٌم الدولة اإلسالمٌة المعروؾ ب(داعش)
حٌث كانت المرأة ضحٌة الفكر و التطرؾ وازداد بحمها االنتهان من خطؾ و لتل و استعباد جنسً و ال زالت النساء
االٌزٌدٌات وما عانٌن منه بسبب ممارسات التنظٌم المذكورة أكبر دلٌل على سٌاسة الممنهجة المتبعة بحك المرأة و التً
دفعت ثمنا باهضا لصراع لم ٌكن لها أي دور فً نشوبه و التً ال تزال نتابجه حاضرة حتً ٌومنا هذا رؼم الجهود التً
بذلت لمك افحة هذا الفكر و أثاره  ،هنا نذكر جهود التحالؾ الدولً و لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً محاربة هذا التنظٌم
حٌث تم تحرٌر  / 144/امرأة اٌزٌدٌة داخل األراضً السورٌة خالل عام 2219م بحسب احصابٌات اوردها البٌت
اإلٌزٌدي فً المامشلً و تم توثٌك تحرٌر  /7/نساء إٌزٌدٌات خالل عام 2222م وتم توثٌك تحرٌر امرأتٌن إٌزٌدٌتٌن
خالل عام  2221تم توثٌك تحرٌر  /3/نساء إٌزٌدٌات خالل عام 2222م .

 ونذكر الحاالت األربعة للنساء اإلٌزٌدٌات التً تم تحرٌرهن : بتارٌخ  2222/1/14لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من العمر  /19/عاما كانت مخطوفة منلبل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش .
 بتارٌخ  2222/8/26لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بالتعاون مع وحدات حماٌة المرأة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ منالعمر  /24/عاما كانت مخطوفة من لبل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش .
 بتارٌخ  2222/12/1لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من العمر  /24/عاما كانت مخطوة من لبلتنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش .

الصفحة 8

 وفٌما ٌلً نورد ملحك ثمافً بملم الكاتب جوان زكي سلو ٌروي خاللها لصة الفتٌات المذكورات ألعاله تحت عنوانتحت خط المهر ٌروي فٌها معاناة الفتٌات اإلٌز ٌدٌات المحررات من براثن التنظٌم وما مروا به من أهوال فً رحلة
االستعباد حتى تم تحرٌرهن وعودتهن لذوٌهن .

ليلةُمضؾؼٍمصقػقي،مطونماظلؽقنمصقفمسوبراًمظؾقدود،مدؿورفبمزبؿؾلٌّمعؾبلدلفبمسؾكماظؽقنمطؾّف،مجعؾمعـماظلقادمثقبوًمالمأطؿوممظف،موحدهم
اظؼؿرمعـمميؾؽماٌؼدرةمسؾكماظظفقر،مظقؽلرماظعؿؿيماظيتمعألتمأرواحـومبوظـػقر .م
ؼبمتؾؽماظؾقؾي،مطونماظؼؿرمطؼـدؼؾٍمععؾّؼٍمؼبمضؾقبيماظلؿوء،موحقظفماظـفقممترتاضص،موظؽـقبفمضؿرفبمذوحى،مالمصوئدةمترجكمعـف،مصشعوسفم
اظذيمطونمصقؿومعضكمؼضلءمظـومدؾقؾـومبنيمبققتماظؼرؼي،مبوتماآلنمؼزؼدمدؾبؾؾـومزؾؿيً،مطلنقبمزالمماظـػقسمضدماعؿصقبمضقوءه،مورحؾم
عؾؿعدامسـومإظبماجملفقل .م
بدأت مدريةمسذابوتلم -مأغوموضقيمسربممشقم -مظقؾيَ معددتؾب مظصغوري مصراذفؿ مسؾك مدطح معـزظـو ماٌؿقاضع مؼب مضرؼي م(طر مزؼرك)م
جبوغىمصراذل،موزوجلمؼدخقبـمدقفورتفماظيتمظػّفو،موأظصؼمحقاصفومبؾعوبف،مووضعفومبنيمذػؿقفماظؾؿنيماخؿػقؿومخؾػمذوربلبمأدقدم
طوظؾقؾ،موراحمؼـػٌمدخوغفماٌعؿقبؼ،محقـفومطـومغلؿعمأصقاتماظطؾؼوتمتؿعوظبمػـوموػـوك،مآتقيًمعـمجفيمعدؼـيمذـؽولماظؼرؼؾيمعـو،م
وعو محقهلو ،مودط مجؾول مدـفور مايدودؼي ،موذػوػـو مطوغً مضؾؾ مأن مغغػق ،متؿؾق مبعض ماألدسقي ماظيت معـ مذلغفو مبٌقب ماظؼؾقؾ معـم
اظطؿلغقـي مؼب مغػقدـو ،مبقـؿو مأحودؼــو متدور محقل مدقطرة متـظقؿ ماظدوظي ماإلدالعقي مؼب ماظعراق مواظشوم م(داسش) مسؾك مبعض ماظؼرىم
اجملوورةمظـو،محبفيمعؾوؼعيمذققخفوماظعربمهلؿ،مورصعمراؼوتمدوظؿفؿماظلقداءمصققمبققتفؿ،موادؿعدادػؿمألع ٍرمالمسؾؿمظـومبف،موأنقبم
ػذا ماظؿـظقؿ ماإلدالعلمؼردؾ مبرجوظف مإظب ماظؼرى ماإلؼزؼدؼي ،مظقكرب مأػؾفو م"أغقبفؿ مبلعون" ،موأن ماٌقارـنيماظؽردماإلؼزؼدؼنيمظـ مؼؿعرضقام
ظألذى،معومداعقامؼعؾـقنماٌؾوؼعيمهلؿ .م
صؿقًؾبمسقينقبمبعدمشػقةمضصريةمالمأدريمعؼدارػو،مذوسرةًمبفقاءمدوخـمثؼقؾمؼعربمعـمخالظـو،موؼـريماألدرؼـوظنيمؼبمسروضـو،مادؿؼؿًؾبم
عـمصراذل،مألجدمزوجلمؼلرتقماظلؿعمظشلءلبمعؾفؿماٌعومل،مظؼدمطونماًقفمواظرتضىمؼعصػمبـو،موؼطرحمبصؿؿبؿفكبماٌرؼىمتلوؤالتم
سؾقـو،معومػلمإالميظوت،محؿكممسعـومصقتمررضوتلبمصوخؾيلبمسؾكمبوبمبقؿـوماظرؼػل،مذيماىدرانمايفرؼيماظقرقؽي،موعـمصققم
اظلطحمراحمزوجلمؼلؿطؾعمبرأدفماألذعٌمسـمػذاماظزائرماظغرؼى،موإذامبفمؼرتاجعمبلرسيمظؾكؾػ،مواظصدعيمبودؼيمسؾقف،معؿؾعـؿوم
ػؿسمظل:مإغقبفؿماظدواسش ...م
طلغين مدؼطًؾب معـ مضؿيمجؾؾ مسولٍ ،مهطؿًؿب مصقفومسظوعل مإثر ماظلؼقط،موتفشقبؿًؿب مأضؾعل ماظيت مهقي مبني مرقوتفو مضؾيب ماٌضطرب،م
واخؿػًؿب ماظـفقم ماظؾوػؿي معـ ماظلؿوء ،مصفـوك مذلء معرؼى موشرؼى مدققدث مضرؼؾو ،مطدتؾب مصقفو مأصقح مسؾقفؿ مبلسؾك مصقتل مؼبم
وجففؿ ،معـ مصرط ماًقف مواظصدعي ،مإال مأن مزوجل مدؾؼين مضؾؾ مأن مأتفقر مصقضع مؼده مسؾك مصؿل ،معوغعو مإؼقبوي معـ ماظصراخ ،موبعقـقفم
الصفحة 9

اىوحظؿني محدقبجين ،معشريا مإظب مصغورغو ماظذؼـ معو مؼزاظقن مشورضني مؼب محبر معـ ماظـقم ماهلوغه ،مصفؿًؾب معـف مأنقب مسؾقـو ماهلروب مضؾؾ مأنم
ؼؾؼل مػمالء ماظغربوء ماظؼؾض مسؾقـو ،مظذظؽ موبلرسي مأؼؼظً مأبـوئل ،موغبؾً مابـيت ماظرضقعي مسؾك مصدري ،مبقـؿو مغبؾ مزوجل مابــوم
اآلخر،موابـؿويماظصغريتونممتلؽونمبقدمبعضفؿومبعضو،موتقجفـومإظبمبقًمجورغوماظذيمؼؿالصؼمدطقفمععمدطحمبقؿـو،موعـفومغزظـوم
إظبماظشورعماًؾػلمظؾؿـزل،موأطؿؾـوماظطرؼؼمودطماظظالم،معؿلرتؼـمبوظعؿؿيمواظلؽقن،محؿكمسربغومبققتماظؼرؼي،موأصؾقـومخورجفوم
متوعو،مسـدػومبؽًمابـيتماظرضقعيممصؽلرمصقتفومدؽقنماظؾقؾ،مورحـومغـقحمطؾـومسؾكمشدلبمعؾفؿماٌعومل .م
عومإنمذؼشؼماظػفرمبطققرهمسؾقـو،محؿكموصؾـومإظبمضرؼيموردؼيماظؼرؼؾيمعـمذـؽول،موضؿفومطونماظصؾوحمطبؾهمظـومعػوجلةمطؾريةمعـم
اظعقور ماظـؼقؾ ،معػوجلة مجعؾؿـو مغؿكؾقبط مؼب معلريغو مخؾط مسشقاء ،مطؿـ مشوصًؿب مأضداعف مؼب مرني مظزج مال مخالص معـف ،موبوتً مأسقــوم
تؾقٌ مسـ مضشي مظـؿؿلقبؽ مبفو مخقصو معـ ماظغرق ،مجؾًؾب مبـظري مؼب ماٌؽون ماظذي مطون مضد ماعؿأل مصفلة مبرجول معؾؿقني موصقػوت مبـودضفؿم
عصقبي مسبقغو ،محقـفو مهؾّؼؽب مأوالدي ماظصغور معـ محقظل مواظذسر مبودلب مسؾك معالربـو ،موصوضً مأرواحـو معع مأسقــو مبوظدعقع مواظصراخ،م
وعـمػـومبدأتمرحؾؿـومؼبماظعذاب .م
طوغً معدؼـي متؾمسػر معـ مضضوء ماٌقصؾ ،مواظؼرؼؾي معـ مايدود ماظلقرؼي ماظعراضقي مػل مأوظب موجفوتـو مؼب مرحؾي ماظضقوع مػذه ،مصؿو مإنم
ترجقبؾـومعـمايوصالتمأعوممعدرديمودطماٌدؼـي،محؿكمادؿؼؾؾؿـومراؼوتفؿماظلقداءممبزؼدمعـماألدك،مصؾدأغومبوظـقاحمودط مشـوءمحزؼـم
بصقت مأعفوتـو ماظؾقاتل مضد مسشـؽب مػؽذا مزروف مصقؿو مضؾؾ ،مظؿؾبذطرغو مأشوغقفـقب مبؿورؼخ مذعى مسوغك معـ مأربع مودؾعني معذحبي مجرتؿبم
حبؼف،موعومؼزالمػذاماٌلؾلؾماٌلدوويمؼلؿؿرمؼبمسرضمحؾؼوتفماٌؿؽررةمسؾكمذوذيماظزعـماظعفقؾي،موؼرويمأحداثومدؿقدثمضرؼؾو،م
صؽؾمذلءمبوتمواضقوًمطوظشؿس .م
شرصي مصػققبي مصغرية مطوغً مصقؿو مضؾؾ مهقي مرالب مسؾؿ ،مظؽـفو ماآلن مبوتً مهؿقؼـو مطؾـو مبؽؾ مدعقسـو موزبووصـو ،موسؾك مدؾقرتفوم
اًضراء ماٌؿشؼؼي مطلرواحـو ماٌؿزضي مارتلؿً مضفؼفوت مػمالء ماجملرعني ،مودط مسؾورات ماظؿؽػري ماظيت مطؿؾقػو مظـو ،مضؾؾ مأن مغدخؾم
اظغرصيمادؿعدادامظؿقضريغومظؾؿفزرة،موؼبمػذاماٌؽونماظضقؼماجؿؿعًمغلوءموأرػولمسوئؾيمزوجلمطؾفؿموطـًمععفـماحؿضـمصغوريم
اظؾوطقني،مبقـؿوماظرجولمؼبمرطـفومؼػؽرونمؼبمعلؿؼؾؾمشوعضمجدا .م
دوسوت معضً موسبـ مؼب متؾؽ ماظغرصي ماٌكؿـؼي مبؾفوثـو موحلراتـو ماٌؾؿفؾي ،مسبؿلل معـ مصـفون ماظؼفر معرارة مايقوة مطؾفو مدون مارتقاء،م
غشعر مبوظعطش مؼلطؾ معـ محـوجرغو ماىوصي ،موؼؾؿفؿ معـ مرئوتـو ماألوطلفني ماٌؿؾؼل مؼب مصدورغو ،مطوظصؾور ،محؿك مصؿح مأحد مسـوصرػؿم
اٌلؾقني ماظؾوب مسؾقـو ،موأخرجقا ماظرجول مطؾفؿ معـ ماظغرصي ،موترطقغو مغـؿقى مسؾقفؿ مبعقؼؾ معضطرب ،متصوسدتؿب مآػوت معـ مخؾػم
اىدران موصؾؿـو مذذرات معـفو ،مصلصؾقـو مغؾطؿ موجقػـو مرشؿو مسـو ،موإذا مبرجوظـو مؼدخؾقن ماظغرصي مإال مواحدا ،مووجقػفؿ معؽػفرة معـم
اظغقظمواظؼفر،مرطضًؾبمسبقمزوجلماظذيمعومإنمحملينمحؿكمعلؽمبؽؾؿومؼدؼفموجفلماٌؿؽدر،موطلغفمؼراغلمألولمعرة،موضول :م
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مأخربوغومأنمغؾبشفرمإدالعـومحؿكمؼدسقغـومغعقشمبلالم،موإالمصننماٌقتمعـمعصريغو .مأجؾؿفموضدمشؾىمسؾلقبمايزنماظذيمبوغًؿبمعالربفمهًمسقينقبماظلقداوؼـ:مإنمطونمإدالعفؿمضبؿلمسوئؾؿـومعـماٌقت،مصؾقؽـمذظؽ،م
وظؽـفؿ مظـ مؼلؿطقعقا مربق معو مؼب مغػقدـو معـ مإميون مودالم ،موضؾقبـو مظـ مترطع مإال مظؼؾؾؿـو مؼب مذـؽول ،مووجقػـو ماظيت مدؿكؿػل مخؾػم
برضعفؿماألدقدمظـممتـعـومعـمرؤؼيماظشؿس .م
أخرجقغو مبؼقة ماظلالح معـ ماظغرف ،موعبّعقغو مؼب مدوحي ماٌدردي ،موصصؾقا ماظـلوء مسـ ماظرجول ،موتؼدعًؿب مسبقغو مغلقة معؿشقوتم
بوظلقاد ،مسؾّؿؿـو مطقػ مغـطؼ ماظشفودة،موطذظؽمزوجل ماظذي محملؿف مؼرتشػ مبعض ماٌوء موميلح مبؾعض معـف مسؾك مؼدؼف موسؾك موجفف،م
طلغفمؼؿقضل،مطوغًمتؾؼطماظؼطراتماٌؿلوضطيمظقلًمإالمسـقاغومظلؼقطماألعؾمؼبمضوعماظظالم،مضؿقالمبالمذفودة.مم م
ؼبمتؾؽماظؾقؾيمجػوغوماظـقمموابؿعدمبلعقولمسـو،مرشؿماٌعوغوةماظلمسوغقـوه،مورشؿماظؼفرماظذيمسشـوه،موظؽــومسؾكماألضؾمبؼقـومععو،موملم
ؼلخذوامزوجلمبعقدامسـو،مطؿومصعؾقامععمشريغو،مصؼدمصرضقامبنيماظعوئالت،موسؿدوامإظبمضؿؾمعـمطونمؼرصضمأعرػؿ،موطونمأخقمزوجلم
ػقمأولماظضقوؼوماظذيمتؾؼكماٌقتمسؾكمؼدؼفؿمحنيمرصضمإذفورمإدالعفؿ،مصلردوهمضؿقالمأعوممأسنيمإخقاغفمورجولماظؼرؼي،موطوغًم
زوجؿفمتـؿقىمسؾقفمعـذمذظؽماظصؾوح .م
حوصالتمبالمغقاصذ،مطوغًمتـؿظرغومظؿؾؾعـومؼبمبطـفوماألجقف،موهصرمأجلودغوماهلزؼؾيمبنيمعؼوسدػوماًشؾقي،مادؿعدادامظـؼؾـومإظبم
ضرؼي مطلر ماحملراب ،متؾؽ ماظؼرؼي ماظؿوبعي مظؼضوء ماٌقصؾ مواظيت موؿقبؾًؿب مبوظلقاد مطؼؾقب مدوطـقفو ،مورصعً مراؼوت مطؿؾً مادؿ ماهللم
سؾقفومدومنومخفؾ،موػؿمميوردقنمبودؿماهللمأبشعماىرائؿ.مممممممم م
المأدريمطقػمدؿزػرمايقوةمودطماٌقت؟مالمأسؾؿمطقػمظؾشؿسمأنمتشرقمودطماظظالم؟موتــرمأذعيمايرؼيمؼبمأرواحـو؟موسبـمندم
أن مطؾ معـ مدؽـ مػذه ماظؼرؼي ماظقادسي مصقؿو معضك مضد مهقل مإظب موحش مبلظػ مرأس ،موأن ماظؼرؼي متؾؿؼؿ مبني مأدـوغفو ماظؽـريؼـ معـو؟م
ضقوؼومدقوديمسؿقوء،مطـومسبـمضقوؼوػوماظذؼـموجىمسؾقـومأنمغلؿؼؾؾمدؼـفؿماٌلؾحمبصدورمرحؾي؟مطقػمهلذهماألرضماظطقؾيمأنم
تؿفؿؾ مبدعوء ماألبرؼوء مواألرػول؟ مغعؿ مطوغقا مػـوك مؼـؿظروغـو مأعوم معرطز ماظؾؾدؼي ،معـؾـو مطؿـؾ ماظؽـريؼـ ماظذؼـ مطوغقا مبال معؿوع ،مسبؿؾم
ػؿقعـو مسؾك مأطؿوصـو ،مصؿو محوجؿـو مظؾـقوب؟ معودام مثقبـو ماٌقحد مػق ماألدقد؟موذظؽ ماظربضع ماظذي مؼغطلموجفل مضد مجعؾ مطؾمذلءمعـم
حقظلمبالمعالعح،موصقرمغزوظـومعـمايوصالت،مضوعقامبؿقجقفـومسبقمإحدىمشرصفومطلمؼؼقعقامبؿلفقؾمأمسوءغوموسددمأصرادمسوئؾؿـو،م
حقـفومتؼؾصًمععدتلموذعرتمبؼوظىمعـماظـؾٍمؼفقيمظقلؿؼرمداخؾمطقوغل،موأغومأتؼدممإظبمداخؾمتؾؽماظغرصيمععمسوئؾيتماظصغرية،م
ألجد ماٌؽون مطبؿـؼ مبؾفوث مرجول مال مؼعرصقن ماظرغبي ،مترتلؿ مسؾك موجقػفؿ مابؿلوعوت مخؾقـي ،موغظرات مذفقاغقي متؾؿقؼ مبـو ،موالم
تػرقمبنيمصغريةموطؾرية،معدقبمأحدػؿمبقدهمسبقي،مظقؿقلسمجلديمأعوممزوجل،مصرصعمزوجلمؼدهمسؾقفموأرادمعـعف،مظؽـفمتعرضم
حقـفو مظضربي معـ مأػبص مبـدضقي مرجؾ مآخر مأدؼطؿف مأرضو ،مودوظً ماظدعوء معـ موجفف ،مارمتقًؾب مسؾقف موأغو مأصرخ موأرػوظل مؼؾؽقن،م
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عؿقدؾيمإؼوػؿمأنمؼرتطقغوموذلغـو،مظؽـمػؾمهلمالءماظرجولمضؾقبمتشعر؟مػـومصرخقامبـوموأذفروامأدؾقؿفؿمؼبموجقػـو،موأجربوغومأنم
غؼػمؼبمرطـماظغرصيمظلوسوتمرقؼؾي،موسبـمغرىموغلؿعماألػقالماظيتمتشقىمهلوماظرؤوس .م
طوغقا مؼؼقعقن مبؿػرؼؼ ماظعوئالت مسـ مبعضفو ،موصبؿعقن ماظـلوء مواظػؿقوت مؼب مشرف مخوصي ،مؼب مرشؾي مجوربي مألجلودػـ ماظغضي،م
وغظرات ماظشفقة متؿؼطر معـ مأسقـفؿ ،مصؿـقر مؼب مضؾقبفؿ مبراطني ماظشفقة مسبقػـ ،مطـو مغلؿع مصرخوتفـ متعؾق مظؾلؿوء ،محؿك مإغفـ مطـقبم
ؼؿعرضـمظؾضرب،معؿؿـنيماٌقتمأظػمعرةمضؾؾمأنمؼدغسمأبداغفـمأؼوديماجملرعني .م
عوظً ماظشؿس مظؾغروب موسبـ مطـو معو مغزال مؼب مدوحي ماظؾؾدؼي ،مغـؿظر مترحقؾـو مإظب معزرسي مضرؼؾي معـ ماظؼرؼي مواظيت مطوغً مإلحدىم
أعرائفؿ،مطلمغعؿؾمصقفومطعؾقدمبؽؾمعومهؿؾفماظؽؾؿيمعـمععـك،مظؼدمطوغًماٌزرسيمطؾريةمهؿقيمسؾكمسدةمزبوزنمطؾرية،مأخذوام
زوجل مإظب محظرية ماىقاعقس ،ممل مأطـ مأراه مدقى مظقؾي مؼب ماألدؾقع ،مبقـؿو مطوغًموزقػيت مطكودعي مؼبمعـزلمػذا ماألعري ماظذي متعددتم
جورؼفمودؾوؼوه،مظؼدمطونماىؿولماظلؿيماظيتموؿعمبنيمػمالءماظلؾوؼو،محؿكمهقلماىؿولموبوالًمسؾقـو،محؿكمإغفـمطـقبمصبؿعـمؼبم
شرفماظؼصرمظقؿؿمبقعفـمعبعومأومصرادىمظؽؾمعـمؼدصعمأطـر،مظؼدمطونمضصرهمػذامدقضومظؾـكودي،مؼؿوجرمبؾـوتمذـؽولمطؿومؼشوء .م
المذلءمؼلؿطقعمهطقؿؽمعـماًورج،مظؽـمؼؾدأماغفقوركمسـدعومتلؿلؾؿمروحؽموترصعمراؼيماإلذسون،محقـفومعفؿومطوغًمحصقغؽم
ضقؼي،مصلقفمتـفورمألغفومملمودمعومتلؿـدمسؾقف .م
ؼب مإحدى ماظؾقوظل ماظؾوردة محني مطـً مأحؿضـ مأرػوظل مؼب مشرصي مجبوغى مإحدى مزبوزن ماألعري ماظيت مطوغً مزبزغو مظؾؿلروضوت ماظيتم
درضفومرجوظفمعـمضرىماإلؼزؼدؼنيموراحمؼؾقعفومطؿومؼرؼد،ممسعًمخطقاتموئقدة،مغظرتمعـمخاللمزجوجمغوصذتلماظيتمتشؾفينمؼبم
اغؽلور مروحفو؛ موتؽود مأن متؿقطؿ مبػعؾ ماظرؼح ،مخطقات متعرقبت معـ ماًقف مواطؿلً مدجك ماظؾقؾ ،مدبطق مسبقي ،مإظب مذبفقل مظـم
ؼؽقنمأذدمبشوسيمممومطوغًمصقفموظقمطونمبنيمذراسلماٌقت،موتؾؽماظرؼحماظصرقبمضدمأصوبمجذعمروحفومصـكرتفموذرتف،مطوغًمترتغحم
حوصقيماظؼدعني،مبلغػوسمهؿضر،مووجفمداممطبؿصرمععوغوةمملمدبطرمسؾكمبولِمبشرٍ،موضدمابؿؾعًمإحدىمضدعقفومحػرةمظقتؿبمطوحؾفوم
صؽودتمأنمتؽلره،مطوغًمتصرخمأٌومرشؿمأغفمالمؼقجدمعقضعمإالموضدموؾبذؿؽبمبوألمل،موضؾؾمأنمتلؾؿمغػلفومظألرض،ماحؿضـؿؾبفومبصدرم
ؼؽودمؼؿقضػمغؾضمايقوةمصقف،موأظؼقًمذراسلمأعوعفوموػلمتـوديمضوئؾي:مؼومروووسمعؾؽ .م
جلد مصغري مششوه ماظلقاد ،موؼدان مضدمزفر ميؿفؿو ماٌؿؼقح مهً مجؾد مضد مغزع مسـفؿو،مال مؼلؿطقع مأن مؼؿؾني مععومل ماظقجف مجقدا معـم
اظؿقرعوتمواظؽدعوتماظيتمتغطقفو،مإغفومصؿوةمتؾؿقػمسؾوءةمدقداءمضدمعزضًمصؿظفرمأطـرمممومدبػلموبصقتمعؾققحمودعقعمعؿلوضطيم
تؼقل:مأرجقطؿمدوسدوغل،مأغؼذوغل!!م م
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طوغً معالبلفو معدغلي مبوظقحؾ ماظذي مؼؿلوضط مظقصـع مبؼعو مهً مضدعقفو مايوصقؿني مضد مزفر مصقق مسرضقبقفو مآثور مضقد مضد مترك مسالعيم
داعقي معوزاظً ماظؿلوؤالت ماٌؿقجلي مهػر مسؼؾ مطؾ معـفؿو ممبعقل معؿـؾؿ ،موطلغفو مصرقبت معـ مبني مبراثـ مطؾى معؿقحش مأو مذئى ،موػذام
اٌوءماظؾزجماحملؿؾمبوظقحؾمالمأدريمػؾموضعًمتؾؽماظػؿوةمؼبمبرطيمعوء،مأممأغفومضدمبوظًمسؾكمغػلفو؟! م
اغلقؾًمعـمبنيمؼديموراحًمتضعمؼدؼفوماظصغريتنيممبؼربيمعـمصؿفو،موتضؿمذراسقفوموصكذؼفومظؾعضفؿومصؿؿؽقرمطؼطيمضدمأصوبفوم
بردماظشؿوء،موبعققنمتؽودمتؽقنمعطؿقديمعـماغؿػوخمأجػوغفومتـظرمإظبمضطعيماًؾزمبقدماظطػؾماظصغري .م
اسبـقًمألحقطمجذسفومبنحدىمذراسل،مبقـؿومبوآلخرمرصعؿفومسـماألرضموأضقلمهلو:متعوظلمألغظػؽمأوالمثؿمأجفزمظؽمرعوعو .م
هوولمأنمتؼػمبصعقبيمثؿمتضعمؼدػومحقلمسـؼلموتلؿـدمسؾلمظؿؿشلمععلمثؿمأخذتفومإظبمايؿوم .م
أدرتؾبمصـؾقرماٌقوهماظلوخـي،مورحًؾبمأعلقبدمبقديمسؾكموجففو،موذعرػوماٌصؾقغمبوظطنيمواظدعوءماظيتمطوغًمعؿكـرةمسؾكمجلدػو،م
رحًؾبمأزؼؾمػذهماألمسولماٌؿلكيمسـفو،مظقظفرمجلدمظطػؾيمملمتؿعدماظرابعيمسشرة،مبشعرمصوحؿمضدمغزعمعـفمعـورؼمصصورتمصورشي،م
وحوجؾنيمضدمأزؼؾمذعرػؿوموتؾؽماظشػوهماٌرتعشيماظيتمتقؾقبلًؿبمجروحفومصؾدتمطصقراءمسطشك .م
تـقينماظػؿوةمظؿلرتمغػلفومبذراسقفو،موؼدؼفومصؿـدصعمطؿؾيمعـماظدعوءمتؾقثمصكذؼفو،مصرتاجعًميظيمظؿـزظؼماظدعوءمسؾكمأرضقي،م
غظػؿفو مبػقري مغوسؿي موجففو ،مظؿلنقب ماظػؿوة معـ متؾؽ ماظؽدعوت ماظزرضوء مواظؾـػلفقي مسؾك موجـؿقفو موآثور ماالسؿداء ماظقحشل مسؾك مطؾم
جلدػو.م م
دعقعمدوخـيمذرصؿفومسؾكمجلدػوماظغضماظذيمرأىماظقؼؾموتغضقبـمبوظدممحؿكماظقجع .م
اغؿفقً معـ متـظقػفو موأظؾلؿفو مبعضو معـ معالبلل مثؿ معشطً ماىزء ماظؾوضل معـ مذعرػو ماظذي ماجؿٌ مععظؿف مظقرتك مأجزاء معـ مرأدفوم
طلرضمبقر .م
أظؾلؿفومشطوءمظؾشعر،مبدتماظػؿوةمعبقؾيمهًمػذاماظعؾبقؽبارماظذيمأصوبموجففوموجلدػو .م
بدأ مرأدفو مؼؿـوضؾ معع ماظدفء مواإلحلوس مبوألعون ماٌزؼػ ماظذي مأسقشف مأغو ،مأردت مأن مأغبؾفو مصصرخً معـ مآالم مجلدػو ماٌـؿفؽ،م
وغوعًمؼبمعؽوغفو،مصدثقبرتؾبفومبؾقوفمأزرقماظؾقن،موترطؿفومتفـلمضؾقالمبوظراحي .م
ؼب ماظصؾوح مبقـؿو مطـً مؼب مخدعي ماٌـزل مواألعري ،موطون مزوجل مؼب مايظرية ،مصؿقً مػذه ماظغرؼؾي مسقـقفو مظؿلرتق ماظلؿع مظصقتل موأغوم
أهدث مبؾغيت ماظؽردؼي معع مابـيت ممروظؾي معـفو مأن متفؿؿ مبلخؿفو ماظصغرية ،موإذا مبفذه ماظػؿوة متـطؼ مبؾعض ماظؽؾؿوت مبعد مأن مارؿلغًؿبم
وضوظً معؿـفدة معـ مبني ماظدعقع:معـذ ماظؾقؾي ماألوظب موأغو مأضلؿ مبطوووس ماٌؾؽ مأن مأضؿؾ معـ مادؿطعً معـفؿ ،مأتعرصقن مععين مأن متـؿفؽم
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طؾّؽ ،مطراعؿؽ موإغلوغقؿؽ ،مجلدك ،مأن متصري موسوء مؼؿػؾ مصقف مػمالء ماظذؼـ مؼرصعقن ماٌصقػ مبلؼدؼفؿ ،موظقس مؼب مضؾقبفؿ معـف مذطر،م
اظذؼـ مؼرطعقن موصبلدون مجلدا موأرواحفؿ منلي ،مؼؼقظقن :مإغين مطوصرة .مغعؿ مأغومطوصرة مبفؿ مومبو مؼدسقن ،موبؽؾ مسفدلب مؼؼطعقغف،م
وبؽؾ محرف مؼـطؼقن ،مطوصرة مبلدؾوبفؿ مظؾؼؿؾ مواغؿفوطفؿ مظؾعرض ،مواسؿدائفؿ مسؾك مشريػؿ مبوظغنب مواظؼفر ،مبوسقغو مإعوء ،مال مصرق مبنيم
عبقؾيموضؾققي،ماظؽؾمعطؾقبموطؾفـمؼؾعـؽب،موالمصرقمإالمؼبماظلعر،مطؾؿومزادماىؿولمزادماظلعر،موطذظؽمطؾؿومطوغًمصغريةموصؿقي،م
زادمسؾقفوماظطؾى .م
غؼػ مؼب مصػقف معؼقدات ماألؼدي مواألضدام ،موعـ مؼؼع مسؾقفو معزاد ماظؾقع متلوق مطوظؾفوئؿ معع معـ ماذرتاػو ،مواظؾوضقوت مؼرتطـ مظقؿلؾكم
بفـماظعـوصر .م
اذرتاغل مرجؾ مدعقدي ،موضد مبوسقغل مسؾك مأغين مسذراء ،ممل مؼؽـ مؼعؾؿ مأن ماظدواسش ممل مؼرتطقغل مإال مبعد مأن مأصؾً مبوإلشؿوء ،مضووعًم
طـريامحؿكمخورتمضقايموادؿلؾؿًمبعدمأنمصؼدتماظؽـريمعـماظدعوءمجراءماالسؿداء،مسؾؿًمبعدػومعـماظؾـوتماظالئلمطـقبمععل،مأغلم
ضد ممت مجري مطوظشوة،موضوعً مإحدى ماظـلوء مبنػراق ماٌوء مسؾلقب ،موسـدعو مادؿػؼً مأعرتين مأن مأشؿلؾ موؼب ماظصؾوح ماظؾوطر مأخذوغل مألبوعم
ؼبماظلقق،موسـدعوماذرتاغلماظلعقديمضولمظل:مدلتزوجؽموظؽـماترطلمدؼـؽ،مواذفديمأنمالمإظفمإالماهلل،مطونمرجالمطؾريا،موؼؾدوم
سؾقفماظقضورمواظعظؿي،مغظرتمإظب ماظؾقًمعـمحقظلموإظبمتؾؽمايفرةمذاتماظدثرمصقاصؼً،موظؽـمعـذ ميظوتفماألوظبمععلمتؾدقبلؽبمحولم
اظرجؾ،مصلرادمأنمميورسمععلمأصعوالمذوذة،مػبشًؾبموجففمودصعؿفمبعقدامصورتطؿمرأدفمبويوئط،مصؿومطونمعـفمإالمأنمغودىمزوجوتفم
صؼقدوغلمبعدمأنماغفوظقامسؾلقبمضربو،موأوثؼقامؼديموضدعلموترطقغلمظفموعضقا ...م
أؼومممترمالمأدريمسددػو،موالمؼػؽموثوضلمإالمطلمأذػىمظؼضوءمحوجيتمأومتلخذغلمغلوؤهمظؿغلقؾلمضؾؾمذبقؽف .م
عرت مثالثي مذفقرمطون مؼرؼدغل مأن مأغبؾ مظف مرػال ،موٌّو مؼؽس معين ،مبوسينمؼب ماظلققمعرة مأخرى ،مألسقد مإظب ماىققؿ ،موظؽـ ممل مأسدم
تؾؽماظيتماجؿـقػومعـمصققمأشصونماظرباءة .م
طوغً مروحل متغؾل مطؿرجؾ موسقـوي مترصدان مطؾ مذلء ،ممل مأزؾ مرقؼال مصؼد مبقع مجلدي مألحدػؿ مبـؿـ مخبس.ممعضً مأؼوم موذاتم
ظقؾيمحقٌمطونمبضقوصيمعـمؼدسل-أغفمزوجلم-مثالثيمسـوصر-معـمتـظقؿم"داسش"مضدعًمهلؿمعشروبماظشويماٌعؽّرمبغضيب،مطـًم
ضؾؾ مذظؽ مضد مضؿً مبلرضي مبعض مأضراص مزبدرة معـ مجقؾف ،مطون مؼلؿكدعفو مظؿكدؼري مصؽؿو ،مأتعرصقن مؼب مأحد ماألؼوم مادؿػؼً معـم
غقعل،موضدممتزضًمعالبللموأسضوئلمحؿكمأغينمملمأطـمأضقىمسؾكمايرطي،مؼبمػذاماظققممضررتمأنمأضؿؾف،مبعدمأنمادؿقؼظًموأغوم
عؾؼوة مؼب مرطـ ماظغرصي موأذؿ مرائقي مغػّوذة مسؾك مجلدي موعالبلل ،ممل مأصدق مأن مؼؽقن مضد مصعؾفو ،موظؽـفؿ مػؽذا مؼؾصؼقن مؼب ماظصقـم
اظذيمؼلطؾقنمصقف،مضوهلومظلموػقمؼضقؽ:مإغؽمظلًمدقىموسوءمظؾؼذارة .م
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صرخًموبؽقًمطوٌفقودي،مصؿومطونمعـفمإالمأنمأحضرمدظقاًمعؾقؽومبوٌوء،مودؽؾفمصقضل .م
حقـفومأضلؿًمأالمأهؿؾمضذارتفمعرةمأخرى،مطـًمضدمأخذتمعـمجقؾفماألضراصمصلقؼؿفو،موأذبؿفومؼبمعشروبماظشويمحؿكمشطقام
ؼبمغقممسؿقؼ،مملمؼلؿػقؼقامسؾكمرطالتلمهلؿمظؾؿلطدمعـمشػقتفؿ .م
صرشًؾبمجوممشضيبمصقفؿ،مطـًمأعزقموجقػفؿمبلزوصري،ماغؿؼوعومظؽؾمصؿوةمضدمدغلقامسذرؼؿفو،مواغؿفؽقامذرعمايقوةمصقفو .م
وبقـؿومأطؿؿمصرخوتل،مخقصومعـمأنمضبقطمأحدممبومأصعؾفمخربا،مطـًمضدمددلًماٌقسماًوصمبفمصؼؿًمبؿؼطقعمسروقمععوصؿفؿم
ظقـزصقامحؿكمآخرمضطرةمعـمدعوئفؿ،موػؿمغوئؿقن .م
وعضقًمعلؿرتةمبغطوءماظؾقؾمبعدمأنمسربتمصققمأجلودػؿمإظبمأنموصؾًمإظبمػـومبعدمرحؾيمعؾقؽيمبوظرسىمواًقفمواظعـػ .م
تقضػًؿبماظػؿوةمسـدمػذهماظؽؾؿوت،موضدماذرتطـومبوظؾؽوءمععوً،محضـؿفو،موأخربتفومأغفومدؿؽقنمطلخيت،مودلغبقفومعفؿومحصؾ،مطؾم
عو مسؾقفو مأن متؾؼك مؼب ماظغرصي ،موال مدبرج مأبدا ،موإن محصؾ مذلء موتعرقبفؽب مسؾقفو مأحد ،مصلؿؽقن معـ مدؾوؼو ماألعري ،مواألعري مظف مدطقةم
سؾكمعبقعمرجوظف،مظذظؽمظـمؼلؿطقعمأحدمأنمؼمذؼؽ .م
عضًمذفقرمدؿيموسبـمعومغزالمؼبماٌزرسيماٌشموعيمحؿكمحصؾمعومطـومشبوصف،مصؼدماذؿدتماٌعوركمبنيماىقشماظعراضلموسـوصرم
داسشمحؿكمضررماألعريمترحقؾـومطؾـومإظبمتؾمسػر،محػوزومسؾكمروحفموممؿؾؽوتف،موطـومرؾعومعـمضؿـفو .م
سدغومعرةمأخرىمإظبمتؾعػرمألودعمزوجلمسـدمبوبماٌدرديماظيتمهقظًمإظبمعرطزماسؿؼول،مظقلخذوهمبعقدامسين،موملمأرهمعرةمأخرى،م
وأؼضومتؾؽماظػؿوةماإلؼزؼدؼيماظيتماخؿػًمػلمأؼضومبنيمعبقعماظلؾوؼو،مطونمؼقعـومطؽوبقسمملمؼـؿفمبعد .م
مسشرون مؼقعو مطوغً مػل ماٌدة ماظيت مضضقؿفو مؼب ماٌقصؾ ،مطل مأسؾؿ موضؿفو ممبؼؿؾ مزوجل مسؾك مأؼدي ماجملرعني ،مألغؿقى ،موأظطؿم
وجفل؛مؼب مربووظي مبوئلي مظؾكالص معـمجققؿ ماألؼوم ،مودط متؽؾريات مطـً مأمسعفو مبني ماظػقـي مواألخرى ،مصؿصقؾين محوظي مامشؽزازم
عـ مبشرٍ مال مؼلؿقؼقن مصػي ماإلغلوغقي ،مبعدػو مأخذوغل موأوالدي مإظب محلقب ماًضراء مألدؽـ مصقفو معع مسدد مطؾري معـ ماظلؾوؼو موسوئالتم
صؼدتؿبمععقؾفومورجوهلو،مصبؿعـومايزنمواظدعقع،موزادغوماألمل،موضقػـوماألرق،متعصػمبـو ماهلقاجسماظقوئليمظـؼقلمؼبمطؾميظي:م
عؿكمدـؿقت؟ م
طوغًمصؾوحوتـومطؽقؾيمجدا،محؿكمأنماظشؿسمطوغًمتشقحمبقجففومسـو،مطلمالمغؾؿحمايزنمعـمخاللمأذعؿفوماٌرؼضي،مظـلؿقؼظم
سؾك مصقت مغلوء مداسشقوتمعؿشقوتمبوظلقاد ،معلؾقوت مبؾـودق ،موضد محزعـؽب محقل مخصقرػـ مأحزعي مغودػي مظؿزرسـ ماًقف مؼبم
ضؾقبـو،موػـمؼصرخـمبـو،مادؿعدادامألخذغومإظبمدققماٌقصؾمظؾـكودي،مظقؿؿمبقعـومٌـمؼدصعمأطـر .م
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جعؾقغلمأضػمؼبمصػقفمععماظؽـريمعـمبـوتمذعيبموغلوئفماظؾوئلوت،موؼؿؼدممصقبـومذكصمضؾقحماٌـظر،معشريامظرجوظفمسبقي،م
ظقؼؿودوغلمععمسددمعـماظػؿقوتمإظبمحوصؾيمأخذتـومإظبمعدؼـيماظرضيماظلقرؼي،ماٌدؼـيماظيتمترتبعمسؾكمسبرماظػراتمبلذفورػوموضصقرػوم
اظيت مسؾً مسؾقفو ماظراؼوت ماظلقداء ،موصؾـو محقـفو مإظب مإحدى مضصقرػو ماٌلققبرة موظؽـفو مطوغً مبال مأثوث ،مصؼط مشرف مصورشي معألةم
بوظلؾوؼومأعـوظل،مأطـرمعـمػبلؿؽيماعرأةمورػؾ،مطـقبومطؾقحوتمعردقعيمبوألمل،معؾققبغيمبوظقجعماألدقد،مسققغـومتؿؼطرمبويزنماٌؿزوجم
بويـنيمٌـمرحؾقامبالموداع،مظـعقشمععومعدةمذفرمطوعؾمؼبمػذاماظؼصرماظذيمتؿالسىمبفمسقاصػماظصقراءمعـمطؾمصقب،مغؼؿوتم
عـمآالعـوماٌكؿؾطيمبدعقسـوموآػوتـو .م
طوغًمتـوممإظبمجوغيبماألميـمصؿوةٌمامسفومدقدـ،مؼؾدومسؾقفوماظؿعىمواإلرػوقماظدائؿ،موػوظيمدقداءمهقطمبعقـقفومعـماألدك،مطوغًم
تؿقدثمبالمتقضػمسـمأػؾفو،مأخربت ينمبؼصؿفوموػلمتؾؽلموتؿقدث،مظقؿؾؾّؾمحدؼـفومبوظدعقع،مملمؼؽـمبقــومأدرار ،مصؼدمطوغًم
تلعؾمإذامعومرأؼًؾبمأحدامعـمأػؾفو،محؿكمأخربػؿمسـفو.مضوظًمظل:مإنمامسفومدقدـمحلـمحقدر،موتؾؾغمسشرؼـمسوعوً،موعـمعدؼـيم
دـفور ،مصعـدعو مدخؾماٌدؼـيمسـوصرمعلؾقيمعـمتـظقؿمداسشمؼبماظـوظٌمعـ مآبمعـمسوممأظػونموأربعيمسشر،ممتماخؿطوصفومععم
واظدتفومدوجدةموزوجيمسؿفوموأخقاتفومواظؽـريمعـماظػؿقوتمواألرػول،موغؼؾفؿمإظبمبؾدةمتؾعػرمومتماحؿفوزػؿمؼبمعدرديماظؾؾدة،مبعدم
أنممتمصصؾماظرجولمسـماظـلوء،معـمبقـفؿمأبقفوموذؼقؼفوموأسؿوعفوماظـالثي،مصوغؼطعًمأخؾورػؿمسـفومبشؽؾمغفوئل .م
أخذتمغػلومسؿقؼوموأطؿؾًمبعدمتقضػ:مظؼدممتقبمتػرؼؼماظػؿقوتمسـمبعضفـمبعضو،مصـؼؾقػومإظبمعدؼـيماألغؾورماظعراضقي،موبؼقًمػـوكم
عدةمسوم،موعـمثؿماغؿؼؾًمإظبمعدؼـيماهلقًمؼبمحلمبؽر،موبعدمأضؾمعـمذفر،مغؼؾقػومإظبمبؾدةمبقمسلوف،موععماضرتابماىقشم
اظعراضلمعـمأعوطـمتقاج دمسـوصرمداسشمػـوك،ماغؿؼؾًمععفؿمإظبماٌقصؾموعـفومإظبماظرضي،موػومػلمػـومتـؿظرمعـمؼشرتؼفومدؾقي،م
وؼؿزوجفومبؿؽؾريةمواحدة .م
وطونمأولمعـماذرتاػومؼبماظققمماظؿوظل،مرجؾمامسفمأبقمربؿدماظعراضل،موؼؾؾغمعـماظعؿرمػبليموثالثنيمسوعو.مدوصرتمدقدـمععم
أبلمربؿدمػذاماىفودي،مواغؼطعًمأخؾورػومسين .م
وسؾكمؼلوريمطوغًمػـوكماعرأةمتدسكمغعوممحلـ،متفذيمطؾمدوسيمبودؿمأوالدػوماظـالث،معبول،مجقون،موعومإنمتذطرمادؿمابـؿفوم
جوغل،محؿكمتؾؽلممبرارة،متـدبمحظفوموحظمأوالدػومؼبمػذهماٌلدوةمواجملزرة،موطلغفومسؾكمعقسدمععمإحدىماظػرعوغوتماظلوبؼيم
اظيتمتعرضمهلومذعؾ فوماإلؼزؼدي،موبعدمأنمػدأمبرطونمضؾؾفومسـماظـقران،محدثؿينمسـفؿ،مضوظًمإغفومعـمضرؼيمصقالخماظؿوبعيم
ٌـطؼيمدـفور،موضدممتماخؿطوفمسوئؾؿفوماٌؽقغيمعـمزوجفومزؼودموأبـوئفومعبولمعـمعقاظقدم،2225موجقونمعـمعقاظقدم،2213م
وجوغلمعـمعقاظقدم .2229م
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طونمؼقعومعشموعو،مذظؽماظققمماظذ يمغؼؾقػؿمطؾفؿمبشوحـيمطؾريةمإظبماٌقصؾ،موعـفومإظبمضوسيمطالدي،موزؾقامػـوكمعدةمسشرؼـمؼقعو،م
وعـمثؿمغؼؾقػؿمإظبمدقرؼو،مإظبمعدؼـيمتؾمرصعًماظؼرؼؾيمعـمحؾى،موػـوكممتمصصؾفومسـمأوالدػو،مصفلمالمتعؾؿمذقؽومسـفؿ،معـمثؿم
جؾؾقػومإظبماظرضي .م
طوغًمتـؿظرماظػرج،متلعؾمؼبمأنمتؾؿؼلمبلبـوئفوماظـالثي،مظؼدمزؾًمتؾؽلمظقؾمغفورمحؿكمادؿقؼظـومصؾؿمندػو،مظؼدممتمتزوصبفومعـم
رجؾمامسفمأبقمعؼوتؾموسؿرهمالمؼؼؾمسـماًؿلني،معـمأصؾمػـدي،موسدػومأغفمدقعؿؼمرضؾؿفومإذامعومتعؾؿًماظصالةمواظصقمموضراءةم
اظؼرآن .م
اخؿػً مغعوم مطؿو مزفرت مذات مظقؾي ،مصؾؿ مغعد مغراػو ،موصؼدغو م أخؾورػو ،موزؾً مدرية معلدوتفو مجزءاً معـ مضصص ماٌكدل ماظؽـريةم
ظإلؼزؼدؼوت،مضقوؼوماىشعماظذطقريماإلدالعل .م
زؾقبمطالممغعوممصبقلمؼبمذاطرتلمألؼوممطـرية،محؿكمأتًمدصعيمجدؼدةمعـماظلؾوؼو،مضودعيمعـمجفيمتؾمرصعً،موعومإنمسرصًمأنم
اظلؾوؼومضدعـمعـمتؾؽماظؾالدماظؼصقي ،محؿكمبدأتمبوظلمالمسـمصؿوةمامسفو مجوغلمابـفمغعوم ،مصلخربتين مدقدةمعومبنيماظـالثنيم
واألربعنيمعـمسؿرػو،مأغفوممسعًمبفذاماالدؿ،م(جوغل)مرػؾيمتؾؾغمعـماظعؿرمدؾعمدـقات،مصلوعلتمبرأدلمهلو،مضوظًمظلمأؼضومأنم
ؼبمرأدفومإصوبيمبػعؾمدؼقطماظزجوجمسؾكمرأدفو،مصقاصؼًمسؾكمرأؼفو،متقطقدامعينمسؾكمطالممواظدتفومايزؼـي،موطؾّلمصرحمبلؿوعم
أخؾورػو،مثؿمأطؿؾًمظلماظلقدةمسـمحقوةمجوغل،مصؾعدمأنممتمتػرؼؼفومسـمأعفوموأخقتفومؼبمتؾمرصعً،مزوقبجقػومعـمرجؾمعدةم
ػبليمأؼوم،مواظذيمضُؿؾمؼبمضصػمجقيمسؾكمعدؼـيماظؾوبماظلقرؼي،موبعدػوماغؿؼؾًمظؿعقشمهًمطـػمرجؾمآخرمؼدسكمأبقماظرباءم
واظذ يمػربمإظبمترطقومبعدمسشرةمأؼوممصؼطمعـمزواجفومعـف،موعـمثؿمزوجقػومإظبمذكصمامسفمأبقمايؿومموذػؾًمععفمإظبماٌقودؼـ،م
واظذيمضُؿؾمأؼضومصقفو،موعـمثؿمسودتمععمرجؾمامسفمأبقماظلرابمإظبمذرقمحؾى،موؼبمتؾؽماٌـطؼيمضوممأبقماظلرابمبؿطؾقؼفوم
وأردوهلومإظبماظؾوشقز،مصوغؼطعًمأخؾورمجوغلمسـمتؾؽماظلقدةماألربعقـقي .م
طؿممتـقًمأنمأرىمغعوم،مصلخربػومسـمابـؿفومجوغل،موظؽـمطقػماظلؾقؾ؟مصؿومؼزالماىرحمشوئرا .م
عدةمرقؼؾيمسشـوػومغراضىمصقفوماظشؿسموػلمتذويمبلرواحـومسبقماظغروب،مخؾػمأرضمبالمعالعح،محؿكمادؿقؼظـومذاتمؼقممسؾكم
صقت محوصالت مرعودؼي ماظؾقن ،موضد مسال مصقضفو ماظغؾور ،مطلغفو مخرجً معـ مععرطي مشوبرة مؼب ماظؼدم ،مربطؿي موعدعرة ،موسفالتفوم
اٌفرتئي مبػعؾ مثؼؾ مػؿقعـو ،متؿؿوؼؾ مسؾك متؾؽ ماظطرضوت ماإلدػؾؿقي مبصعقبي مبوظغي ،موصؾً مبـو مإظب معدؼـي ماٌقودؼـ ماظلقرؼي ،مصودؿؼؾؾـوم
واظل ماٌدؼـي مبرتحوبمعفني مجدا ،مأذظقغو،مسوضؾقغومألغـومطؿومؼزسؿقنمالمضبؼمظـوماظعقشمبؽراعي،موأعرغو مبوظؿقجف مإظب مصوالت مسرضم
بشرؼي ،مظقؿؿ مسرضـو مظؾؿزاد ماظعؾين مأعوم محشد مطؾري معـ معغؿصيب ماظـلوء ،مطؿصوصل مدعوء مبشرؼي ،متؿؼطر معـ مذػوػفؿ ماٌؾقثي مدعوءم
بـوتـوماألبرؼوء .م
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وضؿفو موؼب مشؿرة مغلقونمأعريمعـمبنيمعبقعماألعراء ،موجدغل مذكص مامسف مأبق مسؾقدة ماٌصري ،مصوذرتاغل مبؽؾ معو مظدي معـ مأرػولم
وأوجوع موػؿقم ،مودور مبـو مإظب مبقؿف ماٌـقػ ،مظؿلؿؼؾؾـو مزوجؿف مبوظضرب مواإلػوغوت ماظيت متؿـدى مهلو مجؾني ماظؾشرؼي ،مطون ماظؿعذؼىم
اظلؿيماٌشرتطيماظيتموؿعمػذؼـماظزوجنيمبـو،مصؾعدمأنمؼؿؿؿع ماظزوجمجبلديمؼبمشرصيمصغرية،مؼرتطينمظزوجؿفماظيتمتـفولمسؾلقبم
ضربوً مبعصو ماًقزران ماظطقؼؾي ،مظؿشؿؿين مبلضذر ماظؽؾؿوت ،مبقـؿو مأوالي مؼب ماظغرصي ماألخرى مؼؾؽقن مبشدة ،محؿك مأصؼد ماظقسل ممتوعو،م
وأدؼطمطلؼقطماظلؿوءمسؾكمأرضماألمل .م
خصالت معـ مذعوع ماظشؿس مػربً معـ مهً محفوب مابـيت ،مبقـؿو مطوغً متلوسدغل مؼب معطؾخ مذظؽ ماظؼصر ،موبقدػو ممملقي معؾؾؾي،م
غظرتؾبمإظقفومعؿقلرةمسؾكمرػقظؿفوماظيتمضوسًمبنيمثـوؼومػذاماظزعـماٌرقب،مظؿرتطفومبالمعلؿؼؾؾ،مؼبمتؾؽماظؾقظيمدخؾماألعريمسؾقـوم
ظقؿػوجل مجبؿول متؾؽ ماًصالت ،محقـفو مأحللً مبشلء معرؼى مضد مضبدث مإذا ممل مأُسد متؾؽ ماظشذرات مإظب معؽوغفو مهً مايفوب،م
ظؽـ مؼد ماألعري مدؾؼؿين مإظقفو مظقـؿزع مسـفو محفوبفو ،مصقؿلقبدػو مبقده موضد مٌعً مسقـوه مبشفقة مجـقغقي ،محووظًؿب مابـيت مأن متػؾً معـفم
وتعقدمإظلقب،مظؽـفمعلؽفومعـمذراسفو،موراحمؼؿقلسقبمجلدػوماظغضقبمطلغفمؼؾقٌمسـمعبولمزبؿؾهمخؾػماظـقوب،محقـفومرطضًؾبم
سبقػؿو ،مسؾّل مأدقؾفو معـ مهً مأصوبعف ماظـفلي ،مظؽـف مرعؼين مبعقـقف ماظشرػؿني ،موضد متطوؼرت ماظؽؾؿوت معـ مبني مذػؿقف ،معفددام
إؼويمعـماالضرتابمعـفؿو،موضول :م
محؾوتماظعـىمػذهمضدمأؼـعًموحونمضطوصفوموتزوصبفو.مطونمطػالحٍمميؾؽمسنيمبصرية،مؼعرفمعؿكمتـؿرمصوطفؿف،موعؿكمؼؼطػفو .مارمتقًؾب مهً مضدعقف مأضؾقبؾفؿو ،معؿقدؾي مإؼوه مأن مؼرتطفو ،مصفل معو متزال مصغرية ،مال متػؼف مذقؽو مسـ مأعقر ماظزواج ،مضؾً مظف مأغفوم
طقصرم،موظـمؼؼدرمأحدمسؾكماظؿفوعفو،مواظؿؾذذمبطعؿفو .م
ظؽـف مرطؾين مؼب موجفل مألدؼط مأرضو مواظدعوء متؿؿكط معـ مأغػل ،مظؿؿؿزج معع مدعقسل ،موأسقد معرة مأخرى مإظب مؼدؼف مأضؾؾفو مؼب مرجوءم
وتقدؾ ،مظؽـف مطؿـ مسـر مسؾك مطـز مطؾري ،مال موظـ مؼلؿح مألحد مأن مؼلخذه معـف ،محقـفو مأخذ مابـيت مذات ماظؿلع مدـقات مبعقدة مسين،م
وطوغًمتؾؽمآخرمعرةمأرىمصقفومابـيت،مصؼدممتقبمبقعفوموتزوصبفومطفورؼي .م
عرقبت ماألؼوم متؿوبع مسؾلقب معرؼرة ،مطعربي مبعفالت محدؼدؼي ،ممتزق مروحل مضؾؾ مجلدي مهً مسفالتفو ماظصدئي ،مصؿفعؾف مممرقبشوًم
بوظرتاب موايصك ،مطؾ معو مأصؽر مبف مػق معصري مأخؿفو ماألخرى ،مصفؾ مدقؽقن محوهلو مطقول مأخؿفو محني متؾؾغ ماظؿودعي مبعد مأذفر،م
وػؽذامبؼقًمطؾمظقؾيمأحوولمأنماظـقمموظؽـفمملمؼؽـمؼزورغلمأبدامحؿكمغلقؿؾبف،موبوتًماظراحيمواهلـوءمذلءمبعقدماٌـول،مظذظؽمطـًم
ضد مسزعً ماألعر مسؾك مأن مأضصقب مذعر مابـيت مبقدي ،موأال مأمسح مظألعري ماظداسشل موزوجؿف ماظشؿطوءمأن مؼرؼوػو مبشعرػو ماظطقؼؾ ،موذاتم
ظقؾي مبقـؿو مطوغً مغوئؿي مؼب محضين مطؿالك ،معددت مؼدي مإظب معؼص مايالضي ،مورحًؾب مأجزقب مذظؽ ماظشعر ماألذؼر ،مطؿـ مضبصد مدـوبؾم
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اظؼؿح مبقدؼف موػق مؼضقؽ ،مظؽـين مطـً مأبؽل مبلسني مجوصي ،مصوظدعقع معـذ مأن مرحؾً مابـيت ماظؽؾرية ممل مؼعد مهلو موجقد ،موجػًّم
عـوبعفومعـمروحلماظعطشك .م
وظؽـمايذرمالمضبؿلمعـماظؼدر،مصذاتمصؾوحمعوررمبقـؿومطـًمعشغقظيمبلعقرمتـظقػماظؾقً،موطوغًمابـيتمترسكمإخقاغفوماظصغور،م
ومتـعفؿمعـماًروجمعـماظغرصي،مظؿـودؼينمزوجيماألعريمألضضلمهلومأعرمعو،موألغينمطـًمعشغقظيمصؼدمبعـًمابـيتمإظقفومظؿلوسدػو،م
بعدػومدبرجماظلقدةمظؿـودؼينموتؼقل :م
عـذمعؿكموأغًمدبؾؽنيمعـؾمػذهماىقػرةمؼبمشرصؿؽ،مومتـعنيمزوجلمعـماالدؿػودةمعـفو؟ م
ػؾمصبقزمذظؽ؟موأغًمتعقشنيمؼبمعـزظـو؟مأغًمظلًمإالمجورؼي،موبـوتؽمعؾؽمظـو،مغصـعمبفـمعومغشوء .م
ظطؿًؾب موجفل مورحً مأغدب محظ مابـيت ماظيت مدؿالضل معصري مأخؿفو ماظيت مدؾؼؿفو مبعوم ،مػـو مأؼضو ممل مأمتوظؽ مغػلل ،مبؽقًمطـريا،م
ومبرارة،متقدؾًماظلقدةمأنمتعػلمسـمابـيتمعـماظزواج،مصفلمعوتزالمصغرية،موالمتػؼفمذقؽومعـمأعقرماظزواج،مظؽـفو،مورشؿمتقدؾلم
ورجوئل ممل متفدأ ،محؿك مأبؾغً ماألعري مبلعري ،مصعوضؾين مأذد ماظعؼوب ،موأخذ معين مابـيت ماظيت مطوغً متؿؿلؽ مبؿالبقى مصلؿوغلم
اٌؿلخ،موأغومالمحقلمظلموالمضقة،مودقبسؿفومبالمدعقعمػذهماٌرة،مألغينمعقؿي،مواٌقًمالمؼؾؽل ...م
دـؿون معرؼرتون مطوظعؾؼؿ مبؾ مأذد معرارة ،مذعرت مبلن ماظلؿوء مضد مصؾقبً مجوم مبمدفو مسؾلقب ،موعرقبغ مجلدي مؼب موحؾِ معلؿـؼ ٍع معـ ماظقلسم
واظشؼوء ،مصزوجل مضُؿؾ ،موابـؿوي ماظصغريتون ممت مبقعفؿو موتزوصبفؿو ،موأغو مبني مطؾ مػذه ماٌكدل مطوظؿوئفي ،مأدري مؼب موادي مسؿقؼ معظؾؿم
بالمزبرج،مهقطمبلمجؾولمعـماهلؿقم،موأتلوءلمعؿكمضبنيمعقسدمذروقماظشؿس .م
م
ال مأدري مأأغو مخودعي مأو مجورؼي مأو مزوجي؟ مأم ..مأمٌّمثؽؾك مصؼدت مطؾ مآعوهلو معع مصؼدان مسوئؾؿفو مأعوم مأسقـفو ،مػومأغومجلدفب مبال مروح،م
أعشلمؼبمأرجوءماظؾقًماٌـقػ،موأتـؼؾمبنيمشرصفوماظؽـرية،موطلغينمأحبٌمسـمرقػمابـيتقبماظؾؿنيمخطػفؿومعينماظؼدر،مصالمأجدػؿوم
بلؼدي ماألعري موزوجؿف ماظظوٌي ،مظذظؽ ممل مؼعد ماألعري مؼـؼ مبؼدراتل ماظعؼؾقي ،مطلغين مبًقب مذبـقغي ،مأػذيموأغومأدري مبال موسل ،محقـفوم
وبعد معرور ماظعوم ماظـوظٌمعـماظػوجعي ،مضرر مبقعل مظرجؾ مدعقدي ماذرتاغل مبـؿـ مخبس ،مطقغل مبال مسؼؾ ،موظؽـف مترك مابـيت ماألخرىم
سـده،مواظيتمبؾغً ماظـوعـيمػلمأؼضو،مظقؾقعفومصقؿومبعد،محزعًؾبمحؼقؾيتموجؾلًؾبمؼبماٌؼعدماًؾػلمظلقورةمزوجلماىدؼد،ماظذيم
اذرتاغل معع موظديقب ماآلخرؼقبـ ،مودور مبـو مإظب مبقؿف ،مبقـؿو متؾقح مابـيت مبقدؼفو معقدسي مإؼوي مبعقـني مداععؿني ،مودط مرطوم مأرواحـوم
اٌؿفدعي .م
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عومإنمدخؾًمبقًمزوجل،ماظذيموبؿؽؾريةمواحدةمأصؾقًمعؾؽف،محؿكمزجقبمبلمؼبمشرصيماظـقم،مورعكمجبلديمسؾكمدرؼرهمعلؿؿؿعوم
بل،مزـقبوًمعـفمأغينمأذعرمبؽؾمعداسؾوتفمظل،موالمؼدريمبلنمتؾؽماظيتمتلؿكمبوٌشوسرمواألحودقسماألغـقؼيمضدمػربًمعينمبالمسقدة،م
وأغين ممل مأسد مطلقدة معبقؾي ،مأصؾح معبوهلو موبوالً مسؾقفو ،مبؾ مسؾورة مسـ مجذع مذفرة مجقصوء ،متعصػ مبل ماظرؼوح مطقػؿو متشوء،م
وأدؼطًؿبمأوراضلموطلقبرتؿبمأشصوغل،موضققبضًؿبمبـقوغل .م
ادؿؼوم معـ مسؾك مجلدي موػق مؼؾفٌ ،مألضقم مبعده موأشؿلؾ معـ موحقل مايقوة ،موأسقد مبعدػو مإظب محقوتل ماظؾوئلي موأرػوظل ماىقوع،م
صلحضقبر مهلؿ ماظطعوم ماظذي مطبؾق معـ ماظؿقابؾ ،مصؼط ماٌؾح ماظذي مؼـلوب معـ مسقين مؼؽػل مظقؿؾّح مطؾ مأرعؿي ماظعومل ،موػؽذا متقاظً ماألؼومم
سؾلقب مظقؿرقب مسوم مرابع ،مظققررغل مبعدػو موؼرتطين موحقدة مأخطق مؼب مذقارع ماظرضي مبال موجفي ،محؿك متعؾًؿب مضدعوي معـ ماظلري ،مادـدتؾبم
زفريمسؾكمجدارمعـزلمرقين،موضرسًمبوبفو،مادؿؼؾؾينمدقدةمسفقزموزوجفومودخؾًمبقؿفومعـمدونمأنمميـعينمأحد .م
طـًمعلؿلؾؿيمظؼدريمأمتقبماالدؿلالم،مأتـوولمبعضمظؼقؿوتمعـمرعوممتؾؽماظلقدةماظػوضؾي،مواظيتمخصصًمظـومشرصيمهؿقؼـومبؽؾم
عومصقـومعـمأوجوع،متورطيمظـومحرؼيماًروجمواظؿـؼؾ،موذظؽمبػضؾمصؽّمايرؼيماظيتمعـقينمإؼوػومزوجلماظلعقدي،موظؽـينمآثرتم
اظؾؼوء مظدؼفو محؿك ماظربقع ،مطـً محقـفو مؼب مضرؼي ماظلعػي ،موطوغً مػذه ماظعفقز موزوجفو مؼلعقون مطلمأحصؾ مسؾك مبطوضوت مػقؼيم
عدغققبي ،مطقغل معقارـي مؼب مدوظي ماًالصي ،مظذظؽ موبعد مسدة مأذفر محصؾً مسؾك مػقؼي مجدؼدة متـؾً مأغين مورػؾلقب معقارـني مأحرار معـم
اظرضي،مطؾمذظؽمطلمأدؿطقعماظعؾقرمإظبمترطقومسربماٌرورمعـمعدؼـيمإدظىماظلقرؼي .م
سؾكمذاكماظطرؼؼماظقاصؾمبنيمرؼػماظرضيماظغربلموعدؼـيمإدظى ،متعرصًمسؾكمصؿوةمامسفومروزمأعنيمبرطوت،مطوغًمععلمؼبمتؾؽم
اظرحؾي،مسرصؿف ومعـمسقـقفومأغفومإؼزؼدؼي،موطوغًمػـوكمهوولماهلروبمإظبمترطقومػلمأؼضو،مصفؿعؿـومشرصيمصغريةمسؾكمأررافم
عدؼـيماظرضيماظغربقي .م
وبقـؿومطـومغـؿظرماظػفرمطلمغؽؿؾمررؼؼـومسربماظطرقماظرتابقيماظقاصؾيمبنيماظؼرى،محصؾًماذؿؾوطوتمعلؾقيمالمغدريمبنيمعـم
وعـ،مممومأدىمإظبمتلخقبرمأعر م دػرغو،مصـؿـومظقولٍمسدةمؼبمذظؽماٌـزلماظرؼػلماظذيمصبؿعـو،مسـدػوماغػفرتمؼـوبقعماظذطرؼوت،م
ودوظًمطؾؿوتفومسؾكمذػوػـو،موطلغـومغعقدماألؼوممإظبمدريتفوماألوظب،مصوعؿزجًمأحودؼــومععمدعقسـو،موبعدمأنمأغفقًمحدؼـل،م
أزاحًمروزماظلؿورةمسـمغوصذةمأحزاغفوموبدأتمبويدؼٌ :م
طـًمؼب مايودؼيمسشرةمعـمسؿريمسـدعوماضؿقؿمسـوصرمدوظيماًالصيماإلدالعقيمضرؼيتمحردانمؼبماظـوظٌمعـمآبمعـمسومم،2214م
صوضطررغومظؾفروبمععمأػوظلماظؼرؼيموصعقدماىؾول،مطقنماىؾولمعالذغوماألخري،مطؿومتعقدغومعـذمضدؼؿماألزل،ماىؾولماظيتمتعرصـوم
وهػظمأمسوءغوموسوداتـوموعكدقـو،مص لظؼقاماظؼؾضمسؾقـومعـمبنيماظصكقر،مصؼدمأحورقامبـومعـمطؾماىفوت،مبعدػومضوعقامبعزلماظـلوءم
سـماظرجولموغؼؾـومسربمدقورتفؿمإظبماٌقصؾ،مبعدمأؼوممعـماالغؿظورماظصعى،مازدادمسددماألدرياتمإظبمأطـرمعـمثالمثؽيمإؼزؼدؼي،م
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ظقلتلمأعراءمداسشموؼؼقعقامبوخؿقورماظػؿقوتموصرزػـقبمحبلىمغلؾيمعبوهلـ،موبقعفـمطلؾوؼومحربفؿماظؼذرة،مطؿمأروػمطؾؿومتعـقبم
ػذهماألؼوممسؾكمبوظل،مصلصقىمبوظغـقون،مطوغًمأسقـفؿمتشؿعؾمغرياغومسـدعومحملقغومأولمعرة،مصؽونمظعوبفؿمؼلقؾمسؾكمأجلودغوم
اظغضي..مآهلبمطؿمأطرػفؿ .م
متمغؼؾلمععماظؾؼقيمإظبمبؾدةمبودوش،موطوغًمععلمأخيتمدظػنيمذاتم12مسوعو،مبقـؿومأخذوامأخيتماألخرىمظقرباسمذاتم15مسوعوم
إظبمتؾعػر،مصؾؿمأمتؽـمعـمايدؼٌمععفو،مرشؿمأغـومطـقبومععومؼبمعشػكمتؾعػر،مصعـوصرمداسشمضوعقامبؿػرؼؼماظعوئالتمسـمبعضفو،م
وبعدمأؼوممثالثيمسشـوػومػـوكمؼبمضؾؼموخقف،مغؼؾقغومإظبمضرؼيمطقجق،مصقجدتمأنمرجولموذؾوبمضرؼؿـومطوغقامأؼضومربؿفزؼـمؼبم
طقجق،موظؽـمملمؼلؿققامظـومبوالضرتابمعـفؿ،موبعدمذفرمعـماالحؿفوزمواظؿعذؼىمواظؿفدؼد،مػربمثالثيمذؾونمعـماظؼرؼي،مػذامعوم
أثورمشضىمسـوصرمداسشمسؾقـو،موضوعقامبعؿؾقيمتعذؼىمظؾفؿقعموتػرؼؼمجدؼدمظؾعوئالت،موعـمثؿمضوعقامبرتحقؾـومسبـماظػؿقوتمإظبم
اظرضي ،م صوغؼطعً مأخؾور مأػؾل مواظؾؼقي مسين ،مخوصي مدظػني ،معو مإن موصؾـو محؿك مصرضقا مبقــو موبني ماٌؿزوجوت ،موحبلى مغلؾيم
اىؿول،مظؽـمأخيتمظقرباسمادقبسًمأغفومعؿزوجي،مبقـؿومضوعًمسددمعـماظػؿقوتمبؿشقؼفمأغػلفـمأوماظؿـؽرمحؿكمالمؼؿؿمأخذػـ،مأعوم
رجولمضرؼيتموعـمبقـفؿمأػؾل،مصؼدمتقاظًماألخؾورمسـفؿمبلنماظدواسشمضوعقامبؼؿؾفؿموأنمدعوءػؿمظققبغًمجدرانماىقاععمبؾقنماظدم .م
ػـوكمبؼقًمععمواظدتلماظيتمداصعًمسينمحقـؿومضدعقامظقلخذوغلمإظبمأعريػؿمظقؿزوجينمبؿؽؾريةمسؾكمرأدل،موسـدعومعـعؿفؿمأعلم
عـماالضرتابمعين،مضربقػومحؿكمصٍُقبمرأدفو،مودوظًماظدعوءمواعؿزجًمععمصرخوتـومودعقسـو،مثؿمجوءمرجؾمامسفمغؾقؾماظعراضلم
وؼؾؾغم 35م دـيموضوممبلخذمأخيتمظقرباس،مبقـؿومجوءمسزماظدؼـماٌؾؼىمبلبلمصوحلمواظؾوظغم 45مدـيمبلخذيمإظبمبقؿفمووسدغلمأغفم
دقعؿؼينمإذامعومتعؾؿًماظصالةمواظصقومموضراءةماظؼرآنموصرتمعلؾؿيمحؼقؼقي،مصؼؾؾًمذررف،موطوغًمععلمصؿوةمأخرىمامسفومػدى،م
وػلمدؾقيمعـؾل،مظؽـفمطونمؼؽذبمسؾقـو،مصؿعرضـومظالشؿصوبموسشـومععفمعدةمػبليمأذفر،مبعدػومأردؾقغلمإظبمعدرديمأذؾولم
اًالصي،مصرأؼًمأخقتلماظصغورمػـوك،موبعدمأنمأمتؿًماظدورةموتعؾؿًمضراءةماظؼرآن،ماسؿؼمدراحلموطونمذظؽمظقؾيمسقدماألضقك،م
ألسقدمإظبماظرضي .م
وصؾًمإظب مػـوكمبؼؾىمممزقموآػوتمربرتضيمسؾكمأػؾل،مطـًمذبربةمسؾكمأنمأدؽـمؼبماٌضوصوتماٌكصصيمإلؼقاءمغلوءمسـوصرم
تـظقؿمداسش،مسشًمػـوكمأؼوممالمهصكمعـماألملموايزن،موعومزادمبمدلمػقمأنمأحدماألعراءمأخربغلمأنمسؾلقبمأنمأتزوجمعرةم
أخرىموإالمدقفمصبربوغلموؼعقدوغينمإظبماألدر،موظـ مأرىمأخلمربؿقدماظذيموجدتفمؼبمعرطزمأذؾولماًالصي،مظذظؽماضطررتم
سؾكماظؼؾقل،موتزوجًمعـمرجؾمظؾـوغلماألصؾ،مالمؼؿفووزماظعشرؼـمعـمسؿره،موؼؾؼىمبلبلمععوذ،مظقؼقممبعدػومبوظؾقٌمسـم
أخقاتلمؼبمدققماظـكودي،مصؿعرفمسؾكماٌدسقمأبقمػدى،محقٌمطونمأبقمػدىمعؿزوجمعـمتؾؽماظػؿوةمػدىمواظيتمطوغًمععل،مصؼؿـوم
بزؼورتفومحؿكموجدغومسـدػومأطـرمعـمثالثنيمصؿوةمدؾقي،مظقؽقنماٌـزلمعرطزامظعرضماظلؾوؼومظؾؾقع،موؼرتاوحمدعرماظقاحدةمعـفؿم
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حقاظلمتلعيمآالفمدوالر،موعـمبنيماظلؾوؼوموجدتمأخيتمدظػني،مؼبماظؾقظوتماألخريةمعـمعلووعيمسؾكمبقعفو،مصؾؿمأغؿفكبمعـم
احؿضوغفومح ؿكمأخذػومزوجفوماىدؼدمبعقدامسين،مودوصرمبفومإظبمتؾعػر،مسدتمإظبمبقيتمعـفورةمعـماظؾؽوءموايزن،مألسؾؿمبعدمأؼومم
أنمزوجفوماظعراضلمرؾؼفوموبوسفومإظبمرجؾمأٌوغلماىـلقي،مووجدتمأخيتماألصغرمأعريةمطوغًمزبؿؾؽيمبؾقًمأبقمػدى،موضدمبوسفوم
أبقمػدىمإظبمرجؾمعصريمصقؿومبعد .م
ععمت ؼدممضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،ماغؿؼؾمبـومزوجلمإظبمدؼرماظزور،موعـمحلـمحظلمأغينماظؿؼقًمععمبؼقيمأػؾلمػـوك،موعـمثؿم
رحؾـومإظبماظؾوشقز،مػربومعـماالحؿفوزماظذيمطونمؼؼقممبفمسـوصرمداسشمبوووهماإلؼزؼدؼوت،موجعؾفـمدروعمبشرؼيمأعوممتؼدممضقاتم
دقرؼوماظدميؼرارقي،مظذظؽمضررمزوجلم أنمغرحؾمإظبمإدظىمطلمغفربمإظبمترطقو،موػومأغومػـوموحقدة،مبالمدـد،مصؼدمضُؿؾمزوجلمؼبم
االذؿؾوطوتماألخريةماظيتمحصؾًموسبـمسؾكماظطرؼؼ،مترطؿفمػـوك،مدصـؿفمبقديموغـرتماظرتابمصققمضربهماظذيمحقىمأذالءه،م
وأطؿؾًماظلريمحؿكموصؾًمإظبمػـو،مطؿومطونمعؼررامظـومأنمغلؾؽفمععو،مػومأغوموحقدةمصؾؿمؼعدمظلمأحدمؼفؿؿمبل .م
صؾوحوًمادؿقؼظـومسؾكمأغؾوءمتؼدمماالذؿؾوطوتمعـماظؼرؼيماظيتمعؽــومصقفومسدةمظقول،مالمغعرفمبنيمعـموعـ،مظؽـفومتشلمبدغقم
األجؾ،ماضرتبًماظـريانمعـومأطـرمصلطـر،مغبؾمطؾمواحدمعـومعؿوسف،معلؽًمبقدمرػؾلقب،موعؿوسلمسؾكمزفري،مبقـؿومخرجًمروزم
المتؾقيمسؾكمذلء،مواخؿػًمعـمبنيماظدخونمواظغؾورماٌؿصوسد .م
توػًمبقصؾيتمؼبمتؾؽماظؾؼعيماظؼصقيمسـماظؿورؼخ،مواىغراصقو،متوػًمخطقاتـومؼبمذظؽماظػفرماظصوخى،مأخذتينمضدعويمدونمضصدم
صقبمضقاتمسلؽرؼيمذومراؼوتمصػراءمطلذعيماظشؿس،مملمأطـمأسرصفؿ،مأومرأؼؿفؿمعـمضؾؾ،مإالمأغينممسعًمأغفؿمصبقبقنماٌـورؼم
وؼؼوتؾقنماظدواسش،موػذه ماظؼقات مضوعً مبؿقرؼر ماظؼرؼيماظيتمطـًمصؾفومعدةمظقؾؿني ،موحررتـو مععفو معـ مغري مػذه ماظدوظي ماإلدالعقيم
اظظوٌي،موسودوامبـومإظبمعدؼـيمضوعشؾقمؼبماظشؿولماظلقري .م
آهمظقمطوغًمروزمععـو،مأومأغفومملمدبؿػموملمتفرب،مظؽوغًمػلمأؼضومربررة،موسوئدةمإظبمأػؾفو،مظؽـمظؾؼدرمتصورؼػمتعفزمسؼقظـوم
سـمإدراطفومإالمبعدمأنمتؿقؼؼماظـؾقءة،موػومأغو موبعدمأؼوم مضؾقؾي مدلسقد مإظب مذـؽول ،معدؼـيت موعقرـ مأػؾل ،مأؼوم مرحًؾب مأسدقبػوم
بوظلوسوتمواظدضوئؼمواظـقاغل،موسقـويمالمتػورضونماظلؿوء،موذػؿويمتدسقانمبؽؾماألدسقي ماإلؼزؼدؼيمحؿكممتـقينمبعضومعـماألعون،م
أحؿضـ مصقرة مبـوتل ماظؾقاتل ممل مأسد مأسرف مسـفؿو مذقؽو ،موعالعح مزوجل ماظراحؾ معو متزال مترتاءى مأعوعل مظقؼقل مظل مطؾ مصؾوح:مظؼدم
ػـلتؿبمروحلمأخريامؼبمعـقاػوماظؾعقد،مػومضدمسدتكبمإظبمبقؿؽ،مصوزرسلمبذورماألعؾمؼبمصقـمدارك،مظؿـؾًمزػقرمايرؼيمعـمجدؼد،م
صؿقسدمظؼوءكمععمبـوتؽمضدماضرتب ...م
ؼبمذـؽول،معدؼـيتماظعوئدةمعـماٌقت،مرأؼًمغعوم،متؾؽماٌرأةماظيتمطوغًمتفذيمبلمسوءمأبـوئفوموتـوممإظبمجوغيبماألميـمؼبمذظؽم
اظؼصرماظؽؽقى،موجدتفومبؽوعؾمإؼزؼدؼؿفو،متـؿظرماحملرراتماظؼودعوتمعـمدقرؼو،موطوغًمعـمبنيماىؿقعماٌفـؽيمبعقدتـو،مصؼدم
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مسعًمبومسل،موسـدعومتقضػًمبـومايوصؾيمسالمبقابيماٌدؼـي،مايوصؾيماظيتمسربتمبلمعؽوتماظؽقؾقعرتاتموسربتمايدود،مػروظًم
سبقيمبؾفػيمأظػماعرأة،موؼبمسقـقفومتؾؿؿعماظدعقعمواألدؽؾي،محلؾًؾبمأنماحؿضوغـومدقـلقـومبعضومعـمآالمماٌوضل،موأوجوعماألؼومم
اظيتمسشـوػومبلدك،مواظيتمودغـومأنمغـلوػو،موظؽـماٌوضلمظـمؼلؿحمظـومأنمنؿوزمسؿؾؿف،معـمدونمأنمغلؿـشؼمسطرمذطرؼوتف .م
ظؼدممتؽـمغعوممعـماظػرارمعـمزوجفوماٌـؿؿلمإظبمتـظقؿمداسشمبعمأنمسوذًمععفمعدةمذفرؼـموطونمؼدسكمأبقمغبزةماىزراوي،م
األربعقينماظذيمالمميؾقبمعـمضربفوموتعـقػفو،مػؽذا مضوظًمظلمصقؿومبعد،مبعدػوموؼبمظقؾيمعظؾؿيممتؽـًمعـماهلروبمسـ مررؼؼم
عفرب،مدصعًمظفمعـمعولٍمدرضؿفمعـمجقىماىزراوي،موسودتمإظبمذـؽولمسومم،2215مإظبمزبقؿمطربتق .م
ملمؼلؿؿرماحؿضوغلمظـعوممإالميظوتمحؿكمبدأتؾبمبوظؽالممسـمجوغل،مصلغومأمقبموأسرفمظقسيماألممسؾكمبـوتفو،محؽقًمهلومطقػم
أغينماظؿؼقًؾبمبلقدةمضودعيمعـمجفيمتؾمرصعً،متؾؽماٌـطؼيماظيتمذفدتمتػرؼؼمجوغلمسـمأعفو،محقـفومازدادمهلقىمايزبم
اذؿعوالمؼبمضؾىمغعومموصورتمتـؿقى،مترطؿفومتػرغمبعضومعـمذقـيمبمدفوموتغلؾمحزغفومبوظدعقع،مثؿمأمتؿًؾبمهلومعومحصؾم
البـؿفو،موآخرماٌعؾقعوتماظيتمؼبمحقزتل،معـذمتزوصبف ومأولمعرة،معرورامبلزواجفوماظذؼـمضُؿؾقامؼبماظغوراتمواالذؿؾوطوت،محؿكم
اغؼطعًماألخؾورمسـفو،مسـدعومغؼؾقػومإظبماظؾوشقز .م
األؼوممحؾؾكمبوٌكدل،مظؽـفومدؿؾدمصرحوًمودعودة،مسـدعومؼؽقنماظؿقرؼر،مصلمقبمجوغلمملمتؽـمسؾكمسؾؿٍمبؽؾماألعقرمواألحداثماظيتم
جرتمععمجوغل،مصؾعدمأنماغؿؼ ؾًمإظبماظؾوشقز،مصورتمؼبمسفدةمأذؾولماًالصي،مظصغرمدـفو،موألغفومطوغًمعصوبيمؼبمرأدفومصؾؿم
ؼعذبفومأحد،موملمتعوضى،مبؾمأضوعًمؼبمعدارسمأذؾولماًالصي،موؼبمغبؾيمهرؼرماظؾوشقزمسومم،2219مدؽـًمؼبمزبقؿماهلقلم
عـمدونمأنمؼعؾؿمبفومأحد،مصفلمؼبمغظرماىؿقعمرػؾيمؼؿقؿي،معـمأؼؿوم ماظعوئالتماٌمؼدةمظؿـظقؿمداسش،موبؼقًمػـوكمعدةمثالثم
دـقات،مألغفومملمتؽـمورؤمسؾكماالسرتافمألحدمبلغفومإؼزؼدؼي،مخقصومعـماظؼؿؾمسؾكمؼدماظـلوءماظداسشقوت،موؼبمؼقمٍممتمإظؼوءم
اظؼؾضمسؾكمصؿوةمدقرؼيمتدسكمسوئشي،مطوغًمتلؽـمععفومؼبمخقؿؿفو،مألغفومطوغًمعـماظؾقاتلمتؼؿـمبؿفـقدماألرػولمسؾكمعؼوتؾيم
ضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،ماسرتصًمسوئشيمبلغفومتدربمصؿقوتمإؼزؼدؼوتموعـفـمجوغل،محقـفوممتمهرؼرمجوغلموعـقالتفومبوظؼقة،م
ظؿـوممأولمظقؾيمؼبمحقوتفومبالمخقفمؼبماظؾقًماإلؼزؼديماٌكصصمظؾؿقرراتماظؼودعوتمعـمزبقؿماهلقل،مودؿعقدمذاتمغفورمإظبم
أعفوموأػؾفوموضرؼؿفو .م
أعومدقدـ،مواظيتمتزوجًمعـمأبلمربؿدماظعراضل،مملمتؿؾؼؽبمعـفمدقىماإلػوغوتمواٌعوغوة،متـؼّؾًمععفمبنيماظؽـريمعـماٌـورؼمواٌدنم
واظؼرى،مابؿداءـبمعـماظرضيمواظيتمسوذًمصقفومعدةممثوغقيمأذفرموعرورامإظبمبؾدةمخشوم،مثؿماظعقدةمإظبماظرضيمعـمجدؼد،موثؿماالغؿؼولم
إظبم اٌقودؼـ ،موإظبمدؼرماظزور،مثؿماظعشورة ،مصلظؾقمطؿول،مثؿماظشعػي،موذظؽمظشدةماظؼصػماظذي مطوغًمتؿعرضمظفمتؾؽماٌدنمؼبم
غبالتمهرؼرماٌـطؼيمعـمتـظقؿمداسش،مواظيتمطوغًمتؼقممبفمضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،محؿكمضُؿؾمأبقمربؿدمؼبماظشػعي،مبقـؿوم
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ػلممتمأدرػومؼبماظؾوشقز،موظؽـفومملم تؽـمتلؿطقعمأنمتػصحمسـمغػلفومبلغفومإؼزؼدؼي،مبلؾىماظؿكقؼػمواظؿفدؼدمبوظؼؿؾ،مإذامعوم
خرجًمعـمخقؿؿفومأومأخربتمضقات مدقرؼوماظدميؼرارقيمبؼصؿفو،مظذظؽمسوذًمؼبمزبقؿماهلقلمسؾكمأغفو مدقدةمعغربقي،موؼبم
2222/8/26متؼدعًمإلسطوءمبقوغوتفو،مسـدػومأخربتفؿمبلغفومإؼزؼدؼي،مؼبمتؾؽمايؿؾيماألعـقيماظيتمطوغًمتلؿكمغبؾيماإلغلوغقيم
واألعـ،موػلمتـؿظرماظعقدةمإظبمذـؽولموعؼوبؾيمأػؾفوموأسؿوعفومعـمجدؼد،موهؾؿمبلنمتؽؿؾمدرادؿفوموتـفحموتػققمأؼضو .م
طونماظغؾورمواظدخونمؼغطلمػروبمروزمعـمدوحيماالذؿؾوطوتماظيتمحصؾًمبنيمضقاتمضلدموبنيمسـوصرمداسشمؼبمشربماظرضي،م
حقـفوممتؽـًمروزمعـماهلروبمواظؾفقءمإظبمإدظى،مؼبمربووظيمعـفومدخقلماألراضلماظرتطقي،موظؽـماظؿـظقؿمأسودػومإظبمتؾمأبقض،م
وعـفو مإظب مدؼر ماظزور ،موضؿفو ممتؽـً مضقات مضلد معـ مهرؼرػو معـ متـظقؿ مداسش ،مصلخربتفؿ مبؼصؿفو مومت مهرؼرػو مبؿورؼخم
 .2222/9/1م
تشرقماظشؿسمطؾمؼقمموتغقىمؼبمضؾ قبمأوظؽؽماألعفوتماٌـؿظراتمسقدةمعـمبؼقًمػـوكمتعوغلماألدر،مسقدةمعـماخؿػكمذطرػو،م
صرمبومتؾبظفرماألؼوممأنمظؾؼدرمتصورؼػمجدؼدةمظؾققوة،مودؿؿػؿحمبراسؿماظػرحمسؿومضرؼى،مإذامعومسودتمأدريةمإظبمحضـمأعفومأوم
سوئؾؿفو،مصـمذـؽولمأمقبمرؤوم،مالمتعرفماظقلسمأومايزن .م
ػذهمظقلًماظـفوؼي،مغفوؼيماألزعي،موظؽـفومبداؼيمسقدةماظػرحمظـمذـؽول،مألنمذـؽولمتلؿقؼمأنمتلعدمبؾؼوءمأبـوئفوموبـوتفومذاتم
ؼقم ...م

 وتحتل داعش مركز الصدارة بٌن الجماعات المسلحة فً ممارسة العنؾ الجنسً و الوحشً و بما الترفته من جرابمالسبً و الزواج المسري و لتل لألسٌرات هذا وما ٌزال خطر التنظٌم لابما فً المنطمة رؼم الجهود المبذولة للمضاء علٌه
وعلى خالٌاه النابمة فً المنطمة إال أن محاوالته ما تزال مستمرة فً إعادة تنظٌمه وعودته عسكرٌا من جدٌد ونرى ذلن
فً العملٌات العسكرٌة التً ٌموم بها من فترة ألخرى عبر خالٌاه النابمة والتً تستهدؾ المرأة بشكل مباشر حٌث ٌتم
تهدٌد كل من ٌتعاون مع اإلدارة الذاتٌة وٌبتعد عن فكر التنظٌم بالمتل خاصة فً مناطك دٌر الزور وأرٌافها وداخل
المخٌم ات التً تؤوي عناصر التنظٌم نذكر منها مخٌم الهول ومخٌم روج وتنشط حاالت استهداؾ المرأة فً األماكن
المذكورة نذكر منها :
 بتارٌخ  2222/7/15ارتكبت جرٌمة لتل بحك فتاة تبلػ من العمر  22عاما وهً إعالمٌة فً لجنة المرأة حٌث ذُبحتعلى ٌد عناصر التنظٌم وعثر على جثتها فً منزل لرب بلدة محٌمٌدة فً دٌر الزور .
 كذلن تم ذكر حاالت المتل التً حصلت فً مخٌم الهول فً فمرة والع المرأة فً المخٌمات .الصفحة 24

 رابـعا ً  :والع المرأة فً مناطك شمال وشرق سورٌا :األزمة الكارثٌة التً تتعرض لها سورٌا منذ لرابة العمد من الزمن طالت كل شرابح و فبات المجتمع بال استثناء و
انعكست علٌها جمٌعا بؤشكال وخٌمة  ،و المرأة ا لسورٌة التً كانت لبل هذه األزمة تعانً معانة مزدوجة ٌرتبط جزء
منها بالمعانة العامة لكل المواطنٌن فً بالد تحكمها سلطة مستبدة و ٌرتبط الجزء األخر بالمورث الذكوري التارٌخً
المتجذر التً تحمٌه كل من المعتمدات الدٌنٌة و التمالٌد العرفٌة التً تعرلل تطور و تمدم المجتمع ككل  ،أما معانة
المرأة السورٌة خاصة تكمن فٌما تتعرض له من عنؾ خالل فترة الحرب فً سورٌا و التً ال تزال تتصاعد و تبدو أن
ال نهاٌة لها و ٌندرج فً إ طار العنؾ ضد المرأة أعمال العنؾ التً ٌموم بها األفراد أو الدول أو المنظمات اإلجرامٌة و
فً هذه الظروؾ المتدهورة فً كثٌر من األحٌان عانت المرأة من ظروؾ لاسٌة و صعبة جدا من النزوح و التشرد و
الفمر و تتدهور ظروؾ السكن و رداءة الرعاٌة الصحٌة و التمشؾ الحاد وما ٌشابه ذلن فكثٌر ما باتت المرأة سواء
كانت لادرة على العمل أو ؼٌر لادرة تجد نفسها فً هذه الظروؾ شدٌدة البإس و عرضة لالستؽالل االلتصادي أو
االستؽالل الجنسً .
 ولد نمت ظاهرة العنؾ أكثر بسبب الفلتان األمنً و تدهور االلتصاد هذه األسباب كلها ساعدت على العنؾ ضد المرأةمما أدى فً الكثٌر من االحٌان إلى االنتحار أو لتلها من لبل ذوٌها تحت ذرٌعة الشرؾ .

 وفٌما ٌل ً نورد إحصابٌة واردة من هٌبة الداخلٌة فً شمال وشرق سورٌا عن الجرابم واالنتهاكات المرتكبة فً مناطكشمال وشرق سورٌا والتً تدٌرها اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة فً شمال وشرق سورٌا :

 إحصابٌة الجرابم المتعلمة بالمرأة :اغتصاب
88

لتل
79

خطف
15

انتحار
43

 إحصابٌة الجرابم المتعلمة باألطفال :اغتصاب
8

لتل
16

خطف
28

انتحار
1
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 ونذكر هنا بعض حاالت المتل و االنتحار و االؼتصاب و الخطؾ حسب الحاالت الموثمة لدى المنظمة ومنها : بتارٌخ  2222/2/28انتحار شابة تبلػ من العمر  /35/عاما فً ظروؾ ؼامضة فً منزلها فً مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/1/12تم خطؾ فتاة إٌزٌدٌة مع عابلتها والتً تبلػ من العمر  /19/عاما من لبل داعش .
 بتارٌخ  2222/3/32انتحار امرأة فً لرٌة كركدال التابعة لناحٌة دٌرٌن دون معرفة األسباب .
 بتارٌخ  2222/4/1تعرضت امرأة و ابنتها فً ناحٌة العرٌشة للمتل بؤداة حادة (ساطور) من لبل مجهولٌن .
 بتارٌخ  2222/4/3تعرضت فتاتان بالؽتان من العمر  / 16- 14/عام للخطؾ من لبل شخصٌن بسبب رفضهم
الزواج بهم .
 بتارٌخ  2222/4/4تعرضت امرأة تبلػ من العمر  /57/عاما المتل طعنا بالسكٌن و سرلة منزلها.
 بتارٌخ  2222/4/11تعرضت امرأة حامل والبالؽة من العمر  /22/عاما فً منطمة الجوادٌة للمتل على ٌد
زوجها .
 بتارٌخ  2222/5/2ورد معلومات من مركز لوى األمن لداخلً فً التربسبٌه بوجود امرأة فً مركز الهالل
األحمر الكردي تعرض لحالة اعتداء و اختناق .
 بتارٌخ  2222/5/11لتل امرأة بطلك ناري طابش فً الرأس أثناء شجار حصل بٌن أخوتها على المٌراث فً
مركدة تابعة لمدٌنة الحسكة .
 بتارٌخ  2222/5/16تم العثور على جثة مرأة مجهولة الهوٌة محرولة الوجه متعرضة ألربع طلمات فً منطمة
الصدر و الرلبة فً وادي الدوسة ضمن لرٌة تل عودة التابعة لرٌؾ المامشلً الجنوبً.
 بتارٌخ  2222/5/19تعرضت فتاة تبلػ من العمر  /25/عاما للمتل على ٌد زوجها طعنا بضربة سكٌن فً الرلبة
فً تربسبٌه .
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 بتارٌخ  2222/5/19العثور على جثة فتاة تبلػ من العمر  /24/عاما تحت الجسر المدٌم فً نهر الفرات فً
الرلة.
 بتارٌخ  2222/5/24تعرضت فتاة تبلػ من العمر  /17/عاما للمتل طعنا بؤداة حادة على صدرها من الجهة
الٌسرى فً مدٌنة الحسكة .
 بتارٌخ  2222/5/29تعرضت مواطنة تبلػ من العمر  /22/عاما بالمتل على ٌد أخٌها بدافع الشرؾ فً مدٌنة
الرلة .
 2222/6/1 تم العثور على جثة مجهولة الهوٌة على طرٌك لرٌتً عرعور الؽمر و شٌرو الوالعتٌن جنوب
ناحٌة معبدة .
 بتارٌخ  2222/6/6انتحار شابة من لرٌة عٌلم من رٌؾ كوبانً الؽربً .
 بتارٌخ  2222/6/14ألدمت امرأة على االنتحار تبلػ من العمر  /75/عاما شنما تعانً من مرض نفسً .
 بتارٌخ  2222/6/15إصابة فتاة بعدة طعنات من لبل شمٌمها الذي ٌتعاطى المخدرات عند رفضها أعطاها مبلػ
من المال فً مدٌنة الحسكة .
 بتارٌخ  2222/6/15تعرضت امرأة للمتل على ٌد أخٌها بسبب خالؾ عابلً .
 بتارٌخ  2222/6/18ألدمت فتاة تبلػ من العمر  /19/عاما فً مدٌنة دٌرٌن على االنتحار بتناول كمٌة كبٌرة من
الحبوب .
 بتارٌخ  2222/6/19ألدمت سٌدة تبلػ من العمر  /25/عاما على االنتحار بطلمة نارٌة فً الرأس فً لرٌة هٌمو
فً مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/6/21تم البالغ عن امرأة متوفٌة فً منزلها فً الحً الؽربً فً مدٌنة المامشلً .
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 بتارٌخ  2222/6/22تعرضت امرأة بطلك ناري فً الرأس فً مخٌم الهول .
 بتارٌخ  2222/6/27ألدمت فتاة على االنتحار تبلػ من العمر  /22/عاما فً عامودا بتناول كمٌة من الحبوب .
 بتارٌخ  2222/6/27ألدمت فتاة تبلػ من العمر  /18/عاما بمحاولة االنتحار بوضع السم وذلن بسبب خالؾ
عابلً .
 بتارٌخ  2222/7/19إصابة امرأة فً الثالثٌن من عمرها بطلك ناري فً الرأس نتٌجة أطالق نار عشوابً فً
حً مرشو فً الحسكة .
 بتارٌخ  2222/9/12إصابة امرأة نتٌجة انفجار دراجة نارٌة فً مخٌم واشً كانً شمال ؼربً الحسكة .
 بتارٌخ  2222/12/17ألدمت فتاة تبلػ من العمر  /17/عاما على االنتحار فً حً مرشو فً مدٌنة الحسكة .
 بتارٌخ  2222/12/17محاولة لتل امرأة تبلػ من العمر  /32/عام من لبل زوجها بإطالق  /7/طلمات نارٌة
والتزال على لٌد الحٌاة فً ناحٌة تل تمر .
 خامسـا ً  :والع المرأة فً المخٌمات :-

تعانً المرأة فً المخٌمات الكثٌر من الضؽوطات النفسٌة من مصاعب و مآسً بسبب تركها لمنزلها و ممتلكاتها و تحمل
مشاق التهجٌر و لسوة النزوح إلى جانب فمدان المعٌل و التً تفرض ضؽوط إضافٌة حٌث تعٌش ظروؾ لاسٌة و صعبة
جدا و تنعدم فٌها أبسط ممومات الحٌاة و الخصوصٌة فالحمامات المختلطة و الخٌم متالصمة و الراحة معدومة إلى جانب
تحملها أعباء أفراد أسرتها و سوء األوضاع المعٌشٌة مما لد تتسبب بخالفات عابلٌة و تعانً أٌضا من وجود أمراض
مزمنة أو أمراض عصبٌة كالجنون و معاناة المرأة الحامل خاصة من ضؽوطات إضافٌة بسبب عدم توفر مراكز صحٌة
مختصة فً المخٌم ومعظم المخٌمات المنتشرة فً مناطك شمال وشرق سورٌا تشكل النساء واألطفال الؽالبٌة العظمى من
سكان هذه المخٌمات ومعاناتها تت شابه فً ظل تشابه الظروؾ الجوٌة الماسٌة ونمص فً المساعدات اإلنسانٌة الممدمة
والتهمٌش المسٌس للمخٌمات فً هذه المنطمة اتباع سٌاسة مزدوجة بٌم هذه المخٌمات  ،المخٌمات المتواجدة فً شمال
وؼرب سورٌا من ناحٌة المساعدات اإلنسانٌة الممدمة مع اختالؾ الظروؾ األمنٌة وآلٌات التنظٌم داخل المخٌمات
فالمخٌمات فً شمال وشرق سورٌا فً معظمها رؼم الصعوبات المعٌشٌة والصحٌة والنمص الكبٌر فً المساعدات
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اإلنسانٌة الممدمة لكنها أكثر تنظٌما والوضع األمنً فٌها أكثر استمرارا واالنتهاكات داخل المخٌمات فً حدها األدنى عدا
عن مخٌم الهول وذلن بسبب اختالؾ طبٌعة األشخاص المتواجدٌن داخل المخً كونهم فً معظمهم عوابل لعناصر تنظٌم
الدولة اإلسالمٌة داعش والذٌن ٌتمسكون بالفكر اإلسالمً الجهادي المتطرؾ المابم على العنؾ خاصة العنؾ االجتماعً
والنوعً المابم على التمٌٌز والتكفٌر .
 أما فً مخٌم الهول  :الذي ٌعانً من أوضاع إ نسانٌة متدهورة حٌث النمص فً التزوٌد المنتظم بالمٌاه والتؽذٌة والرعاٌةالصحٌة ؼٌر كافٌة ومالبمة والخٌم بحاجة إلى إصالح نتٌجة ما أفسدته األحوال الجوٌة الماسٌة ناهٌن عن اكتظاظها ،
داخل كل خٌمة لد تسكن أ كثر من عابلة واحدة كذلن الحال بالنسبة للمرافك الصحٌة هذا ال ٌزال ٌمطن فً مخٌم الهول ما
ٌمارب  /58222/شخص بٌنهم  17222امرأة و  37222طفل بٌنهم عدد كبٌر من اإلناث وهم من عوابل تنظٌم الدولة
اإلسالمٌة داعش جنسٌات مختلفة سورٌة و عرالٌة و أجانب  ،باإلضافة إلى عدد من االٌزٌدٌات المتخفٌات داخل المخٌم
بٌن عناصر عوابل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة (داعش) ال ٌفصحهن عن شخصٌاتهن خوفا من التهدٌد الذي ٌتلمونه على ٌد
نساء الحسبة داخل المخٌم  ،أما بالنسبة لنساء من عوابل تنظٌم (داعش ) فهن ٌممن بترسٌخ الفكر الجهادي المتطرؾ فٌما
بٌنهم ضمن المخٌم حٌث ٌتم التدرٌب على فنون المتال و التدرٌب على تطبٌك تعالٌم الفكر الجهادي و لوانٌنه و أن تم
الرفض من بعض النسوة ٌتم تهدٌدهن بالمتل من لبل عناصر الحسبة و معظم حاالت المتل تتم عند لٌام بعض النسوة
بؤعمال مخالفة للتعالٌم الشرعٌة حٌث ٌتم لتلهن و رمٌهن فً المجاري الصحٌة و تعرض الجثة للتشوٌه و ال ٌمكن
تفسخها و بمابها فً مجاري الصرؾ الصحً فترة من الزمن و ٌتم المتل فً حاالت السرلة أو فً حاالت التكفٌر بسبب
ابتعاد الفكر الدٌنً المتطرؾ حٌث تم توثٌك بعض حاالت المتل و اصابة أربع و اعتمال تسعة فً المخٌم و نذكر منها :
 بتارٌخ  2222/4/19تم العثور على جثتٌن المرأتٌن مجهولتٌن الهوٌة فً المطاع الرابع بعد لتلهن بجوار جامع
المطاع و بنفس الولت تم العثور على جثة امرأة عرالٌة ممتولة فً الطاع األول .
 بتارٌخ  2222/4/21تم العثور على جثة امرأة من الجنسٌة السورٌة تعرضت للمتل بالرصاص داخل المخٌم و تبٌن
أن الجرٌمة تمؾ خلفها خالٌا من مرتزلة داعش .
 بتارٌخ  2222/5/8تم اؼتٌال تنظٌم داعش المرأتٌن فً المخٌم .
 بتارٌخ  2222/6/12عثرت لوات األ من الداخلً على جثة مرأة ممتولة و مرمٌة فً الصرؾ الصحً ضمن المطاع
الخامس و هً من أهالً دٌر الزور .
 بتارٌخ  2222/6/22تعرض امرأة للمتل بطلك ناري فً الرأس .
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 بتارٌخ  2222/6/23تبٌن وجود امرأة مصابة بطلك ناري فً كتفها األٌمن و العنك و هً من الفٌز السادس و تم نملها
إلى مشفى الشعب فً الحسكة .
 بتارٌخ  2222/7/17عثرت لوات األمن الداخلً على جثة ممتولة و ملماة فً الصرؾ الصحً فً المطاع الخامس
المخصص للسورٌٌن .
 أما بالنسبة لمخٌم روج والذي ٌحوي نساء وفتٌات وأطفال من عوابل عناصر التنظٌم األلل تشددا فالوضع أفضل منناحٌة الخدمة واإلؼاثة الممدمة وحتى من الناحٌة األمنٌة حٌث سكان المخٌم هم ألل تشددا وتطرفا وٌنمل إلٌه عوابل
التنظٌم بعد إعادة تؤهٌلهم لفترة وتستمر عملٌات إعادة التؤ هٌل بداخله عبر منظمات محلٌة ومنظمات دولٌة ؼٌر
حكومٌة إال أن المشاكل المانونٌة المتعلمة بمصٌر النساء داخل المخٌم ومصٌرهن الزال مجهوال فالعدٌد من الدول ال
تعترؾ وال تمبل استعادة مواطنٌها من تلن المخٌمات خاصة من الجنسٌات العربٌة والتً تعتبر مشاكلها األعمد
ومستمبلهم الزال ؼامضا خاصة فً ظل عدم وجود محاكم دولٌة لبٌان مصٌرهم وعدم تمبل دولهم لهم وعدم لدرتهم
حتى اآلن االندماج مع المجتمع المحٌط .
 -سـادسـا ً  :والع المرأة فً المناطك المحتلة :

-

ظهرت جرابم و انتهاكات عدٌدة بحك النساء و الفتٌات فً المناطك المحتلة فالمرأة تتعرض للعنؾ و اإلهانة و ترتكب
جرابم بشعة من تعذٌب و اؼتصاب و خطؾ و خاصة فً المناطك المحتلة من لبل االحتالل التركً و فصابله المسلحة
باإلضافة إلى استخدام كافة أنواع األسلحة و المصؾ المستمر على تلن المناطك التً تسببت بمتل مبات المدنٌٌن العزل
بٌنهم أطفال و نساء باإلضافة إلى تدمٌر البنٌة التحتٌة و استهداؾ األماكن األثرٌة و إجبار األهالً على النزوح من لراهم
و مدنهم و لم ٌكتؾ االحتالل التركً بهذا المدر بل باشر باختطاؾ المدنٌٌن و خاصة النساء و األطفال بهدؾ تهجٌرهم
بالموة و إخراجهم من دٌارهم و توطٌن بدال منهم عوابل عناصر الفصابل المسلحة والالجبٌن السورٌٌن داخل األراضً
التركٌة وعوابل التركمان وذلن ل تحمٌك هدؾ تركٌا فً الحصول على التؽٌٌر الدٌمؽرافً فً المنطمة و تحت الظروؾ
االلتصادٌة و االجتماعٌة السٌبة تلجؤ العدٌد من النساء إلى االنتحار خوفا من العار و تتعرض لالؼتصاب بعد خطفهن من
لبل فصابل الجٌش التركً فٌعتبرون أن االنتحار المالذ الوحٌد للخالص من الظلم و الذل الذي ٌعٌشونه باإلضافة إلى
عدم توفر سبل العٌش من مؤوى و مؤكل و مشرب و باإلضافة إلى العدٌد من العابالت ال توجد لدٌهم معٌل فٌتم استؽالل
أوضاعهم المادٌة وٌصبحون عرضة لإلتجار تحت مسمٌات مختلفة منها الدعارة وتزوٌج الماصرات والهجرة البرٌة عبر
الحدود واالختطاؾ واالبتزاز الذي أصبح مصدر تموٌل ووسٌلة لدفع العوابل على ترن مناطمهم والهجرة عبر الحدود
البرٌة التً أصبحت تجارة رابجة والعدٌد من االشتباكات بٌن الفصابل سببها الخالؾ فً السٌطرة على معابر التهرٌب
المختلفة الحدودٌة وحتى داخل األراضً السورٌة  ،كذلن تموم الشرطة العسكرٌة فً كل من عفرٌن ورأس العٌن وتل
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أبٌض بتمٌٌد الحرٌات األساسٌة ومنع التجمعات أو أي نشاط ٌدعم حموق المرأة كما استهدفوا ناشطٌن فً مجال حموق
المرأة واستخدموا العنؾ والتهدٌد بحمهم خاصة النساء منهم وذلن لمنع االنخراط فً الحٌاة العامة والتؤثٌر على المجتمع
حتى أن العدٌد من الناشطات فً مجال حموق المرأة تراجعن وتخلٌن عن عملهن خوفا من التعرض لالعتمال والخطؾ
وحتى المتل ومواضٌع المساواة بٌن الجنسٌن والجندرة ومناهضة التمٌٌز ضد المرأة هً أمور تعتبر مخالفة لشرٌعتهم
ونظام حٌاتهم الذٌن انتهجوه فً المناطك المحتلة فانتهان الهوٌة والحضارٌة واألعراؾ والتمالٌد وحتى الفلكور واللباس
وممارسة اإلرهاب االجتماعً هو هدؾ أساسً لمنع تطور الثمافة االجتماعٌة وفرض سٌاسة الدٌن الواحد والتطرؾ فً
الفكر واإلرهاب كسٌاسة ممنهجة خاصة بحك المرأة لكسر إرادة المجتمع وإرؼامهم على الرضوخ وٌعتبر االعتمال
التعسفً واإلخفاء المسري وسٌلة ناجحة لتحمٌك هذه السٌاسة المنشودة .
 وضع المرأة فً المناطك المحتلة ؼاٌة فً الصعوبة خاصة فٌما ٌتعلك بمجال العنؾ الجنسانً فال ٌوجد منظمات أو حتىجهات مدنٌة أو إدارٌة ٌمكن أن تمدم المساعدة المانونٌة أو الحماٌة المرأة معزولة تماما عن الحٌاة االجتماعٌة خوفا من
الوضع االجتماعً المرتبط بالعنؾ الجنسً وال مالجا إلٌواء الناجٌات اللواتً ٌرؼبن فً طلب االنتصاؾ ال ٌوجد
أمامهم سوى المجلس المحلً المدنً المتشدد دٌنٌا ولجان التظلم التً ٌعمل بها ذكور فمط وهً ؼٌر فاعلة وال تعمل إال
بؤحكام وفرضوه ا على أساس الشرٌعة المتشددة والتً تعتبر تظلم المرأة نشاذ ونفور من العابلة .
-

منذ احتالل عفرٌن تم استهداؾ المرأة بشكل مباشر حٌث تم توثٌك  /95/حالة لتل لنساء بطرق مختلفة باالستهداؾ
المباشر باألسلحة الثمٌلة والمتل تحت التعذٌب أو االستهداؾ عبر المناصة أو بحجة السرلة والخطؾ ومن بٌن هذه
الحاالت  /8/حاالت انتحار بسبب الضؽوطات الكبٌرة التً تعرضن لها خاصة حاالت االؼتصاب  ،ولد تم تسجٌل /72/
حالة اؼتصاب منذ بدء االحتالل أما خالل عام  2222فمد بلػ عدد حاالت الضحاٌا اللواتً فمدن حٌاتهن  /12/حاالت
بٌنهم حالتً انتحار أما الخطؾ واالعتمال فمد بلؽت الحاالت  /46/حالة وحالة اعتداء جنسً واحدة كما تم توثٌمه وهً
موضحة كالتالً :

 بتارٌخ  2222/2/4اعتمال امرأة فً لرٌة كتخ فً رٌؾ عفرٌن من لبل فصٌل أحرار الشام وتعرضها لسوء المعاملةوالتعذٌب .
 بتارٌخ  2222/2/27اعتمال فتاة تبلػ من العمر  /18/عام أثناء محاولتها العبور إلى األراضً التركٌة وتعرضها لسوءالمعاملة .
 بتارٌخ  2222/3/22اختطاؾ فتاة من لبل جماعة مجهولً الهوٌة بعد خروجها من منزلها وطلب فدٌة مالٌة  /22/ألؾدوالر ممابل إطالق سراحها .
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 بتارٌخ  2222/4/7فمدت مواطنة بالؽة من العمر  /27/عام حٌاتها جراء هجوم صاروخً على منطمة عفرٌن . بتارٌخ  2222/4/16ألدمت االستخبارات التركٌة على اختطاؾ أرملة كردٌة وهً أم لخمسة أطفال وتبلػ من العمر /24/عام عند توجهها من مدٌنة حلب إلى الحدود التركٌة بمصد العبور إلى تركٌا .
 بتارٌخ  2222/4/21اختطاؾ فتاة تبلػ من العمر  /19/عام من لبل الجبهة الشامٌة التابعة لفصابل الجٌش الوطنًالسوري فً مدٌنة عفرٌن أثناء محاولتها العبور لألراضً التركٌة .
 بتارٌخ  2222/5/1إصابة امرأة تبلػ من العمر  / 62/عام بطلك رصاص عشوابً أثناء اندالع اشتباكات مسلحة بٌنالفصابل .
 بتارٌخ  2222/5/3تم اختطاؾ امرأة كردٌة تبلػ من العمر  /35/عام من لرٌة تٌتكا أثناء ذهابها إلى مٌدنة عفرٌن منلبل الفصابل المسلحة .
 بتارٌخ  2222/6/3تم اختطاؾ فتاة فً لرٌة كاخرة فً رٌؾ عفرٌن من لبل فصٌل العمشات التابع لالحتالل التركً. بتارٌخ  2222/6/8لام أحد لٌادي الجٌش السوري بإجبار امرأة عن التنازل عن شكوى لدمته لحمه فً مدٌنة عفرٌنبالتهدٌد .
 بتارٌخ  2222/6/29انتحار فتاة تبلػ من العمر  /22/عام من لرٌة برللٌا فً رٌؾ عفرٌن وذلن بإطالق النار فًحنجرتها .
 بتارٌخ  2222/7/1انتحار امرأة فً مخٌم سردم فً شهباء بحلب . بتارٌخ  2222/7/24تم اختطاؾ امرأة من لبل االحتالل التركً فً منطمة شٌراوا التابعة لرٌؾ عفرٌن . بتارٌخ  2222/7/26ممتل امرأة تبلػ من العمر  /22/عام فً منطمة الشهباء نتٌجة المصؾ التركً للمنطمة . بتارٌخ  2222/8/4إصابة فتاتٌن أعمارهم  / 24 – 23/سنة أثر استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً لمركزناحٌة تل رفعت فً رٌؾ حلب .
 بتارٌخ  2222/8/21اعتملت الجندرمة التركٌة فتاتٌن أثناء محاولتهم العبور إلى األراضً التركٌة .الصفحة 32

 بتارٌخ  2222/8/24ممتل فتاة تبلػ من العمر  /21/أثر استهداؾ طابرة مسٌرة لمنطمة تل رفعت فً رٌؾ حلب . بتارٌخ  2222/9/15اعتمال فتاة تبلػ من العمر  /18/عان أثناء محاولتها العبور من بوابة عفرٌن إلى خارج سورٌا. بتارٌخ  2222/9/32اعتمال فتاتٌن أعمارهم  / 32 – 34/عام من لبل االستخبارات التركٌة فً مدٌنة عفرٌن وإطالقسراحهم بعد دفع ذوٌهم فدٌة مالٌة .

 إن الوالع المرٌر للمرأة فً المناطك المحتلة ٌتجاوز تؤثٌ ره نتٌجة سٌاسة العنؾ المتبعة نحو شعوب المنطمة إلى بالًمناطك شمال شرق سورٌا خاصة الحدودٌة على كامل الحدود السورٌة التركٌة والمتاخمة لخطوط الجبهات فً مناطك
منبج  ،عٌن عٌسى  ،تل تمر وزركان وأرٌافهم .
 وفٌما ٌلً بعض الحاالت الموثمة لالستهداؾ المباشر للمدنٌٌن والموالع المدنٌة واإلدارٌة فً شمال شرق سورٌا بالمدفعٌةوالطابرات الحربٌة والطابرات المسٌرة والتً راح ضحٌتها عشرات النساء واألطفال .
ونذكر حاالت منها :
 بتارٌخ  2222/1/8إصابة  /4/نساء نتٌجة لصؾ لرٌة لرموغ برٌؾ كوبانً .
 بتارٌخ  2222/1/22فمدان مماتالت من لوات سورٌا الدٌممراطٌة حٌاتهم خالل االشتبان الذي دار بً لوات سورٌا
الدٌممراطٌة و تنظٌم داعش فً الحسكة.
 بتارٌخ  2222/2/2إصابة مواطنة بجروح خطٌرة نتٌجة لصؾ االحتالل التركً على ناحٌة زركان شمال مدٌنة
الحسكة .
 بتارٌخ  2222/2/9إصابة امرأتان أعمارهم  /23-18/نتٌجة شن جٌش االحتالل التركً و مرتزلته على لرٌة عرب
حسن الوالعة فً رٌؾ منبج الشمالً الؽربً .
 بتارٌخ  2222/2/24إصابة  / 3/نساء نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً بسٌارة تمل المواطنٌن كانت
لادمة من عامودا باتجاه مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/2/27إصابة امرأة نتٌجة لصؾ االحتالل التركً لرى تابعة لناحٌة تل تمر.
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 بتارٌخ  2222/3/31تم إصابة امرأة تبلػ من العمر  /42/عام جراء انفجار حدث فً مبنى بمرٌة األحداث فً ناحٌة
الشهباء .
 بتارٌخ  2222/4/15إصابة امرأة نتٌجة المصؾ المتواصل لموات االحتالل التركً و مرتزلته على لرى رٌؾ منبج
الشمالً .
 بتارٌخ  2222/4/22فمدان  / 3/مماتالت لحٌاتهم نتٌجة استهداؾ االحتالل التركً سٌارة فً رٌؾ مدٌنة كوبانً على
الطرٌك لواصل بٌن لرٌتً إٌدق و تخته .
 بتارٌخ  2222/5/32فمدان امرأة لحٌاتها التً تبلػ من العمر  /31/عاما و إصابة امرأة أخرى نتٌجة استهداؾ طابرة
مسٌرة تابعة لالحتالل التركً سٌارة مدنٌة بالمرب من لرٌة سٌكركا فً المامشلً .
 بتارٌخ  2222/6/2إصابة امرأة نتٌجة لصؾ االحتالل التركً على ناحٌة أبو راسٌن .
 بتارٌخ  2222/6/2إصابة امرأة نتٌجة انفجار صاروخ فً ناحٌة زركان .
 بتارٌخ  2222/7/21ألد شاب بالعمد الثالث من العمر بؤطالق النار على شمٌمته البالؽة من العمر  /52/عاما فً الشارع
العام بحً الزنود فً مدٌنة المامشلً أدى لوفاتها فورا .
 بتارٌخ  2222/7/22فمدان  /3/مماتالت من وحدات حماٌة المرأة لحٌاتهم نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة على
سٌارة فً لرٌة شورن برٌؾ مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/7/24فمدان امرأتان لحٌاتهما نتٌجة المصؾ التركً على ناحٌة تل تمر .
 بتارٌخ  2222/7/29ألدمت طابرات مسٌرة على استهداؾ لوى األمن الداخلً فً عٌن عٌسى أثناء أداء واجبهم و نتج
عن هذا االستهداؾ ممتل  /3/نساء .
 بتارٌخ  2222/7/32إصابة امرأة و طفلها البالػ من العمر  / 11/عام بجروح متفاوتة بعد التحام اللص لمنزلها فً
مدٌنة الطبمة الساعة الرابعة فجرا و تم نملهم إلى المشفى و حالة السٌدة حرجة بسبب مماومتها و كثرة الطعنات .
الصفحة 34

 بتارٌخ  2222/7/32إصابة  /4/نساء البالؽات من العمر/63-62-25-25/بشظاٌا فً أجسادهم نتٌجة لصؾ االحتالل
التركً على ناحٌة تل تمر .
 بتارٌخ  2222/8/9إصابة امرأة نتٌجة استهداؾ االحتالل التركً على مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/8/9إصابة امرأتٌن بشظاٌا نتٌجة لصؾ االحتالل التركً على مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/8/9فمدان فتاة لحٌاتها نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً على منطمة خلؾ مشفى
كوفٌد /19/شمال مدٌنة المامشلً .
 بتارٌخ  2222/8/16إصابة امرأة بالؽة من العمر  /42/عاما نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً على
عابلة فً وسط كوبانً .
 بتارٌخ  2222/11/22فمدان امرأتٌن لحٌاتهما نتٌجة لصؾ طابرة حربٌة تابعة لالحتالل التركً على لرٌة تمل بمل
برٌؾ دٌرٌن .

 سـابعا ً  :حلول العنف ضد المرأة : إن آثار العنؾ ضد المرأة لٌست ممتصرة على المرأة بل تتعداها لتصل إلى المجتمع بؤكمله  ،و تإثر سلبا فً مختلؾجوانبه لذلن البد من التفكٌر الجدي فً وضع حلول للتصدي لهذا العنؾ و الحد منه  ،و حٌث نستعرض فٌما ٌلً بعضا
من الحلول الممترحة :
 -1التربٌة المنزلٌة  :اتباع الطرابك الحدٌثة فً التربٌة و االبتعاد عن األفكار الجاهزة و التمالٌد األعمى و األعراؾ التً
تتعارض مع المنطك .
 -8المناهج الدراسٌة  :إلكمال دور التربٌة المنزلٌة و التالع المشكلة من الجذور فؤن من الضروري وضع مناهج دراسٌة
تتضمن برامج تعرؾ بالعنؾ و أخطاره و آثاره السلبٌة فً المجتمع .
 -0العمل على تغٌر الثمافة السائدة فً المجتمع و نشر التوعٌة االجتماعٌة  :تمع على عاتك كافة المإسسات المعنٌة بمضاٌا
المرأة و المنظمات األهلٌة و المدنٌة فً المجتمع و وضع خطط تنموٌة و اجتماعٌة و هذا ٌحتاج إلى كثٌر من الجهد و
العمل لتحمٌمه .
الصفحة 35

 -4وضع لوانٌن حامٌة للمرأة و تفعٌل عملها  :لٌس المهم وضع لوانٌن فحسب بل ٌجب أٌضا تنفٌذها و تعزٌز دورها ،
حتى ٌمتنع المعنؾ عن فعلته خوفا من العماب و فً حال كانت هذه الموانٌن موجودة بالفعل و ٌجً أجراء التعدٌالت
علٌها.
 -5توعٌة المرأة دائما ً  :جهل المرأة بحمولها و ؼٌاب التوعٌة الالزمة لها من األسباب الربٌسٌة لمبولها العنؾ لذلن ٌجب
بذل جهود حثٌثة لنشر الوعً بٌن النساء و تهٌبة الظروؾ المناسبة ألخذ حمولهن إضافة إلى إصدار الموانٌن مثال  :إلزام
المرأة بالتعلٌم كطرٌمة لدفع سوٌتها الفكرٌة و بما ٌساعدها الحما على االستمالل المادي .
 -6تمكٌن المرأة التصادٌا ً  :أن تنشا السلطات المحلٌة لهن مشارٌع .
 -7الرلابة الشدٌدة على وسائل اإلعالم  :تلعب هذه الوسابل دورا كبٌرا فً نشر مفاهٌم خاطبة و تعزٌز أفكار سلبٌة ضد
المرأة  ،لذلن على الدولة أن تكون حازمة فً رلابتها فال تسمح بعرض أي شًء مهٌن للمرأة أو محرض على العنؾ
ضدها .
 ثامنـا ً  :إحصائٌات االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة فً شمال وشرق سورٌا بما فٌها المناطك المحتلة :ًىع الًتهاك
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الصفحة 36

 تاسـعا ً  :الموانٌن و العموبات الخاصة بالعنف ضد المرأة فً اإلدارة الذاتٌة : فٌما ٌخص حاالت العنؾ و االؼتصاب فمن المفروض أن تظهر على األرض نتابج تطبٌك لاون حماٌة المرأة بتخفٌؾهذه الحاالت وصوال إلى إنهابها .
 تمنع لوانٌن حماٌة المرأة فً مناطك اإلدارة الذاتٌة تزوٌج الماصرات و تعده جرما ٌحاسب علٌه المانون و ٌنص لانون(حماٌة المرأة) الهادؾ إلى حماٌة المرأة من االضطهاد و ضمان مساواة كاملة مع الرجل فً كافة مجاالت الحٌاة العامة
و الخاصة  ،ومن بٌنها الحموق السٌاسٌة و تشكل تنظٌمات بما ال ٌخالؾ العمد االجتماعً و أخذ موافمتها على لوانٌن
التشرٌعٌة الخاصة بها .
-

و المساواة بٌن الرجل و المرأة فً حك العمل و األجر و المساواة بٌن شهادتها و شهادة الرجل من حٌث المٌمة المانونٌة .

 كما ٌنص المانون حماٌة المرأة على :منع تزوٌج الفتاة بدون رضاها  ،إلؽاء المهر و ٌحل محله مشاركة الطرفٌن فً تؤمٌن الحٌاة التشاركٌة  ،تنظٌم صكون
الزواج مدنٌا  ،منع تعدد الزوجات  ،منع الطالق باإلرادة المنفردة  ،تجرٌم المتل بذرٌعة الشرؾ  ،فرض عموبات متشددة
و متساوٌة على مرتكب الخٌانة الزوجٌة من الطرفٌٌن .
 وكما ٌعد التمٌٌز جرٌمة ٌعالب علٌها و على اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة مكافحة كل أشكال العنؾ والتمٌٌز من خاللتطوٌر اآللٌات المانونٌة و الخدمات لتوفٌر الحماٌة و الولاٌة و العالج لضحاٌا العنؾ .
 و كما ورد من مجلس العدالة االجتماعٌة فً شمال وشرق سورٌا التابع لإلدارة الذاتٌة إحصابٌة بالحاالت التً تتعرضلها المرأة من حاالت عنؾ ضد المرأة باإلضافة إلى حاالت االنتحار واالؼتصاب والمتل وهً كالتالً :

نوع

العدد

الحل

لٌد النظر

محكمة

مؤسسات أخرى

تعدد زوجات

177

26

...

145

6

زواج لاصر

112

72

9

31

...

العنف و الضرب

144

33

...

92

21

انتحار

5

...

...

5

...

اغتصاب

2

...

...

2

...

لتل

31

...

...

31

...

المجموع

471

131

9

324

27

الصفحة 37

 عاشـرا ً  :المانون السوري الخاص بالعنف ضد المرأة : ال ٌوجد فً سورٌا لانون خاص ٌتعامل مع العنؾ المنزلً و خاصة ضد النساء  ،فمد تعامل المضاء فً سورٌا مع هذاالنوع من الجرابم مثلها مثل بالً الجرابم المتعلمة باإلٌذاء و المشاجرة المنصوص علٌها فً المادة  /542/وما بعدها من
لانون العموبات السوري العام و ؼالبا ال تموم الزوجة بتمدٌم أي شكوى (االدعاء) ضد زوجها ألسباب عدٌدة منها الخوؾ
من الوصمة االجتماعٌة و األسوأ من ذلن أن ولد ذهب لانون األحوال الشخصٌة السوري إلى السماح للزوج بضرب
زوجته ضربا خفٌفا  ،حٌث نصت المادة  /325/من لانون األحوال الشخصٌة على كل ما لم ٌرد علٌه نص فً هذا
المانون ٌ ،رجع فٌه إلى المول األرجح فً المذهب الحنفً و بناء علٌه نصت المادة  /229/من كتاب األحكام الشرعٌة فً
األحوال الشخصٌة (ٌباح للزوج تؤدٌب المرأة تؤدٌبا خفٌفا على كل معصٌة لم ٌرد فً شؤنها حد ممدر  ،وال ٌجوز له
أصال أن ٌضربها ضربا فاحشا ولو بحك ) .

-

أما بخصوص (جرابم الشرؾ) فلم ٌستخدم لانون العموبات السوري العام /المصطلح المذكور  /بل أشار إلى تلن الجرابم
من الباب السابع تحت اسم /الجرابم المخلة باألخالق و اآلداب العامة  /الذي ٌحتوي على مجموعة أخرى من الجرابم إلى
جانب الجرٌمة التً ٌسمٌها الفمهاء باسم المتل بدافع الشرؾ .

 و نص لانون العموبات السوري فً المادة  /548/حتى عام  2229على إعفاء الرجل الذي ٌمتل زوجنه أو أخته أو إحدىأصوله أو فروعه التً ٌفاجبها فً جرم الزنا أو صالت جنسٌة مع شخص آخر من العموبة بشكل كامل  ،و هو ما كان
ٌسمٌه لانون العموبات (العذر المح َل) ثم لام المانون نفسه بوضع حد أدنى للعموبة بالسجن سنتٌن  ،و ثم رفع الحد األدنى
لعموبة جرٌمة المتل بدافع الشرؾ إلى خمس سنوات  ،و بتارٌخ  17آذار 2222م أصدر الربٌس السوري بشار األسد
المرسوم التشرٌعً رلم  /2/و الذي لضى بإلؽاء المادة  /548/أي أن لانون العموبات السوري بدأ بالتعاطً مع ما ٌسمى
ب/جرابم الشرؾ /مثل تعاطٌها مع أي جرٌمة أخرى .
 أما لانون األحوال الشخصٌة السوري رلم  /59/لعام  1953م المعدل فمد نص على أن أهلٌة الزواج فً الفتى و الفتاةتكمل بتمام الثامنة عشرة من العمر مادة  /16/كما تنص المادة  /18/أنه إذا ادعى المراهك أو المراهمة البلوغ بعد إكمال
الخامسة عشر  ،و طلبا الزواج ٌؤذن به الماضً إذا تبٌن له صدق دعواهما و احتمال جسٌمهما و معرفتهما بالحموق
الزوجٌة .

الصفحة 38

 إحدى عشـر  :المعاهدات الدولٌة بمناهضة العنف ضد المرأة : إ ن اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان الذي اعتمدته األمم المتحدة فً عام  1948م ٌوفر االتفالٌة الدولٌة األساسٌة لمكافحةالعنؾ ضد المرأة  ،حٌث ٌعلن عن المساواة فً الحموق بٌن المرأة و الرجل بما فً ذلن الحك فً األمن الشخصً .
 ٌعرؾ اإلعالن العالمً ل حموق اإلنسان المبادئ و المٌم العالمٌة لمد كان له تؤثٌر كبٌر على تطوٌر المانون الدولً لحموقاإلنسان لكنه ٌعتبر طموحا أكثر منه مطلما و مفتوحا للتؤوٌل و ال ٌخلك التزاما لانونٌا للدول للحفاظ على هذه المبادئ .
 وفً عام 1981م دخلت حٌز التنفٌذ اتفالٌة مهمة لمعالجة عدو المساواة للمرأة  ،كانت اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكالالتمٌٌز ضد المرأة /سٌدو /هً أول اتفالٌة لحموق اإلنسان الخاصة بالمرأة و لكن االتفالٌة ال تعالج العنؾ فً الوالع ال
ٌتضمن نص االتفالٌة كلمة /العنؾ /على اإلطالق و لمعالجة هذا اإلؼفال  ،اضافت اللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز
ضد المرأة عام  1992م توصٌة عامة خاصة بالعنؾ ضد المرأة دفعت إلى أنشاء ممرر األمم المتحدة الخاص المعنً
بالعنؾ ضد المرأة  ،و هو عمل مكرس فمط للمضاء على هذا العنؾ  ،لكن التوصٌات العامة لٌست جزءا من االتفالٌة
الرسمٌة .
 أما منهاج عمل بكٌن الذي اعتمده المإتمر العالمً المعنً بالمرأة فً عام 1995م ٌدعو الحكومات إلى اعتماد و تنفٌذ ومراجعة التشرٌعات لضمان فعالٌتها فً المضاء على العنؾ ضد المرأة و لكنها ال تفرض أي التزام لانونً على الدول .

 اثنا عشـر  :التوصٌات : -1ضرورة تدخل األطراؾ الدولٌة من أجل ممارسة ضؽوط على الدولة التركٌة بالسرعة المصوى إلٌماؾ استهداؾ
المدنٌٌن بشكل مباشر وتدمٌر سبل العٌش التً تضمن حٌاة المدنٌٌن خاصة النساء واألطفال وال سٌما أنهم الضحاٌا األكبر
لهذا العدوان .
 -2دعوة المنظمات الحمولٌة والنسوٌة السورٌة للتعاون والتدلٌك فً مختلؾ الجرابم التً ترتكب بحك المرأة خاصة تلن التً
ارتكبتها الدولة التركٌة وفصابل المسلحة التابعة لها من أجل بناء ملؾ لانونً ٌسمح بمتابعة ومالحمة جمٌع مرتكبً
الجرابم واالنتهاكات وإحالتهم إلى المحاكم الجنابٌة الدولٌة .
 -3تفعٌل الموانٌن الهادفة لحماٌة المرأة فً مناطك شمال وشرق سورٌا .

 84تشرٌن الثانً 8388

منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة

الصفحة 39

