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تمرٌر عن االنتهاكات المرتكبة بحك المرأة و جمٌع أشكال العنف فً مناطك شمال شرق سورٌا بما فٌها 

ناطك المحتلة من لبل الدولة التركٌة و فصائل المعارضة السورٌة المسلحة و ما تتعرض لهن النساء مال

 خطف و اعتداء و انتحار و اغتصاب من لتل و 

 24/11/2222و لؽاٌة  1/1/2222ت المرتكبة فً المناطك المذكورة من تارٌخ ٌرصد هذا التمرٌر االنتهاكا
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 الجهة المعدة للتمرٌر: -

 منظمة حموق اإلنسان فً الجزٌرة : -

 تمارس 2013 عام تؤسٌسها منذ اإلنسان حموق مجال فً نشطاء تضم تعددٌة – تطوعٌة مستملة مدنٌة منظمة وهً

 والموانٌن االجتماعً العمد مع ٌتوافك بما للمنظمة الداخلً والنظام اإلدارة ومجلس العامة الهٌبة تلمرارا وفما   نشاطها

 كافة عبر للولوؾ موضوعٌة كاستجابة تؤسٌسها وجاء سورٌا وشرق شمال فً المدنً المجتمع لمإسسات المنظمة

 لحموق العالمً اإلعالن فً المتمثلة اإلنسان لحموق ةالفكرٌ المرجعٌة إلى استنادا   والدٌممراطٌة والمانونٌة السلمٌة السبل

 جهة أي وعن الحموق هذه على كان نوع أي من اعتداء أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌك وكافة اإلنسان

 . صدرت

 

 

 

 الهدف من التمرٌر : -

ق سورٌا و خاصة فً زمن إعداد تمرٌر عن االنتهاكات و جرابم العنؾ التً ترتكب بحك المرأة فً شمال شر

 و توثٌك تلن الجرابم و االنتهاكات .النزاعات المسلحة 

 

 

 

 المرجعٌات و مصادر المعلومات :  -

اعتمدت المنظمة فً إعداد التمرٌر على التوثٌمات واإلحصاءات التً لامت بها كافة فروعها فً الجزٌرة والفرات 

 ومنبج والرلة ودٌر الزور .

 

ها من معلومات من مكتب حماٌة المرأة والمٌادة العامة لموى األمن الداخلً لشمال وشرق سورٌا باإلضافة إلى ما ورد -

ولماءات مع الضحاٌا وذوٌهم وشهود عٌان على الحوادث المذكورة ومصادر إعالمٌة ونشطاء حمولٌٌن فً شمال 

 وشرق سورٌا .
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 ٌتؤلؾ التمرٌر من :الفهرس : 

 

 أولا 

 

 الوقذهت

 

4 

 ثاًياا 

 

 المرأةالعنف ضد تعرٌف 

 أشكال العنف ضد المرأة

 أسباب العنف ضد المرأة

  آثار العنف ضد المرأة

 

5 

5 

6 
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 03 فً مناطك شمال شورق سورٌا والع المرأة ثالثاا 

 رابعاا 

 

 والع المرأة فً النزاع المسلح

 

8 

 خاهساا 

 

 والع المرأة فً المخٌمات

 

88 

ا   سادسا

 

 والع المرأة فً المناطك المحتلة

 

03 

 سابعاا 

 

 العنف ضد المرأة الحلول لولف

 

05 

 

 ثاهٌاا 

 

 06 ة فً شمال وشرق سورٌاأاالنتهاكات المرتكبة بحك المرحصائٌات إ

 تاسعاا 

 

 تٌةالموانٌن و العموبات الخاصة بالعنف ضد المرأة فً اإلدارة الذا

 

07 

 راا ـعاش

 

 المانون السوري الخاص بالعنف ضد المرأة

 

08 

 رـحذي عشإ

 

 ضد المرأة الدولٌة الخاصة بمناهضة العنفالمعاهدات 

 

09 

 رـعشاثٌا 

 

  التوصٌات
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 4الصفحة 
 

 أوالً : ممدمة : -

 

إن ظاهرة العنؾ ضد المرأة أبشع طرٌك النتهان حموق األنسان عامة و حموق المرأة خاصة ، فالمرأة هً عصب 

 انتهاكات حموق اإلنسان انتشارا  و استمرارا .ٌخ طوٌل للؽاٌة و ٌعد أحد أكثر رالحٌاة و العنؾ المرتكب ضدها له تا

 

م بؤن هذا العنؾ لد ٌرتكبه 1993اإلعالن العالمً لمناهضة كل أشكال العنؾ ضد المرأة الصادر عام كما نوه 

 أو العابلة أو حتى الدولة ذاتها .مهاجمون من كال الجنسٌن أو أعضاء فً األسرة 

 

كومات و منظمات حول العالم من أجل مكافحة العنؾ ضد المرأة و ذلن عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها تعمل ح

و تهدؾ إلى / نوفمبر من كل عام كٌوم عالمً للمضاء على العنؾ ضد المرأة 25لرار أممً ٌنص على اتخاذ ٌوم /

 زٌادة الوعً العام بتلن المضٌة .

 

 

% من المرتبطات بعاللة مع 32الصحة العالمٌة بـؤن ثلث إجمالً عدد النساء فً العالم وبٌنت احصابٌة حدٌثة لمنظمة  -

 الشرٌن ٌ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 منطمة  -

ى على األرض كانت المرأة فٌها هدفا  فً كل مرة بؽاٌة كسر إرادة الشعب وتفكٌكه من خالل تدمٌر صراع لعدة لو

، فالذعر والخوؾ المستمر من إمكانٌة تعرضها وأسرتها لخطر الهجوم األسرة وتشتٌتها وبالتالً تدمٌر المرأة نفسٌا  

حتى التعرض للعنؾ النفسً والجنسً والجسدي كان والمتل والنزوح المتكرر والتهجٌر المسري واإلتجار واالستؽالل و

كافٌا  لتحطٌم إرادة تلن المرأة رؼم محاوالتها المستمرة بالتؤللم مع الوالع والنهوض من جدٌد إال أن االستهداؾ الممنهج 

فة المناطك للمرأة ككٌان لادر على إدارة المجتمع واألسرة والدفاع عنه كان عابما  كبٌرا  إلحداث تؽٌٌر ملموس فً كا

بحسب السٌاسة المتبعة فً كل منطمة اتجاه المرأة والمناطك األكثر السورٌة مع اختالؾ النسب من منطمة ألخرى 

ممنهجة بحك المرأة كانت فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة تنظٌم الدولة اإلسالمٌة  تؤثٌرا  والتً تتبع العنؾ كسٌاسة

وفصابل الجٌش الوطنً السوري وؼٌرها من سٌطرة الدولة التركٌة  داعش ومناطك الشمال السوري الوالعة تحت

الفصابل المسلحة المسٌطرة على المنطمة حٌث سٌاسة تهمٌش المرأة وتجمٌد ودورها فً إدارة وبناء المجتمع واعتبارها 

اع وتُشترى تحت أن تُبملكٌة ٌمكن التصرؾ بها بحسب االحتٌاج وحتى اإلتجار بها واستؽاللها واعتبارها سلعة ٌمكن 

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 

  لمناطك السورٌة وبنسب لد تختلؾ من منطمة ألخرى . منتشر فً كامل مجال العمل فً كافة ا
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 تعرٌف العنف ضد المرأة :ثانٌـاً :  -

 

نه ٌمارس ضد المرأة موم على أساس التعصب للجنس ، أذ أٌمكننا تعرٌؾ العنؾ ضد المرأة بؤنه السلون العنٌؾ الذي ٌ

 فٌلحك األذى النفسً و الجسدي و الجنسً بها .

 

فهو ٌعٌك د من ممارسات العنؾ، حمولها و التحكم فٌها و تهدٌدها بؤي طرٌمة كانت أفعال تع ثم إن حرمان المرأة من

 على حمولها المشروعة و البدٌهٌة .حرٌتها و ٌشكل عابما  ٌمؾ فً وجه حصولها 

رة و فضال  عن أن آثاره السلبٌة ال تمؾ عند المرأة فحسب بل تنعكس بشكل سلبً على المجتمع بؤكمله بدءا  من األس

 وال ترتبط بطبمة اجتماعٌة بعٌنها . لة لها بمجتمع محدد أو ثمافة ماالعنؾ ضد المرأة ظاهرة عامة ال عال

 

 

 

 أشكال العنف ضد المرأة : -

 

 وذلن بمحاولة االعتداء على جسد المرأة و محاولة لمسها و ٌمع ضمن هذا النوع / االؼتصاب/العنف الجنسً :  -1

 .من النزاعات المسلحة حٌث ٌستخدم كوسٌلة ممنهجة للحرب وكسر إرادة الشعبوهو شابع خاصة  ز

 

هو أكثر األشكال وضوحا  و ٌشمل أي استخدام للموة الجسدٌة ضد المرأة  )كالركل و الصفع و  العنف الجسدي : -2

االحتجاز وهو  أٌضا  منتشر فً مناطك النزاع المسلح خاصة  فً أماكن الضرب بؤدوات تسبب األذى للجسد ( 

 .وداخل مراكز اإلٌواء والمخٌمات واألسر التً تعانً من مشاكل عابلٌة متسمرة 

 

ٌرتبط هذا العنؾ بسابمه ، فالمرأة التً تتعرض لعنؾ جسدي ، ستترن كل ضربة أو لكمة أثرا   العنف النفسً : -3

خصٌتها ، فٌملل من إمكانٌاتها و نفسٌا  كبٌرا  فً نفسها و روحها ، و سٌإثر ما ٌحدث فً كل نواحً حٌاتها و فً ش

ٌضعؾ ثمتها بنفسها و ٌسبب لها اكتبابا  و خوفا  و للما  ، عالوة على األثر الذي سٌتركه فً مستوى تمدٌرها لذاتها ، 

 . وهو أسلوب متبع لكسر المرأة وفرض السٌطرة علٌها و عجزها عن السٌطرة على األمور من حولها

 

نؾ الجسدي فً نفسٌة المرأة ، فؤن للعنؾ اللفظً األثر الواضح و األكبر فً صحتها كما ٌإثر الع العنف اللفظً : -4

النفسٌة ، ومن أمثلة هذا النوع من العنؾ )الصراخ علٌها فً األماكن العامة  و استخدام عبارات و ألفاظ تملل من 

 شؤنها و تحمرها أمام الناس ( .

 

ى عدم لدرة المرأة بحصولها على المال ، و بسبب تبعٌتها المالٌة ٌعود السبب فً هذا العنؾ إل العنف االلتصادي : -5

لزوجها فهً ؼٌر لادرة نتٌجة لذلن على أتخاذ أي لرار مالً ، و ال حتى اإلدالء برأٌها فٌما ٌتعلك باألمور المالٌة و 

تدٌر األمور المالٌة أو فً حال فمدان المعٌل لها وتحملها أعباء  ذلن على اعتبار أن الرجل هو من ٌموم بتحصٌلها
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ٌضطرها لتحمل أعباء مضاعفة فً إدارة أمور األسرة وتؤمٌن متطلباتها المدٌة مما ٌعرضها لنفسها وألسرتها مما 

بعرض تنتهن حمولها وتجعل تمبل بؤعمال لم لالستؽالل وٌفرض علٌها أعباء وضؽوط نفسٌة كبٌرة وٌدفعها للمبول 

 .  سب مع لٌمها حتى لدراتهاتعتد المرأة المٌام بها ولد ال تتنا

 

أي فعل ضار ٌستهدؾ أفراد أو جماعات على أساس الجنس كالعنؾ الجنسانً  العنف المائم على النوع االجتماعً : -6

 أو العنؾ المنزلً أو االتجار بالبشر أو زواج الماصرات و الزواج المبكر و الخطؾ .

 

 –الزواج المسري  –التجنٌد  –الخطؾ  –) االؼتصاب لصد به زمن الحرب العنف الجنسً فً النزاع المسلح :  -7

 تجارة األعضاء (. –االستؽالل الجنسً 

 

 أسباب العنف ضد المرأة :  -

 

المشكلة األساسٌة فً تركٌبة المجتمع و مجموعة من المعتمدات و العمابد التً اتفك علٌها ؼالبٌة األسباب االجتماعٌة :  -

و أفضلٌة الرجل على المرأة و حك الرجل فً التحكم فً تصرفات النساء و اختٌار العنؾ أفراده، فالسلطة الذكورٌة 

 ضدها كوسٌلة لحل الخالفات و جمٌعها من المعاٌٌر السابدة فً الكثٌر من المجتمعات .

 

ال خجل بناء  على ذلن فؤن لألعراؾ االجتماعٌة دورها الواضح فً تعزٌز العنؾ ضد المرأة و تحوٌله إلى سلون عام 

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 

بل به كوسٌلة للتربٌة والتعامل وتمارسه بدروها وتفرضه بل وٌرونه حك من حموق الرجل علٌها وٌجب أن تم طبٌعً

 . 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 

آسً و ملعنؾ و الضرر األكبر بسبب افهً المت وجود النزاعات والحروبمع من الذهنٌة الذكورٌة السلطوٌة و لكن 

 .التشرد و التهجٌر و الفمر بسبب معاناة  العسكرٌةاالنتهاكات إضافة إلى الظروؾ  الصعبة و الهجمات 

 

م جدٌة الدولة هً المسإول األول و األخٌر فً وجود حاالت العنؾ بكثرة فً مجتمعاتنا بسبب عداألسباب السٌاسٌة :  -

الدولة 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 .

 ممارستها تظهر و كؤنها متسامحة و مبررة لما ٌحدث .فالدولة ال تؤخذ مولفا  واضحا  ضد هذا العنؾ من خالل لوانٌنها و 
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الخلل المادي الذي ٌواجهه الفرد أو األسرة أو التضخم االلتصادي الذي ٌنعكس على المستوى األسباب االلتصادٌة :  -

ة وٌفرض على المرأ المعٌشً لكل من الفرد أو الجماعة و من الصعب الحصول على لممة العٌش ٌجعل من الرجل عنٌفا  

 . المبول بالكثٌر من شروط العمل الصارمة المجحفة بحمها والتً تصل لحد االنتهان لحمولها األساسٌة

 

ترجع األسباب النفسٌة من األساس الى التنشبة االجتماعٌة منذ الطفولة فكثٌر من الدراسات تإكد أن  األسباب النفسٌة : -

 بٌة والعماب الجسدي الشدٌد وللة االهتمام وؼٌاب الرعاٌة ،أؼلب المجرمٌن العنٌفٌن تعرضوا فً طفولتهم لسوء التر

سس التربٌة العنٌفة تنشؤ وتولد لدٌه العنؾ إذ تجعله ضحٌة فتشكل لدٌه شخصٌة ضعٌفة وتابهة وؼٌر واثك فالعنؾ ٌولد أ

اجهَ اإلنسان فً ن الذي ٌوالعنؾ كما ٌمول علماء النفس )العنؾ انتاج الؽضب الذي ٌحدث بسبب الٌؤس واإلحباط والخذال

 .(حٌاته

 

تضطر كثٌر من النساء إلى السكوت عن العنؾ الممارس ضدهن بدافع الخوؾ من الرجل اوال  فً  األسباب الشخصٌة : -

حٌن ٌكون سكوتها بالدرجة الثانٌة ألسباب مرتبطة بشكل مباشر بما سبك ذكره من أسباب كعدم وجود خاصٌة اجتماعٌة 

 .  لها سواء من األسرة نفسها أو حتى من المجتمع والسلطة الحاكمةوعدم وجود تمبل أو دعم  لها

 

 آثار العنف ضد المرأة :  -

 

  : بات هضمٌة نتٌجة تعرضها للتعنٌؾ عالوة على اضطرمرأة بالصداع أو أمراض عصبٌة أو اتصاب الاآلثار الصحٌة

 تسبب لدٌها تشوهات فً بعض األحٌان .اإلصابات التً لد تتعرض لها كالحروق و الجروح و الكسور و لد 

 

 : كاالكتباب و مشكالت النوم و صعوبات تمبل الطعام و فً الحاالت الشدٌدة لد تمدم المرأة على االنتحار  اآلثار النفسٌة

 إلنهاء عذابها .

 

 : ة و عن المشاركة لد تصل المرأة بسبب العنؾ الذي تتعرض له إلى العزلة التً تبعدها عن األنشط اآلثار االجتماعٌة

 فٌها ، و تجعلها ؼٌر لادرة على العمل فتفمد فرحتها فً تحصٌل االستمالل المادي.

 

 

 

 

 



 

 8الصفحة 
 

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

 

منذ عمد من الزمن من انتهاكات جسٌمة فً مجال عانت المرأة السورٌة خالل تجربة النزاع المسلح السوري المستمر  -

حموق اإلنسان و لد تعرضن ألبشع أنواع االنتهاكات من لتل و إصابة و تعذٌب و اعتمال تعسفً و اخفاء لسري و 

ن من آثار هذا ٌاالستهداؾ المباشر و الضؽط النفسً الكبٌر نتٌجة العنؾ الممارس بحمهن و بحك أسرهن و ال زلن ٌعان

 لممنهج الممارس بحمهن لبل و أثناء و بعد الهروب من مناطك المتال .العنؾ ا

 

ناهٌن عن تجربة النزوح الرهٌبة و فمدان األمن و االستمرار حٌث تعرضن للتمٌٌز المابم على النوع االجتماعً و العنؾ  -

التعذٌب و االستعباد  الجنسً و الزواج المسري و الزواج المبكر و الحمل المسري و االجهاض المسري و االتجار و

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 

هذا ما شهدناه فً الشمال السوري خاصة فً المناطك الوالعة تحت سٌطرة الجٌش التركً كبٌرة على المرأة و حٌاتها و 

و فصابل المعارضة السورٌة المسلحة و المناطك التً تنشط فٌها خالٌا تنظٌم الدولة اإلسالمٌة المعروؾ ب)داعش( 

لت النساء تعباد جنسً و ال زاازداد بحمها االنتهان من خطؾ و لتل و اسو حٌث كانت المرأة ضحٌة الفكر و التطرؾ

منه بسبب ممارسات التنظٌم المذكورة أكبر دلٌل على سٌاسة الممنهجة المتبعة بحك المرأة و التً  ما عانٌن  االٌزٌدٌات و

دفعت ثمنا  باهضا  لصراع لم ٌكن لها أي دور فً نشوبه و التً ال تزال نتابجه حاضرة حتً ٌومنا هذا رؼم الجهود التً 

افحة هذا الفكر و أثاره ، هنا نذكر جهود التحالؾ الدولً و لوات سورٌا الدٌممراطٌة فً محاربة هذا التنظٌم بذلت لمك

م بحسب احصابٌات اوردها البٌت 2219/ امرأة اٌزٌدٌة داخل األراضً السورٌة خالل عام 144حٌث تم تحرٌر /

م وتم توثٌك تحرٌر امرأتٌن إٌزٌدٌتٌن 2222ل عام خالإٌزٌدٌات / نساء 7اإلٌزٌدي فً المامشلً و تم توثٌك تحرٌر /

 م .2222/ نساء إٌزٌدٌات خالل عام 3تم توثٌك تحرٌر / 2221خالل عام 

 

 ونذكر الحاالت األربعة للنساء اإلٌزٌدٌات التً تم تحرٌرهن  : -

اما  كانت مخطوفة من / ع19لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من العمر / 14/1/2222بتارٌخ  -

 لبل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش .

لامت لوات سورٌا الدٌممراطٌة بالتعاون مع وحدات حماٌة المرأة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من  26/8/2222بتارٌخ  -

 / عاما  كانت مخطوفة من لبل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش .24العمر /

بل / عاما  كانت مخطوة من ل24الدٌممراطٌة بتحرٌر فتاة إٌزٌدٌة تبلػ من العمر / لامت لوات سورٌا 1/12/2222بتارٌخ  -

 تنظٌم الدولة اإلسالمٌة داعش .
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تحت عنوان ٌروي خاللها لصة الفتٌات المذكورات ألعاله  الكاتب جوان زكي سلووفٌما ٌلً نورد ملحك ثمافً بملم  -

ٌدٌات المحررات من براثن التنظٌم وما مروا به من أهوال فً رحلة ٌروي فٌها معاناة الفتٌات اإلٌز تحت خط المهر

 االستعباد حتى تم تحرٌرهن وعودتهن  لذوٌهن  .

موحدهمظف،مأطؿوممالمثقبًوماظلقادمعـمجعؾمطّؾف،ماظؽقنمسؾكمعؾبلدلفبمزبؿؾلٌّمدؿورفبمظؾقدود،مسوبرًامصقفماظلؽقنمطونمصقػقي،مضؾٍؼمليلُة

م.بوظـػقرمأرواحـومعألتماظيتماظعؿؿيمظقؽلرمظفقر،اظمسؾكماٌؼدرةمميؾؽمعـماظؼؿر

مصشعوسفمعـف،مترجكمصوئدةمالمذوحى،مضؿرفبموظؽقبفمترتاضص،ماظـفقمموحقظفماظلؿوء،مضؾقبيمؼبمععّؾٍؼمطؼـدؼٍؾماظؼؿرماظؾقؾي،مطونمتؾؽمؼب

مورحؾمضقوءه،ماعؿصقبمضدماظـػقسمزالممطلنقبمزؾؿًي،مدؾبؾؾـومؼزؼدماآلنمبوتماظؼرؼي،مبققتمبنيمدؾقؾـومظـومؼضلءمعضكمصقؿومطونماظذي

م.اجملفقلمإظبمسـومعؾؿعدا

مسذابوتلممبدأت مم-درية مسربممشق موضقي (مزؼركمطر)مضرؼيمؼبماٌؿقاضعمعـزظـومدطحمسؾكمصراذفؿمظصغوريمعددتؾبمظقؾَيم-أغو

مأدقدمذوربلبمخؾػماخؿػقؿوماظؾؿنيمذػؿقفمبنيمووضعفومبؾعوبف،محقاصفوموأظصؼمظّػفو،ماظيتمدقفورتفمؼدخقبـموزوجلمصراذل،مجبوغى

اظؼرؼؾيمعـو،ممذـؽولمعدؼـيمجفيمعـمآتقًيموػـوك،مػـومتؿعوظبماظطؾؼوتمأصقاتمغلؿعمطـومحقـفوماٌعؿقبؼ،مدخوغفمؼـػٌموراحمطوظؾقؾ،

قبمذلغفومعـماظيتماألدسقيمبعضمتؿؾقمغغػق،مأنمضؾؾمطوغًموذػوػـومايدودؼي،مدـفورمجؾولمودطمحقهلو،موعو معـماظؼؾقؾمب

م)داسش(متـظقؿمدقطرةمحقلمتدورمأحودؼــومبقـؿومقدـو،غػمؼبماظطؿلغقـي مواظشوم ماظعراق مؼب ماإلدالعقي ماظؼرىمبعضمسؾكماظدوظي

موأنقبمبف،مظـومسؾؿمالمألعٍرموادؿعدادػؿمبققتفؿ،مصققماظلقداءمراؼوتمدوظؿفؿمورصعمهلؿ،ماظعربمذققخفومعؾوؼعيمحبفيمظـو،ماجملوورة

مؼؿعرضقاماظؽردماإلؼزؼدؼنيمظـماٌقارـنيموأنمبلعون"،م"أغقبفؿمأػؾفومظقكربماإلؼزؼدؼي،مرىاظؼمإظبمبرجوظفماإلدالعلمؼردؾماظؿـظقؿمػذا

م.هلؿماٌؾوؼعيمؼعؾـقنمداعقامعومظألذى،

ؾب ؾبمسروضـو،مؼبماألدرؼـوظنيموؼـريمخالظـو،معـمؼعربمثؼقؾمدوخـمبفقاءمذوسرًةمعؼدارػو،مأدريمالمضصريةمشػقةمبعدمسقينقبمصؿق مادؿؼؿ

متلوؤالتماٌرؼىمبصؿؿبؿفكبموؼطرحمبـو،مؼعصػمواظرتضىماًقفمطونمظؼدماٌعومل،معؾفؿمظشلءلبماظلؿعمؼلرتقموجلزمألجدمصراذل،معـ

مصققموعـماظقرقؽي،مايفرؼيماىدرانمذيماظرؼػل،مبقؿـومبوبمسؾكمصوخؾيلبمررضوتلبمصقتممسعـومحؿكميظوت،مإالمػلمعومسؾقـو،

معؿؾعـؿومسؾقف،مبودؼيمواظصدعيمظؾكؾػ،مبلرسيمؼرتاجعمبفموإذاماظغرؼى،ماظزائرمػذامسـماألذعٌمبرأدفمؼلؿطؾعمزوجلمراحماظلطح

م...اظدواسشمإغقبفؿ:مظلمػؿس

ؾبمطلغين ؿبمسوٍل،مجؾؾمضؿيمعـمدؼط ؿبماظلؼقط،مإثرمسظوعلمصقفومهطؿ ماٌضطرب،مضؾيبمرقوتفومبنيمهقيماظيتمأضؾعلموتفشقبؿ

ؿب مؼبمصقتلمبلسؾكمسؾقفؿمأصقحمصقفومطدتؾبمضرؼؾو،مدثدققموشرؼىمعرؼىمذلءمصفـوكماظلؿوء،معـماظؾوػؿيماظـفقممواخؿػ

موبعقـقفماظصراخ،معـمإؼقبويمعوغعومصؿل،مسؾكمؼدهمصقضعمأتفقرمأنمضؾؾمدؾؼينمزوجلمأنمإالمواظصدعي،ماًقفمصرطمعـموجففؿ،
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ؾًبماهلوغه،ماظـقممعـمحبرمؼبمشورضنيمؼزاظقنمعوماظذؼـمصغورغومإظبمعشريامحدقبجين،ماىوحظؿني مأنمضؾؾماهلروبمسؾقـومأنقبمعـفمصفؿ

مابــومزوجلمغبؾمبقـؿومصدري،مسؾكماظرضقعيمابـيتموغبؾًمأبـوئل،مأؼؼظًموبلرسيمظذظؽمسؾقـو،ماظؼؾضماظغربوءمػمالءمؼؾؼل

مغزظـوموعـفومبقؿـو،مدطحمععمدطقفمؼؿالصؼماظذيمجورغومبقًمإظبموتقجفـومبعضو،مبعضفؿومبقدممتلؽونماظصغريتونموابـؿويماآلخر،

مخورجفوموأصؾقـوماظؼرؼي،مبققتمسربغومحؿكمواظلؽقن،مبوظعؿؿيمعؿلرتؼـماظظالم،مودطماظطرؼؼموأطؿؾـومؾؿـزل،ظماًؾػلماظشورعمإظب

م.اٌعوملمعؾفؿمشدلبمسؾكمطؾـومغـقحمورحـوماظؾقؾ،مدؽقنمصقتفومصؽلرمماظرضقعيمابـيتمبؽًمسـدػوممتوعو،

معـمطؾريةمعػوجلةمظـومطبؾهماظصؾوحمطونموضؿفومذـؽول،معـماظؼرؼؾيموردؼيمضرؼيمإظبموصؾـومحؿكمسؾقـو،مبطققرهماظػفرمذؼشؼمإنمعو

ؿبمطؿـمسشقاء،مخؾطمعلريغومؼبمغؿكؾقبطمجعؾؿـومعػوجلةماظـؼقؾ،ماظعقور مأسقــوموبوتًمعـف،مخالصمالمظزجمرنيمؼبمأضداعفمشوص

ؾبماظغرق،معـمخقصومبفومظـؿؿلقبؽمضشيمسـمتؾقٌ مبـودضفؿموصقػوتمعؾؿقنيمبرجولمصفلةماعؿألمضدمطونماظذيماٌؽونمؼبمبـظريمجؾ

مواظصراخ،مبوظدعقعمأسقــومععمأرواحـوموصوضًمعالربـو،مسؾكمبودلبمواظذسرمحقظلمعـماظصغورمأوالديمهّؾؼؽبمحقـفومسبقغو،معصقبي

م.اظعذابمؼبمرحؾؿـومبدأتمػـوموعـ

مإنمصؿومػذه،مظضقوعامرحؾيمؼبموجفوتـومأوظبمػلماظعراضقيماظلقرؼيمايدودمعـمواظؼرؼؾيماٌقصؾ،مضضوءمعـمتؾمسػرمعدؼـيمطوغً

محزؼـمشـوءمودطمبوظـقاحمصؾدأغوماألدك،معـممبزؼدماظلقداءمراؼوتفؿمادؿؼؾؾؿـومحؿكماٌدؼـي،مودطمعدرديمأعوممايوصالتمعـمترجقبؾـو

ؽبمضدماظؾقاتلمأعفوتـومبصقت قبمظؿؾبذطرغومضؾؾ،مصقؿومزروفمػؽذامسش مجرتؿبمعذحبيمودؾعنيمأربعمعـمسوغكمذعىمبؿورؼخمأشوغقف

مضرؼؾو،مدؿقدثمأحداثوموؼرويماظعفقؾي،ماظزعـمذوذيمسؾكماٌؿؽررةمحؾؼوتفمسرضمؼبمؼلؿؿرماٌلدوويماٌلؾلؾمػذامؼزالموعومحبؼف،

م.طوظشؿسمواضقًومبوتمذلءمصؽؾ

مدؾقرتفوموسؾكموزبووصـو،مدعقسـومبؽؾمطؾـومهؿقؼـومبوتًماآلنمظؽـفومسؾؿ،مرالبمهقيمضؾؾمصقؿومطوغًمصغريةمصػققبيمشرصي

مغدخؾمأنمضؾؾمظـو،مطؿؾقػوماظيتماظؿؽػريمسؾوراتمودطماجملرعني،مػمالءمضفؼفوتمارتلؿًماٌؿزضيمطلرواحـومياٌؿشؼؼماًضراء

مصغوريماحؿضـمععفـموطـًمطؾفؿمزوجلمسوئؾيموأرػولمغلوءماجؿؿعًماظضقؼماٌؽونمػذاموؼبمظؾؿفزرة،مظؿقضريغومادؿعداداماظغرصي

م.جدامشوعضمؾعلؿؼؾمؼبمؼػؽرونمرطـفومؼبماظرجولمبقـؿوماظؾوطقني،

مارتقاء،مدونمطؾفومايقوةمعرارةماظؼفرمصـفونمعـمسبؿللماٌؾؿفؾي،موحلراتـومبؾفوثـوماٌكؿـؼيماظغرصيمتؾؽمؼبموسبـمعضًمدوسوت

مسـوصرػؿمأحدمصؿحمحؿكمطوظصؾور،مصدورغو،مؼبماٌؿؾؼلماألوطلفنيمرئوتـومعـموؼؾؿفؿماىوصي،محـوجرغومعـمؼلطؾمبوظعطشمغشعر

مخؾػمعـمآػوتمتصوسدتؿبمعضطرب،مبعقؼؾمسؾقفؿمغـؿقىموترطقغوماظغرصي،معـمطؾفؿماظرجولموأخرجقامقـو،سؾماظؾوبماٌلؾقني

معـمعؽػفرةمووجقػفؿمواحدا،مإالماظغرصيمؼدخؾقنمبرجوظـوموإذامسـو،مرشؿوموجقػـومغؾطؿمصلصؾقـومعـفو،مذذراتموصؾؿـوماىدران

ؾبمواظؼفر،ماظغقظ م:وضولمعرة،مألولمؼراغلماٌؿؽدر،موطلغفموجفلمؼدؼفمبؽؾؿومعلؽمحؿكمحملينمإنمعوماظذيمزوجلمسبقمرطض
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م.عصريغومعـماٌقتمصننموإالمبلالم،مغعقشمؼدسقغـومحؿكمإدالعـومغؾبشفرمأنمأخربوغوم-

ؿبماظذيمايزنمسؾلقبمشؾىموضدمأجؾؿف مذظؽ،مصؾقؽـماٌقت،معـمسوئؾؿـومضبؿلمإدالعفؿمطونمإن:ماظلقداوؼـمسقينقبمهًمعالربفمبوغ

مخؾػمدؿكؿػلماظيتمووجقػـومذـؽول،مؼبمظؼؾؾؿـومإالمترطعمظـموضؾقبـومودالم،مإميونمعـمغػقدـومؼبمعومربقمطقعقاؼلؿمظـموظؽـفؿ

م.اظشؿسمرؤؼيمعـممتـعـومظـماألدقدمبرضعفؿ

ؿبماظرجول،مسـماظـلوءموصصؾقاماٌدردي،مدوحيمؼبموعّبعقغوماظغرف،معـماظلالحمبؼقةمأخرجقغو معؿشقوتمغلقةمسبقغوموتؼدع

موجفف،موسؾكمؼدؼفمسؾكمعـفمبؾعضموميلحماٌوءمبعضمؼرتشػمحملؿفماظذيمزوجلموطذظؽماظشفودة،مغـطؼمطقػمسّؾؿؿـومبوظلقاد،

م.ممذفودةمبالمضؿقالماظظالم،مضوعمؼبماألعؾمظلؼقطمسـقاغومإالمظقلًماٌؿلوضطيماظؼطراتمتؾؼطمطوغًمؼؿقضل،مطلغف

موملمععو،مبؼقـوماألضؾمسؾكموظؽــومسشـوه،ماظذيماظؼفرمورشؿمسوغقـوه،ماظلموةاٌعوغمرشؿمسـو،مبلعقولموابؿعدماظـقممجػوغوماظؾقؾيمتؾؽمؼب

مزوجلمأخقموطونمأعرػؿ،مؼرصضمطونمعـمضؿؾمإظبموسؿدواماظعوئالت،مبنيمصرضقامصؼدمشريغو،مععمصعؾقامطؿومسـو،مبعقدامزوجلمؼلخذوا

موطوغًماظؼرؼي،مورجولمإخقاغفمأسنيمأعوممضؿقالمصلردوهمإدالعفؿ،مإذفورمرصضمحنيمؼدؼفؿمسؾكماٌقتمتؾؼكماظذيماظضقوؼومأولمػق

م.اظصؾوحمذظؽمعـذمسؾقفمتـؿقىمزوجؿف

مإظبمظـؼؾـومادؿعداداماًشؾقي،معؼوسدػومبنيماهلزؼؾيمأجلودغوموهصرماألجقف،مبطـفومؼبمظؿؾؾعـومتـؿظرغومطوغًمغقاصذ،مبالمحوصالت

ؿبوؿقبمواظيتماٌقصؾمظؼضوءماظؿوبعيماظؼرؼيمتؾؽماحملراب،مطلرمضرؼي ماهللمادؿمطؿؾًمراؼوتمورصعًمدوطـقفو،مطؼؾقبمبوظلقادمؾ

م.مممممممماىرائؿمأبشعماهللمبودؿمميوردقنموػؿمخفؾ،مدومنومسؾقفو

مندموسبـمأرواحـو؟مؼبمايرؼيمأذعيموتــرماظظالم؟مودطمتشرقمأنمظؾشؿسمطقػمأسؾؿمالماٌقت؟مودطمايقوةمدؿزػرمطقػمأدريمال

معـو؟ماظؽـريؼـمأدـوغفومبنيمتؾؿؼؿماظؼرؼيموأنمرأس،مبلظػموحشمإظبمهقلمضدمعضكمصقؿومسياظقادماظؼرؼيمػذهمدؽـمعـمطؾمأن

مأنماظطقؾيماألرضمهلذهمطقػمرحؾي؟مبصدورماٌلؾحمدؼـفؿمغلؿؼؾؾمأنمسؾقـوموجىماظذؼـمضقوؼوػومسبـمطـومسؿقوء،مدقوديمضقوؼو

مسبؿؾمعؿوع،مبالمطوغقاماظذؼـماظؽـريؼـمطؿـؾمعـؾـوماظؾؾدؼي،مزعرطمأعوممؼـؿظروغـومػـوكمطوغقامغعؿمواألرػول؟ماألبرؼوءمبدعوءمتؿفؿؾ

معـمذلءمطؾمجعؾمضدموجفلمؼغطلماظذيماظربضعموذظؽماألدقد؟مػقماٌقحدمثقبـومعوداممظؾـقوب؟محوجؿـومصؿومأطؿوصـو،مسؾكمػؿقعـو

مسوئؾؿـو،مأصرادموسددمأمسوءغومقؾبؿلفمؼؼقعقامطلمشرصفومإحدىمسبقمبؿقجقفـومضوعقامايوصالت،معـمغزوظـوموصقرمعالعح،مبالمحقظل

ماظصغرية،مسوئؾيتمععماظغرصيمتؾؽمداخؾمإظبمأتؼدمموأغومطقوغل،مداخؾمظقلؿؼرمؼفقيماظـؾٍمعـمبؼوظىموذعرتمععدتلمتؼؾصًمحقـفو

موالمبـو،متؾؿقؼمذفقاغقيموغظراتمخؾقـي،مابؿلوعوتموجقػفؿمسؾكمترتلؿماظرغبي،مؼعرصقنمالمرجولمبؾفوثمطبؿـؼماٌؽونمألجد

متعرضمظؽـفمعـعف،موأرادمسؾقفمؼدهمزوجلمصرصعمزوجل،مأعوممجلديمظقؿقلسمسبقي،مبقدهمأحدػؿمعدقبموطؾرية،مصغريةمبنيمرقتػ

ؾبموجفف،معـماظدعوءمودوظًمأرضو،مأدؼطؿفمآخرمرجؾمبـدضقيمأػبصمعـمظضربيمحقـفو مؼؾؽقن،موأرػوظلمأصرخموأغومسؾقفمارمتق
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مأنموأجربوغوموجقػـو،مؼبمأدؾقؿفؿموأذفروامبـومصرخقامػـومتشعر؟مضؾقبماظرجولمالءهلممػؾمظؽـموذلغـو،مؼرتطقغومأنمإؼوػؿمعؿقدؾي

م.اظرؤوسمهلومتشقىماظيتماألػقالموغلؿعمغرىموسبـمرقؼؾي،مظلوسوتماظغرصيمرطـمؼبمغؼػ

م،اظغضيمألجلودػـمجوربيمرشؾيمؼبمخوصي،مشرفمؼبمواظػؿقوتماظـلوءموصبؿعقنمبعضفو،مسـماظعوئالتمبؿػرؼؼمؼؼقعقنمطوغقا

قبمإغفـمحؿكمظؾلؿوء،متعؾقمصرخوتفـمغلؿعمطـومسبقػـ،ماظشفقةمبراطنيمضؾقبفؿمؼبمصؿـقرمأسقـفؿ،معـمتؿؼطرماظشفقةموغظرات مط

م.اجملرعنيمأؼوديمأبداغفـمؼدغسمأنمضؾؾمعرةمأظػماٌقتمعؿؿـنيمظؾضرب،مؼؿعرضـ

مإلحدىمطوغًمواظيتماظؼرؼيمعـمضرؼؾيمرسيعزمإظبمترحقؾـومغـؿظرماظؾؾدؼي،مدوحيمؼبمغزالمعومطـوموسبـمظؾغروبماظشؿسمعوظً

مأخذوامطؾرية،مزبوزنمسدةمسؾكمهؿقيمطؾريةماٌزرسيمطوغًمظؼدمععـك،معـماظؽؾؿيمهؿؾفمعومبؽؾمطعؾقدمصقفومغعؿؾمطلمأعرائفؿ،

متعددتماظذيماألعريمػذامعـزلمؼبمطكودعيموزقػيتمطوغًمبقـؿوماألدؾقع،مؼبمظقؾيمدقىمأراهمأطـمملماىقاعقس،محظريةمإظبمزوجل

قبمإغفـمحؿكمسؾقـو،موبواًلماىؿولمهقلمحؿكماظلؾوؼو،مػمالءمبنيموؿعماظيتماظلؿيماىؿولمطونمظؼدمودؾوؼوه،مجورؼف مؼبمصبؿعـمط

م.ؼشوءمطؿومذـؽولمبؾـوتمؼؿوجرمظؾـكودي،مدقضومػذامضصرهمطونمظؼدمأطـر،مؼدصعمعـمظؽؾمصرادىمأومعبعومبقعفـمظقؿؿماظؼصرمشرف

محصقغؽمطوغًمعفؿومحقـفوماإلذسون،مراؼيموترصعمروحؽمتلؿلؾؿمسـدعوماغفقوركمؼؾدأمظؽـماًورج،معـمهطقؿؽمؼلؿطقعمذلءمال

م.سؾقفمتلؿـدمعومودمملمألغفومتـفورمصلقفمضقؼي،

ماظيتمظؾؿلروضوتمزبزغومطوغًماظيتماألعريمزبوزنمإحدىمجبوغىمشرصيمؼبمأرػوظلمأحؿضـمطـًمحنيماظؾوردةماظؾقوظلمإحدىمؼب

مؼبمتشؾفينماظيتمغوصذتلمزجوجمخاللمعـمغظرتموئقدة،مخطقاتممسعًمؼرؼد،مطؿومؼؾقعفوموراحماإلؼزؼدؼنيمضرىمعـمرجوظفمدرضفو

مظـمذبفقلمإظبمسبقي،مدبطقماظؾقؾ،مدجكمواطؿلًماًقفمعـمتعرقبتمخطقاتماظرؼح،مبػعؾمتؿقطؿمأنموتؽودمروحفو؛ماغؽلور

مترتغحمطوغًموذرتف،مصـكرتفمروحفومجذعمأصوبمضدماظصرقبماظرؼحمؽوتؾماٌقت،مذراسلمبنيمطونموظقمصقفمطوغًمممومبشوسيمأذدمؼؽقن

مطوحؾفومظقتؿبمحػرةمضدعقفومإحدىمابؿؾعًموضدمبشٍر،مبوِلمسؾكمدبطرمملمععوغوةمطبؿصرمداممووجفمهؿضر،مبلغػوسماظؼدعني،محوصقي

مبصدرماحؿضـؿؾبفومظألرض،مغػلفومؿتلؾمأنموضؾؾمبوألمل،موؾبذؿؽبموضدمإالمعقضعمؼقجدمالمأغفمرشؿمأٌومتصرخمطوغًمتؽلره،مأنمصؽودت

م.عؾؽمروووسمؼو:مضوئؾيمتـوديموػلمأعوعفومذراسلموأظؼقًمصقف،مايقوةمغؾضمؼؿقضػمؼؽود

معـمجقداماظقجفمععوملمؼؿؾنيمأنمؼلؿطقعمسـفؿو،مالمغزعمضدمجؾدمهًماٌؿؼقحميؿفؿومزفرمضدموؼدانماظلقاد،مششوهمصغريمجلد

معؿلوضطيمودعقعمعؾققحموبصقتمدبػلمممومأطـرمصؿظفرمعزضًمضدمدقداءمسؾوءةمتؾؿقػمؿوةصمإغفومتغطقفو،ماظيتمواظؽدعوتماظؿقرعوت

م!!مدوسدوغل،مأغؼذوغلمأرجقطؿ:متؼقل
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مسالعيمتركمضدمضقدمآثورمسرضقبقفومصققمزفرمضدمايوصقؿنيمضدعقفومهًمبؼعومظقصـعمؼؿلوضطماظذيمبوظقحؾمعدغليمعالبلفومطوغً

موػذامذئى،مأومعؿقحشمطؾىمبراثـمبنيمعـمصرقبتموطلغفومعؿـؾؿ،ممبعقلمعـفؿومطؾمسؼؾمرهػماٌؿقجليماظؿلوؤالتمعوزاظًمداعقي

م!غػلفو؟مسؾكمبوظًمضدمأغفومأممعوء،مبرطيمؼبماظػؿوةمتؾؽموضعًمػؾمأدريمالمبوظقحؾماحملؿؾماظؾزجماٌوء

مأصوبفومضدمطؼطيمصؿؿؽقرمؿوظؾعضفموصكذؼفومذراسقفوموتضؿمصؿفو،معـممبؼربيماظصغريتنيمؼدؼفومتضعموراحًمؼديمبنيمعـماغلقؾً

م.اظصغريماظطػؾمبقدماًؾزمضطعيمإظبمتـظرمأجػوغفوماغؿػوخمعـمعطؿقديمتؽقنمتؽودموبعققنماظشؿوء،مبرد

م.رعوعومظؽمأجفزمثؿمأوالمألغظػؽمتعوظل:مهلوموأضقلماألرضمسـمرصعؿفومبوآلخرمبقـؿومذراسل،مبنحدىمجذسفومألحقطماسبـقً

م.ايؿوممإظبمأخذتفومثؿمععلمظؿؿشلمسؾلموتلؿـدمسـؼلمحقلمؼدػومتضعمثؿمبصعقبيمتؼػمأنمهوول

ؾبماظلوخـي،ماٌقوهمصـؾقرمأدرتؾب مجلدػو،مسؾكمعؿكـرةمطوغًماظيتمواظدعوءمبوظطنيماٌصؾقغموذعرػوموجففو،مسؾكمبقديمأعلقبدمورح

ؾب مصورشي،مصصورتمعـورؼمعـفمعغزمضدمصوحؿمبشعرمسشرة،ماظرابعيمتؿعدمملمظطػؾيمجلدمظقظفرمسـفو،ماٌؿلكيماألمسولمػذهمأزؼؾمرح

ؿبماظيتماٌرتعشيماظشػوهموتؾؽمذعرػؿومأزؼؾمضدموحوجؾني م.سطشكمطصقراءمصؾدتمجروحفومتقؾقبل

مأرضقي،مسؾكماظدعوءمظؿـزظؼميظيمصرتاجعًمصكذؼفو،متؾقثماظدعوءمعـمطؿؾيمصؿـدصعموؼدؼفومبذراسقفو،مغػلفومظؿلرتماظػؿوةمتـقين

مطؾمسؾكماظقحشلماالسؿداءموآثورموجـؿقفومسؾكمواظؾـػلفقيماظزرضوءماظؽدعوتمتؾؽمعـمػؿوةاظمظؿلنقبموجففو،مغوسؿيمبػقريمغظػؿفو

م.مجلدػو

م.اظقجعمحؿكمبوظدمموتغضقبـماظقؼؾمرأىماظذيماظغضمجلدػومسؾكمذرصؿفومدوخـيمدعقع

مرأدفومعـمزاءأجمظقرتكمععظؿفماجؿٌماظذيمذعرػومعـماظؾوضلماىزءمعشطًمثؿمعالبللمعـمبعضوموأظؾلؿفومتـظقػفومعـماغؿفقً

م.بقرمطلرض

م.وجلدػوموجففومأصوبماظذيماظعؾبقؽبارمػذامهًمعبقؾيماظػؿوةمبدتمظؾشعر،مشطوءمأظؾلؿفو

ماٌـؿفؽ،مجلدػومآالممعـمصصرخًمأغبؾفومأنمأردتمأغو،مأسقشفماظذيماٌزؼػمبوألعونمواإلحلوسماظدفءمععمؼؿـوضؾمرأدفومبدأ

م.بوظراحيمضؾقالمتفـلموترطؿفوماظؾقن،مأزرقمبؾقوفمصدثقبرتؾبفومعؽوغفو،مؼبموغوعً

موأغومظصقتلماظلؿعمظؿلرتقمسقـقفوماظغرؼؾيمػذهمصؿقًمايظرية،مؼبمزوجلموطونمواألعري،ماٌـزلمخدعيمؼبمطـًمبقـؿوماظصؾوحمؼب

ؿبمأنمبعدماظؽؾؿوتمبؾعضمتـطؼماظػؿوةمبفذهموإذاماظصغرية،مبلخؿفومتفؿؿمأنمعـفومروظؾيممابـيتمععماظؽردؼيمبؾغيتمأهدث مارؿلغ

متـؿفؽمأنمععينمأتعرصقنمعـفؿ،مادؿطعًمعـمأضؿؾمأنماٌؾؽمبطوووسمأضلؿموأغوماألوظبماظؾقؾيمعـذ:ماظدعقعمبنيمعـمعؿـفدةموضوظً
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مذطر،معـفمضؾقبفؿمؼبموظقسمبلؼدؼفؿ،ماٌصقػمؼرصعقنماظذؼـمػمالءمصقفمؼؿػؾموسوءمتصريمأنمجلدك،موإغلوغقؿؽ،مطراعؿؽمطّؾؽ،

مطوصرةمغعؿمطوصرة.مإغينمؼؼقظقن:منلي،مواحفؿوأرمجلداموصبلدونمؼرطعقنماظذؼـ مؼؼطعقغف،مسفدلبموبؽؾمؼدسقن،مومبومبفؿمأغو

مبنيمصرقمالمإعوء،مبوسقغومواظؼفر،مبوظغنبمشريػؿمسؾكمواسؿدائفؿمظؾعرض،مواغؿفوطفؿمظؾؼؿؾمبلدؾوبفؿمطوصرةمؼـطؼقن،محرفموبؽؾ

ؽب،موطؾفـمعطؾقبماظؽؾموضؾققي،معبقؾي موصؿقي،مصغريةمطوغًمطؾؿوموطذظؽماظلعر،مزادماىؿولمزادمؾؿوطماظلعر،مؼبمإالمصرقموالمؼؾع

م.اظطؾىمسؾقفومزاد

مظقؿلؾكمؼرتطـمواظؾوضقوتماذرتاػو،معـمععمطوظؾفوئؿمتلوقماظؾقعمعزادمسؾقفومؼؼعموعـمواألضدام،ماألؼديمعؼقداتمصػقفمؼبمغؼػ

م.اظعـوصرمبفـ

مضووعًمبوإلشؿوء،مأصؾًمأنمبعدمإالمؼرتطقغلمملماظدواسشمأنمؼعؾؿمؼؽـمملمسذراء،مأغينمسؾكمبوسقغلموضدمدعقدي،مرجؾماذرتاغل

قبماظالئلماظؾـوتمعـمبعدػومسؾؿًماالسؿداء،مجراءماظدعوءمعـماظؽـريمصؼدتمأنمبعدموادؿلؾؿًمضقايمخورتمحؿكمطـريا مأغلمععل،مط

مألبوعمأخذوغلماظؾوطرماظصؾوحموؼبمأشؿلؾمأنمأعرتينمادؿػؼًموسـدعومسؾلقب،ماٌوءمبنػراقماظـلوءمإحدىموضوعًمطوظشوة،مجريممتمضد

موؼؾدومطؾريا،مرجالمطونماهلل،مإالمإظفمالمأنمواذفديمدؼـؽ،ماترطلموظؽـمدلتزوجؽ:مظلمضولماظلعقديماذرتاغلموسـدعوماظلقق،مؼب

مولحمتؾدقبلؽبمععلماألوظبميظوتفمعـذموظؽـمصقاصؼً،ماظدثرمذاتمايفرةمتؾؽموإظبمحقظلمعـماظؾقًمإظبمغظرتمواظعظؿي،ماظقضورمسؾقف

ؾبمذوذة،مأصعوالمععلمميورسمأنمصلرادماظرجؾ، مزوجوتفمغودىمأنمإالمعـفمطونمصؿومبويوئط،مرأدفمصورتطؿمبعقدامودصعؿفموجففمػبش

م...وعضقامظفموترطقغلموضدعلمؼديموأوثؼقامضربو،مسؾلقبماغفوظقامأنمبعدمصؼقدوغل

م.ذبقؽفمضؾؾمظؿغلقؾلمغلوؤهملخذغلتمأومحوجيتمظؼضوءمأذػىمطلمإالموثوضلمؼػؽموالمسددػو،مأدريمالممترمأؼوم

ٌّومرػال،مظفمأغبؾمأنمؼرؼدغلمطونمذفقرمثالثيمعرت مأسدمملموظؽـماىققؿ،مإظبمألسقدمأخرى،معرةماظلققمؼبمبوسينمعين،مؼؽسمو

م.اظرباءةمأشصونمصققمعـماجؿـقػوماظيتمتؾؽ

موذاتمأؼوممعضً.ممخبسمبـؿـمػؿألحدمجلديمبقعمصؼدمرقؼالمأزؾمملمذلء،مطؾمترصدانموسقـويمطؿرجؾمتغؾلمروحلمطوغً

مطـًمبغضيب،ماٌعّؽرماظشويمعشروبمهلؿمضدعً"مداسش"متـظقؿمعـم-سـوصرمثالثيم-مزوجلمأغف-ؼدسلمعـمبضقوصيمطونمحقٌمظقؾي

معـمادؿػؼًماألؼوممأحدمؼبمأتعرصقنمصؽؿو،مظؿكدؼريمؼلؿكدعفومطونمجقؾف،معـمزبدرةمأضراصمبعضمبلرضيمضؿًمضدمذظؽمضؾؾ

موأغومادؿقؼظًمأنمبعدمأضؿؾف،مأنمضررتماظققممػذامؼبمايرطي،مسؾكمأضقىمأطـمملمأغينمحؿكموأسضوئلمعالبللممتزضًموضدمغقعل،

ماظصقـمؼبمؼؾصؼقنمػؽذاموظؽـفؿمصعؾفو،مضدمؼؽقنمأنمأصدقمملموعالبلل،مجلديمسؾكمغّػوذةمرائقيموأذؿماظغرصيمرطـمؼبمعؾؼوة

م.ظؾؼذارةمسوءومدقىمظلًمإغؽ:مؼضقؽموػقمظلمضوهلومصقف،مؼلطؾقنماظذي



 

 15الصفحة 
 

م.صقضلمودؽؾفمبوٌوء،معؾقؽومدظقًامأحضرمأنمإالمعـفمطونمصؿومطوٌفقودي،موبؽقًمصرخً

مشطقامحؿكماظشويمعشروبمؼبموأذبؿفومصلقؼؿفو،ماألضراصمجقؾفمعـمأخذتمضدمطـًمأخرى،معرةمضذارتفمأهؿؾمأالمأضلؿًمحقـفو

م.شػقتفؿمعـمظؾؿلطدمهلؿمرطالتلمسؾكمؼلؿػقؼقامملمسؿقؼ،مغقممؼب

ؾب م.صقفومايقوةمذرعمواغؿفؽقامسذرؼؿفو،مدغلقامضدمصؿوةمظؽؾماغؿؼوعومبلزوصري،موجقػفؿمأعزقمطـًمصقفؿ،مشضيبمجوممصرش

مععوصؿفؿمسروقمبؿؼطقعمصؼؿًمبفماًوصماٌقسمددلًمضدمطـًمخربا،مأصعؾفممبومأحدمضبقطمأنمعـمخقصومصرخوتل،مأطؿؿموبقـؿو

م.قنغوئؿموػؿمدعوئفؿ،معـمضطرةمآخرمحؿكمظقـزصقا

م.واظعـػمواًقفمبوظرسىمعؾقؽيمرحؾيمبعدمػـومإظبموصؾًمأنمإظبمأجلودػؿمصققمسربتمأنمبعدماظؾقؾمبغطوءمعلؿرتةموعضقً

ؿب مطؾمحصؾ،معفؿومودلغبقفومطلخيت،مدؿؽقنمأغفوموأخربتفومحضـؿفو،مععًو،مبوظؾؽوءماذرتطـوموضدماظؽؾؿوت،مػذهمسـدماظػؿوةمتقضػ

مدطقةمظفمواألعريماألعري،مدؾوؼومعـمصلؿؽقنمأحد،مسؾقفوموتعرقبفؽبمذلءمحصؾموإنمأبدا،مدبرجموالماظغرصي،مؼبمتؾؼكمأنمسؾقفومعو

م.ؼمذؼؽمأنمأحدمؼلؿطقعمظـمظذظؽمرجوظف،معبقعمسؾك

موسـوصرماظعراضلماىقشمبنيماٌعوركماذؿدتمصؼدمشبوصف،مطـومعومحصؾمحؿكماٌشموعيماٌزرسيمؼبمغزالمعوموسبـمدؿيمذفقرمعضً

م.ضؿـفومعـمرؾعوموطـوموممؿؾؽوتف،مروحفمسؾكمحػوزومتؾمسػر،مإظبمطؾـومترحقؾـوماألعريمضررمحؿكمداسش

مأخرى،معرةمأرهموملمسين،مبعقدامظقلخذوهماسؿؼول،معرطزمإظبمهقظًماظيتماٌدرديمبوبمسـدمزوجلمألودعمتؾعػرمإظبمأخرىمعرةمسدغو

م.بعدمؼـؿفمملمطؽوبقسمؼقعـومطونماظلؾوؼو،معبقعمبنيمأؼضومػلماخؿػًماظيتماإلؼزؼدؼيماظػؿوةمتؾؽموأؼضو

موأظطؿمألغؿقى،ماجملرعني،مأؼديمسؾكمزوجلممبؼؿؾموضؿفومأسؾؿمطلماٌقصؾ،مؼبمضضقؿفوماظيتماٌدةمػلمطوغًمؼقعومسشرونم

مامشؽزازمحوظيمصؿصقؾينمواألخرى،ماظػقـيمبنيمأمسعفومطـًمتؽؾرياتمودطماألؼوم،مجققؿمعـمظؾكالصمبوئليمربووظيمؼبموجفل؛

موسوئالتماظلؾوؼومعـمطؾريمسددمععمصقفومألدؽـماًضراءمحلقبمإظبموأوالديمأخذوغلمبعدػوماإلغلوغقي،مصػيمؿقؼقنؼلمالمبشٍرمعـ

:ميظيمطؾمؼبمظـؼقلماظقوئليماهلقاجسمبـومتعصػماألرق،موضقػـوماألمل،موزادغومواظدعقع،مايزنمصبؿعـومورجوهلو،مععقؾفومصؼدتؿب

مدـؿقت؟معؿك

مظـلؿقؼظماٌرؼضي،مأذعؿفومخاللمعـمايزنمغؾؿحمالمطلمسـو،مبقجففومتشقحمطوغًماظشؿسمنأمحؿكمجدا،مطؽقؾيمصؾوحوتـومطوغً

ؽـبموضدمبؾـودق،معلؾقوتمداسشقوتمعؿشقوتمبوظلقاد،مغلوءمصقتمسؾك مؼبماًقفمظؿزرسـمغودػيمأحزعيمخصقرػـمحقلمحزع

م.أطـرمؼدصعمـٌمبقعـومظقؿؿمظؾـكودي،ماٌقصؾمدققمإظبمألخذغومادؿعدادامبـو،مؼصرخـموػـمضؾقبـو،
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مسبقي،مظرجوظفمعشرياماٌـظر،مضؾقحمذكصمصقبـوموؼؿؼدمماظؾوئلوت،موغلوئفمذعيبمبـوتمعـماظؽـريمععمصػقفمؼبمأضػمجعؾقغل

موضصقرػومبلذفورػوماظػراتمسبرمسؾكمترتبعماظيتماٌدؼـيماظلقرؼي،ماظرضيمعدؼـيمإظبمأخذتـومحوصؾيمإظبماظػؿقوتمعـمسددمععمظقؼؿودوغل

معألةمصورشيمشرفمصؼطمأثوث،مبالمطوغًموظؽـفوماٌلققبرةمضصقرػومإحدىمإظبمحقـفوموصؾـوماظلقداء،ماظراؼوتمسؾقفومسؾًماظيت

ماٌؿزوجمبويزنمتؿؼطرمسققغـوماألدقد،مبوظقجعمعؾققبغيمبوألمل،معردقعيمطؾقحوتمطقبومورػؾ،ماعرأةمػبلؿؽيمعـمأطـرمأعـوظل،مبوظلؾوؼو

مغؼؿوتمصقب،مطؾمعـماظصقراءمسقاصػمبفمتؿالسىماظذيماظؼصرمػذامؼبمطوعؾمذفرمدةعمععومظـعقشموداع،مبالمرحؾقامٌـمبويـني

موآػوتـو.مبدعقسـوماٌكؿؾطيمآالعـومعـ

واإلرػوقماظدائؿ،موػوظيمدقداءمهقطمبعقـقفومعـماألدك،مطوغًمماظؿعىمسؾقفومؼؾدومدقدـ،مامسفومصؿوٌةمطوغًمتـوممإظبمجوغيبماألميـ

صؼدمطوغًممينمبؼصؿفوموػلمتؾؽلموتؿقدث،مظقؿؾّؾؾمحدؼـفومبوظدعقع،مملمؼؽـمبقــومأدرار،تؿقدثمبالمتقضػمسـمأػؾفو،مأخربت

ؾبمتلعؾ معدؼـيموعـمسوعًو،مسشرؼـموتؾؾغمحقدر،محلـمدقدـمامسفومإنمظل:مضوظًمسـفو.محؿكمأخربػؿمأػؾفو،معـمأحدامإذامعومرأؼ

مداسشمؼبماظـوظٌمعـمصعـدعومدـفور، مععممدخؾماٌدؼـيمسـوصرمعلؾقيمعـمتـظقؿ مأظػونموأربعيمسشر،ممتماخؿطوصفو آبمعـمسوم

واظدتفومدوجدةموزوجيمسؿفوموأخقاتفومواظؽـريمعـماظػؿقوتمواألرػول،موغؼؾفؿمإظبمبؾدةمتؾعػرمومتماحؿفوزػؿمؼبمعدرديماظؾؾدة،مبعدم

مؾمغفوئل.أنممتمصصؾماظرجولمسـماظـلوء،معـمبقـفؿمأبقفوموذؼقؼفوموأسؿوعفوماظـالثي،مصوغؼطعًمأخؾورػؿمسـفومبشؽ

أخذتمغػلومسؿقؼوموأطؿؾًمبعدمتقضػ:مظؼدممتقبمتػرؼؼماظػؿقوتمسـمبعضفـمبعضو،مصـؼؾقػومإظبمعدؼـيماألغؾورماظعراضقي،موبؼقًمػـوكم

مإظبمبؾدةمبقمسلوف،موععماضرتابماىقشم عدةمسوم،موعـمثؿماغؿؼؾًمإظبمعدؼـيماهلقًمؼبمحلمبؽر،موبعدمأضؾمعـمذفر،مغؼؾقػو

دمسـوصرمداسشمػـوك،ماغؿؼؾًمععفؿمإظبماٌقصؾموعـفومإظبماظرضي،موػومػلمػـومتـؿظرمعـمؼشرتؼفومدؾقي،ماظعراضلمعـمأعوطـمتقاج

موؼؿزوجفومبؿؽؾريةمواحدة.

وطونمأولمعـماذرتاػومؼبماظققمماظؿوظل،مرجؾمامسفمأبقمربؿدماظعراضل،موؼؾؾغمعـماظعؿرمػبليموثالثنيمسوعو.مدوصرتمدقدـمععم

معًمأخؾورػومسين.أبلمربؿدمػذاماىفودي،مواغؼط

وسؾكمؼلوريمطوغًمػـوكماعرأةمتدسكمغعوممحلـ،متفذيمطؾمدوسيمبودؿمأوالدػوماظـالث،معبول،مجقون،موعومإنمتذطرمادؿمابـؿفوم

جوغل،محؿكمتؾؽلممبرارة،متـدبمحظفوموحظمأوالدػومؼبمػذهماٌلدوةمواجملزرة،موطلغفومسؾكمعقسدمععمإحدىماظػرعوغوتماظلوبؼيم

مذعؾ معـمضرؼيمصقالخماظؿوبعيماظيتمتعرضمهلو مسـماظـقران،محدثؿينمسـفؿ،مضوظًمإغفو مبرطونمضؾؾفو مأنمػدأ ماإلؼزؼدي،موبعد فو

،م2213،موجقونمعـمعقاظقدم2225ٌـطؼيمدـفور،موضدممتماخؿطوفمسوئؾؿفوماٌؽقغيمعـمزوجفومزؼودموأبـوئفومعبولمعـمعقاظقدم

م.2229وجوغلمعـمعقاظقدم
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يمغؼؾقػؿمطؾفؿمبشوحـيمطؾريةمإظبماٌقصؾ،موعـفومإظبمضوسيمطالدي،موزؾقامػـوكمعدةمسشرؼـمؼقعو،مطونمؼقعومعشموعو،مذظؽماظققمماظذ

وعـمثؿمغؼؾقػؿمإظبمدقرؼو،مإظبمعدؼـيمتؾمرصعًماظؼرؼؾيمعـمحؾى،موػـوكممتمصصؾفومسـمأوالدػو،مصفلمالمتعؾؿمذقؽومسـفؿ،معـمثؿم

مجؾؾقػومإظبماظرضي.

بلبـوئفوماظـالثي،مظؼدمزؾًمتؾؽلمظقؾمغفورمحؿكمادؿقؼظـومصؾؿمندػو،مظؼدممتمتزوصبفومعـمطوغًمتـؿظرماظػرج،متلعؾمؼبمأنمتؾؿؼلم

رجؾمامسفمأبقمعؼوتؾموسؿرهمالمؼؼؾمسـماًؿلني،معـمأصؾمػـدي،موسدػومأغفمدقعؿؼمرضؾؿفومإذامعومتعؾؿًماظصالةمواظصقمموضراءةم

ماظؼرآن.

م موصؼدغو مغراػو، مغعد مصؾؿ مزفرتمذاتمظقؾي، مطؿو ماظؽـريةماخؿػًمغعوم مضصصماٌكدل معـ مجزءًا معلدوتفو موزؾًمدرية أخؾورػو،

مظإلؼزؼدؼوت،مضقوؼوماىشعماظذطقريماإلدالعل.

زؾقبمطالممغعوممصبقلمؼبمذاطرتلمألؼوممطـرية،محؿكمأتًمدصعيمجدؼدةمعـماظلؾوؼو،مضودعيمعـمجفيمتؾمرصعً،موعومإنمسرصًمأنم

ماظؼصقي،محؿكمبدأتمبوظلم متؾؽماظؾالد مضدعـمعـ مبنيماظـالثنيماظلؾوؼو معو مصلخربتينمدقدة مغعوم، مجوغلمابـف مامسفو مصؿوة المسـ

واألربعنيمعـمسؿرػو،مأغفوممسعًمبفذاماالدؿ،م)جوغل(مرػؾيمتؾؾغمعـماظعؿرمدؾعمدـقات،مصلوعلتمبرأدلمهلو،مضوظًمظلمأؼضومأنم

واظدتفومايزؼـي،موطّؾلمصرحمبلؿوعممؼبمرأدفومإصوبيمبػعؾمدؼقطماظزجوجمسؾكمرأدفو،مصقاصؼًمسؾكمرأؼفو،متقطقدامعينمسؾكمطالم

معـمرجؾمعدةم موأخقتفومؼبمتؾمرصعً،مزوقبجقػو أخؾورػو،مثؿمأطؿؾًمظلماظلقدةمسـمحقوةمجوغل،مصؾعدمأنممتمتػرؼؼفومسـمأعفو

ػبليمأؼوم،مواظذيمُضؿؾمؼبمضصػمجقيمسؾكمعدؼـيماظؾوبماظلقرؼي،موبعدػوماغؿؼؾًمظؿعقشمهًمطـػمرجؾمآخرمؼدسكمأبقماظرباءم

يمػربمإظبمترطقومبعدمسشرةمأؼوممصؼطمعـمزواجفومعـف،موعـمثؿمزوجقػومإظبمذكصمامسفمأبقمايؿومموذػؾًمععفمإظبماٌقودؼـ،مواظذ

ماظلرابمبؿطؾقؼفوم مأبق مضوم ماظلرابمإظبمذرقمحؾى،موؼبمتؾؽماٌـطؼي مأبق مسودتمععمرجؾمامسف مصقفو،موعـمثؿ واظذيمُضؿؾمأؼضو

مجوغلمسـمتؾؽماظلقدةماألربعقـقي.موأردوهلومإظبماظؾوشقز،مصوغؼطعًمأخؾور

مطؿممتـقًمأنمأرىمغعوم،مصلخربػومسـمابـؿفومجوغل،موظؽـمطقػماظلؾقؾ؟مصؿومؼزالماىرحمشوئرا.

مسؾكمؼقممذاتمادؿقؼظـومحؿكمعالعح،مبالمأرضمخؾػماظغروب،مسبقمبلرواحـومتذويموػلماظشؿسمصقفومغراضىمسشـوػومرقؼؾيمعدة

موسفالتفوموعدعرة،مربطؿيماظؼدم،مؼبمشوبرةمععرطيمعـمخرجًمطلغفوماظغؾور،مصقضفومسالموضدماظؾقن،مرعودؼيمحوصالتمصقت

مصودؿؼؾؾـوماظلقرؼي،ماٌقودؼـمعدؼـيمإظبمبـوموصؾًمبوظغي،مبصعقبيماإلدػؾؿقيماظطرضوتمتؾؽمسؾكمتؿؿوؼؾمػؿقعـو،مثؼؾمبػعؾماٌفرتئي

مسرضمصوالتمإظبمبوظؿقجفمنمالمضبؼمظـوماظعقشمبؽراعي،موأعرغوأذظقغو،مسوضؾقغومألغـومطؿومؼزسؿقمجدا،معفنيمبرتحوبماٌدؼـيمواظل

مدعوءماٌؾقثيمذػوػفؿمعـمتؿؼطرمبشرؼي،مدعوءمطؿصوصلماظـلوء،معغؿصيبمعـمطؾريمحشدمأعومماظعؾينمظؾؿزادمسرضـومظقؿؿمبشرؼي،

ماألبرؼوء.مبـوتـو
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مأرػولمعـمظديمعومبؽؾمصوذرتاغلماٌصري،مسؾقدةمأبقمامسفمذكصموجدغلمغلقونمأعريمعـمبنيمعبقعماألعراء،مشؿرةموؼبموضؿفو

ماظؿعذؼىمطونماظؾشرؼي،مجؾنيمهلومتؿـدىماظيتمواإلػوغوتمبوظضربمزوجؿفمظؿلؿؼؾؾـوماٌـقػ،مبقؿفمإظبمبـومودورموػؿقم،موأوجوع

مسؾلقبمـفولتماظيتمظزوجؿفمؼرتطينمصغرية،مشرصيمؼبمجبلديماظزوجمؼؿؿؿعمأنمصؾعدمبـو،ماظزوجنيمػذؼـموؿعماظيتماٌشرتطيماظلؿي

ممتوعو،ماظقسلمأصؼدمحؿكمبشدة،مؼؾؽقنماألخرىماظغرصيمؼبمأواليمبقـؿوماظؽؾؿوت،مبلضذرمظؿشؿؿينماظطقؼؾي،ماًقزرانمبعصومضربًو

ماألمل.مأرضمسؾكماظلؿوءمطلؼقطموأدؼط

مؾؾي،عؾممملقيموبقدػوماظؼصر،مذظؽمعطؾخمؼبمتلوسدغلمطوغًمبقـؿومابـيت،محفوبمهًمعـمػربًماظشؿسمذعوعمعـمخصالت

مسؾقـوماألعريمدخؾماظؾقظيمتؾؽمؼبمعلؿؼؾؾ،مبالمظؿرتطفوماٌرقب،ماظزعـمػذامثـوؼومبنيمضوسًماظيتمرػقظؿفومسؾكمعؿقلرةمإظقفومغظرتؾب

مايفوب،مهًمعؽوغفومإظبماظشذراتمتؾؽمُأسدمملمإذامضبدثمضدمعرؼىمبشلءمأحللًمحقـفوماًصالت،متؾؽمجبؿولمظقؿػوجل

ؿبمجـقغقي،مبشفقةمسقـوهمٌعًموضدمبقدهمصقؿلقبدػومحفوبفو،مسـفومقـؿزعظمإظقفومدؾؼؿينماألعريمؼدمظؽـ معـفمتػؾًمأنمابـيتمحووظ

ؾبمحقـفوماظـقوب،مخؾػمزبؿؾهمعبولمسـمؼؾقٌمطلغفماظغضقبمجلدػومؼؿقلسقبموراحمذراسفو،معـمعلؽفومظؽـفمإظلقب،موتعقد مرطض

معفددامذػؿقف،مبنيمعـماظؽؾؿوتمتطوؼرتموضدمرػؿني،اظشمبعقـقفمرعؼينمظؽـفماظـفلي،مأصوبعفمهًمعـمأدقؾفومسّؾلمسبقػؿو،

م:وضولمعـفؿو،ماالضرتابمعـمإؼوي

مؼؼطػفو.موعؿكمصوطفؿف،متـؿرمعؿكمؼعرفمبصرية،مسنيمميؾؽمطونمطػالٍحم.وتزوصبفومضطوصفوموحونمأؼـعًمضدمػذهماظعـىمحؾوتم-

ؾب مأغفومماظزواج،مأعقرمسـمذقؽومتػؼفمالمصغرية،متزالمعومصفلمؼرتطفو،مأنمإؼوهمعؿقدؾيمأضؾقبؾفؿو،مهًمضدعقفمارمتق ضؾًمظف

مبطعؿفو.مواظؿؾذذماظؿفوعفو،مسؾكمأحدمؼؼدرموظـمطقصرم،

مرجوءمؼبمأضؾؾفومؼدؼفمإظبمأخرىمعرةموأسقدمدعقسل،مععمظؿؿؿزجمأغػل،معـمتؿؿكطمواظدعوءمأرضومألدؼطموجفلمؼبمرطؾينمظؽـف

مسين،مبعقدةمدـقاتماظؿلعمذاتمابـيتمأخذمحقـفومعـف،مخذهؼلمأنمألحدمؼلؿحموظـمالمطؾري،مطـزمسؾكمسـرمطؿـمظؽـفموتقدؾ،

م.طفورؼيموتزوصبفومبقعفوممتقبمصؼدمابـيت،مصقفومأرىمعرةمآخرمتؾؽموطوغً

مممرقبشًومصؿفعؾفماظصدئي،مسفالتفومهًمجلديمضؾؾمروحلممتزقمحدؼدؼي،مبعفالتمطعربيمعرؼرة،مسؾلقبمتؿوبعماألؼوممعرقبت

مأذفر،مبعدماظؿودعيمتؾؾغمحنيمأخؿفومطقولمحوهلومدقؽقنمصفؾماألخرى،مأخؿفومصريعمػقمبفمأصؽرمعومطؾموايصك،مبوظرتاب

مطـًمظذظؽماٌـول،مبعقدمذلءمواهلـوءماظراحيموبوتًمغلقؿؾبف،محؿكمأبدامؼزورغلمؼؽـمملموظؽـفماظـقممأنمأحوولمظقؾيمطؾمبؼقًموػؽذا

موذاتماظطقؼؾ،مبشعرػومؼرؼوػوماظشؿطوءمأنموزوجؿفماظداسشلمظألعريمأمسحموأالمبقدي،مابـيتمذعرمأضصقبمأنمسؾكماألعرمسزعًمضد

ؾًبمايالضي،معؼصمإظبمؼديمعددتمطؿالك،محضينمؼبمغوئؿيمطوغًمبقـؿومظقؾي مدـوبؾمضبصدمطؿـماألذؼر،ماظشعرمذظؽمأجزقبمورح
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مًوجّػموجقد،مهلومؼعدمملماظؽؾريةمابـيتمرحؾًمأنمعـذمصوظدعقعمجوصي،مبلسنيمأبؽلمطـًمظؽـينمؼضقؽ،موػقمبقدؼفماظؼؿح

م.اظعطشكمروحلمعـمعـوبعفو

ماظصغور،مإخقاغفومترسكمابـيتموطوغًماظؾقً،متـظقػمبلعقرمعشغقظيمطـًمبقـؿومعوررمصؾوحمصذاتماظؼدر،معـمضبؿلمالمايذرموظؽـ

مظؿلوسدػو،مإظقفومابـيتمبعـًمصؼدمعشغقظيمطـًموألغينمعو،مأعرمهلومألضضلماألعريمزوجيمظؿـودؼينماظغرصي،معـماًروجمعـمومتـعفؿ

م:وتؼقلمظؿـودؼينماظلقدةمدبرجمبعدػو

معـفو؟ماالدؿػودةمعـمزوجلمومتـعنيمشرصؿؽ،مؼبماىقػرةمػذهمعـؾمدبؾؽنيموأغًمعؿكمعـذ

م.غشوءمعومبفـمغصـعمظـو،معؾؽموبـوتؽمجورؼي،مإالمظلًمأغًمعـزظـو؟مؼبمتعقشنيموأغًمذظؽ؟مصبقزمػؾ

ؾب بؽقًمطـريا،ممغػلل،مأمتوظؽمملمأؼضومػـومبعوم،مدؾؼؿفومظيتامأخؿفومعصريمدؿالضلماظيتمابـيتمحظمأغدبمورحًموجفلمظطؿ

متقدؾلمورشؿمظؽـفو،ماظزواج،مأعقرمعـمذقؽومتػؼفموالمصغرية،معوتزالمصفلماظزواج،معـمابـيتمسـمتعػلمأنماظلقدةمتقدؾًمومبرارة،

صلؿوغلممبؿالبقىمؿؿلؽتمطوغًماظيتمابـيتمعينموأخذماظعؼوب،مأذدمصعوضؾينمبلعري،ماألعريمأبؾغًمحؿكمتفدأ،مملمورجوئل

م...ؼؾؽلمالمواٌقًمعقؿي،مألغينماٌرة،مػذهمدعقعمبالمودقبسؿفومضقة،موالمظلمحقلمالموأغوماٌؿلخ،

ماظقلسمعـمعلؿـؼٍعموحِؾمؼبمجلديموعرقبغمسؾلقب،مبمدفومجوممصؾقبًمضدماظلؿوءمبلنمذعرتمعرارة،مأذدمبؾمطوظعؾؼؿمعرؼرتونمدـؿون

معظؾؿمسؿقؼمواديمؼبمأدريمطوظؿوئفي،ماٌكدلمػذهمطؾمبنيموأغوموتزوصبفؿو،مبقعفؿوممتمتوناظصغريموابـؿويمُضؿؾ،مصزوجلمواظشؼوء،

م.اظشؿسمذروقمعقسدمضبنيمعؿكموأتلوءلماهلؿقم،معـمجؾولمبلمهقطمزبرج،مبال

م

مروح،مبالملدفبػومأغومجمأسقـفو،مأعوممسوئؾؿفومصؼدانمععمآعوهلومطؾمصؼدتمأمٌّمثؽؾكمأم..مزوجي؟مأومجورؼيمأومخودعيمأأغومأدريمال

ماظؼدر،مصالمأجدػؿومعينمخطػفؿوماظؾؿنيمابـيتقبمرقػمسـمأحبٌموطلغينماظؽـرية،مشرصفومبنيموأتـؼؾماظؾقًماٌـقػ،مأرجوءمؼبمأعشل

قبمطلغينماظعؼؾقي،مبؼدراتلمؼـؼماألعريمؼعدمملمظذظؽماظظوٌي،موزوجؿفماألعريمبلؼدي محقـفوموسل،مبالمأػذيموأغومأدريمذبـقغي،مب

ماألخرىمابـيتمتركموظؽـفمسؼؾ،مبالمطقغلمخبس،مبـؿـماذرتاغلمدعقديمظرجؾمبقعلمضررماظـوظٌمعـماظػوجعي،ماظعوممعرورموبعد

ؾبمبعد،مصقؿومظقؾقعفومأؼضو،مػلماظـوعـيمبؾغًمواظيتمسـده، ؾًبمحؼقؾيتمحزع ماىدؼد،ماظذيمزوجلمظلقورةماًؾػلماٌؼعدمؼبموجؾل

مأرواحـومرطوممودطمداععؿني،مبعقـنيمإؼويمعقدسيمبقدؼفومابـيتمتؾقحمبقـؿومؿف،بقمإظبمبـومودورماآلخرؼقبـ،موظديقبمععماذرتاغل

م.اٌؿفدعي
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معلؿؿؿعومدرؼرهمسؾكمجبلديمورعكماظـقم،مشرصيمؼبمبلمزجقبمحؿكمعؾؽف،مأصؾقًمواحدةموبؿؽؾريةماظذيمزوجل،مبقًمدخؾًمإنمعو

مسقدة،مبالمعينمػربًمضدماألغـقؼيمواألحودقسمبوٌشوسرمكتلؿماظيتمتؾؽمبلنمؼدريموالمظل،معداسؾوتفمبؽؾمأذعرمأغينمعـفمزقبًومبل،

متشوء،مطقػؿوماظرؼوحمبلمتعصػمجقصوء،مذفرةمجذعمسـمسؾورةمبؾمسؾقفو،موبواًلمعبوهلومأصؾحمعبقؾي،مطلقدةمأسدمملموأغين

ؿب ؿبمأشصوغل،موطلقبرتؿبمأوراضلموأدؼط م.بـقوغلموضققبض

ماىقوع،موأرػوظلماظؾوئليمحقوتلمإظبمبعدػوموأسقدمايقوة،موحقلمعـموأشؿلؾمبعدهمألضقممؼؾفٌ،موػقمجلديمسؾكمعـمادؿؼوم

ماألؼوممتقاظًموػؽذاماظعومل،مأرعؿيمطؾمظقؿّؾحمؼؽػلمسقينمعـمؼـلوبماظذيماٌؾحمصؼطماظؿقابؾ،معـمطبؾقماظذيماظطعوممهلؿمصلحضقبر

ؿبمؿكحموجفي،مبالماظرضيمذقارعمؼبمأخطقموحقدةموؼرتطينمبعدػومظققررغلمرابع،مسوممظقؿرقبمسؾلقب مادـدتؾبماظلري،معـمضدعويمتعؾ

م.وزوجفومودخؾًمبقؿفومعـمدونمأنمميـعينمأحدمسفقزمدقدةمادؿؼؾؾينمبوبفو،موضرسًمرقين،معـزلمجدارمسؾكمزفري

مبؽؾمهؿقؼـومشرصيمظـومخصصًمواظيتماظػوضؾي،ماظلقدةمتؾؽمرعوممعـمظؼقؿوتمبعضمأتـوولماالدؿلالم،مأمتقبمظؼدريمعلؿلؾؿيمطـً

مآثرتموظؽـينماظلعقدي،مزوجلمإؼوػومعـقينماظيتمايرؼيمصّؽمبػضؾموذظؽمواظؿـؼؾ،ماًروجمحرؼيمظـومتورطيموع،أوجمعـمصقـومعو

مػقؼيمبطوضوتمسؾكمطلمأحصؾمؼلعقونموزوجفوماظعفقزمػذهموطوغًماظلعػي،مضرؼيمؼبمحقـفومطـًماظربقع،محؿكمظدؼفوماظؾؼوء

معـمأحرارمعقارـنيمورػؾلقبمأغينمتـؾًمجدؼدةمػقؼيمسؾكمحصؾًمأذفرمسدةموبعدمظذظؽماًالصي،مدوظيمؼبمعقارـيمطقغلمعدغققبي،

ماظلقرؼي.مإدظىمعدؼـيمعـماٌرورمسربمترطقومإظبماظعؾقرمأدؿطقعمطلمذظؽمطؾماظرضي،

تعرصًمسؾكمصؿوةمامسفومروزمأعنيمبرطوت،مطوغًمععلمؼبمتؾؽممسؾكمذاكماظطرؼؼماظقاصؾمبنيمرؼػماظرضيماظغربلموعدؼـيمإدظى،

ومعـمسقـقفومأغفومإؼزؼدؼي،موطوغًمػـوكمهوولماهلروبمإظبمترطقومػلمأؼضو،مصفؿعؿـومشرصيمصغريةمسؾكمأررافماظرحؾي،مسرصؿف

معدؼـيماظرضيماظغربقي.

ماظقاصؾيمبنيماظؼرى،محصؾًماذؿؾوطوتمعلؾقيمالمغدريمبنيمعـم مسربماظطرقماظرتابقي مطلمغؽؿؾمررؼؼـو ماظػفر مغـؿظر مطـو وبقـؿو

مأعر مأدىمإظبمتلخقبر ماظذطرؼوت،مموعـ،مممو ماغػفرتمؼـوبقع ماظرؼػلماظذيمصبؿعـو،مسـدػو مؼبمذظؽماٌـزل مسدة مظقوٍل مصـؿـو دػرغو،

مععمدعقسـو،موبعدمأنمأغفقًمحدؼـل،م ماألوظب،مصوعؿزجًمأحودؼــو ماألؼوممإظبمدريتفو مغعقد ودوظًمطؾؿوتفومسؾكمذػوػـو،موطلغـو

مأزاحًمروزماظلؿورةمسـمغوصذةمأحزاغفوموبدأتمبويدؼٌ:

،م2214مايودؼيمسشرةمعـمسؿريمسـدعوماضؿقؿمسـوصرمدوظيماًالصيماإلدالعقيمضرؼيتمحردانمؼبماظـوظٌمعـمآبمعـمسوممطـًمؼب

صوضطررغومظؾفروبمععمأػوظلماظؼرؼيموصعقدماىؾول،مطقنماىؾولمعالذغوماألخري،مطؿومتعقدغومعـذمضدؼؿماألزل،ماىؾولماظيتمتعرصـوم

لظؼقاماظؼؾضمسؾقـومعـمبنيماظصكقر،مصؼدمأحورقامبـومعـمطؾماىفوت،مبعدػومضوعقامبعزلماظـلوءموهػظمأمسوءغوموسوداتـوموعكدقـو،مص

سـماظرجولموغؼؾـومسربمدقورتفؿمإظبماٌقصؾ،مبعدمأؼوممعـماالغؿظورماظصعى،مازدادمسددماألدرياتمإظبمأطـرمعـمثالمثؽيمإؼزؼدؼي،م
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قبمحبلى قبممظقلتلمأعراءمداسشموؼؼقعقامبوخؿقورماظػؿقوتموصرزػ غلؾيمعبوهلـ،موبقعفـمطلؾوؼومحربفؿماظؼذرة،مطؿمأروػمطؾؿومتع

ػذهماألؼوممسؾكمبوظل،مصلصقىمبوظغـقون،مطوغًمأسقـفؿمتشؿعؾمغرياغومسـدعومحملقغومأولمعرة،مصؽونمظعوبفؿمؼلقؾمسؾكمأجلودغوم

ماظغضي..مآهلبمطؿمأطرػفؿ.

سوعومم15سوعو،مبقـؿومأخذوامأخيتماألخرىمظقرباسمذاتمم12متمغؼؾلمععماظؾؼقيمإظبمبؾدةمبودوش،موطوغًمععلمأخيتمدظػنيمذاتم

مبؿػرؼؼماظعوئالتمسـمبعضفو،م إظبمتؾعػر،مصؾؿمأمتؽـمعـمايدؼٌمععفو،مرشؿمأغـومطقبومععومؼبمعشػكمتؾعػر،مصعـوصرمداسشمضوعقا

طوغقامأؼضومربؿفزؼـمؼبموبعدمأؼوممثالثيمسشـوػومػـوكمؼبمضؾؼموخقف،مغؼؾقغومإظبمضرؼيمطقجق،مصقجدتمأنمرجولموذؾوبمضرؼؿـوم

طقجق،موظؽـمملمؼلؿققامظـومبوالضرتابمعـفؿ،موبعدمذفرمعـماالحؿفوزمواظؿعذؼىمواظؿفدؼد،مػربمثالثيمذؾونمعـماظؼرؼي،مػذامعوم

أثورمشضىمسـوصرمداسشمسؾقـو،موضوعقامبعؿؾقيمتعذؼىمظؾفؿقعموتػرؼؼمجدؼدمظؾعوئالت،موعـمثؿمضوعقامبرتحقؾـومسبـماظػؿقوتمإظبم

موحبلىمغلؾيمماظرضي، ماٌؿزوجوت، موبني مبقــو مصرضقا محؿك موصؾـو مإن معو مدظػني، مخوصي مسين، مواظؾؼقي مأػؾل مأخؾور صوغؼطعً

اىؿول،مظؽـمأخيتمظقرباسمادقبسًمأغفومعؿزوجي،مبقـؿومضوعًمسددمعـماظػؿقوتمبؿشقؼفمأغػلفـمأوماظؿـؽرمحؿكمالمؼؿؿمأخذػـ،مأعوم

مؾورمسـفؿمبلنماظدواسشمضوعقامبؼؿؾفؿموأنمدعوءػؿمظققبغًمجدرانماىقاععمبؾقنماظدم.رجولمضرؼيتموعـمبقـفؿمأػؾل،مصؼدمتقاظًماألخ

ػـوكمبؼقًمععمواظدتلماظيتمداصعًمسينمحقـؿومضدعقامظقلخذوغلمإظبمأعريػؿمظقؿزوجينمبؿؽؾريةمسؾكمرأدل،موسـدعومعـعؿفؿمأعلم

قبمرأدفو،مودوظًماظدعوءمواعؿزجًمععمصرخو تـومودعقسـو،مثؿمجوءمرجؾمامسفمغؾقؾماظعراضلمعـماالضرتابمعين،مضربقػومحؿكمُص

دـيمبلخذيمإظبمبقؿفمووسدغلمأغفمم45دـيموضوممبلخذمأخيتمظقرباس،مبقـؿومجوءمسزماظدؼـماٌؾؼىمبلبلمصوحلمواظؾوظغمم35وؼؾؾغم

امسفومػدى،مدقعؿؼينمإذامعومتعؾؿًماظصالةمواظصقومموضراءةماظؼرآنموصرتمعلؾؿيمحؼقؼقي،مصؼؾؾًمذررف،موطوغًمععلمصؿوةمأخرىم

وػلمدؾقيمعـؾل،مظؽـفمطونمؼؽذبمسؾقـو،مصؿعرضـومظالشؿصوبموسشـومععفمعدةمػبليمأذفر،مبعدػومأردؾقغلمإظبمعدرديمأذؾولم

اًالصي،مصرأؼًمأخقتلماظصغورمػـوك،موبعدمأنمأمتؿًماظدورةموتعؾؿًمضراءةماظؼرآن،ماسؿؼمدراحلموطونمذظؽمظقؾيمسقدماألضقك،م

مألسقدمإظبماظرضي.

مػـوكمبؼؾىمممزقموآػوتمربرتضيمسؾكمأػؾل،مطـًمذبربةمسؾكمأنمأدؽـمؼبماٌضوصوتماٌكصصيمإلؼقاءمغلوءمسـوصرموصؾًمإظب

تـظقؿمداسش،مسشًمػـوكمأؼوممالمهصكمعـماألملموايزن،موعومزادمبمدلمػقمأنمأحدماألعراءمأخربغلمأنمسؾلقبمأنمأتزوجمعرةم

أرىمأخلمربؿقدماظذيموجدتفمؼبمعرطزمأذؾولماًالصي،مظذظؽماضطررتممأخرىموإالمدقفمصبربوغلموؼعقدوغينمإظبماألدر،موظـ

مبوظؾقٌمسـم مبعدػو مظقؼقم موؼؾؼىمبلبلمععوذ، ماظعشرؼـمعـمسؿره، موتزوجًمعـمرجؾمظؾـوغلماألصؾ،مالمؼؿفووز سؾكماظؼؾقل،

واظيتمطوغًمععل،مصؼؿـومأخقاتلمؼبمدققماظـكودي،مصؿعرفمسؾكماٌدسقمأبقمػدى،محقٌمطونمأبقمػدىمعؿزوجمعـمتؾؽماظػؿوةمػدىم

مظؾؾقع،موؼرتاوحمدعرماظقاحدةمعـفؿم مظعرضماظلؾوؼو مأطـرمعـمثالثنيمصؿوةمدؾقي،مظقؽقنماٌـزلمعرطزا مسـدػو بزؼورتفومحؿكموجدغو
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معـم مأغؿفكب موجدتمأخيتمدظػني،مؼبماظؾقظوتماألخريةمعـمعلووعيمسؾكمبقعفو،مصؾؿ حقاظلمتلعيمآالفمدوالر،موعـمبنيماظلؾوؼو

ؿكمأخذػومزوجفوماىدؼدمبعقدامسين،مودوصرمبفومإظبمتؾعػر،مسدتمإظبمبقيتمعـفورةمعـماظؾؽوءموايزن،مألسؾؿمبعدمأؼومماحؿضوغفومح

أنمزوجفوماظعراضلمرؾؼفوموبوسفومإظبمرجؾمأٌوغلماىـلقي،مووجدتمأخيتماألصغرمأعريةمطوغًمزبؿؾؽيمبؾقًمأبقمػدى،موضدمبوسفوم

مأبقمػدىمإظبمرجؾمعصريمصقؿومبعد.

ؼدممضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،ماغؿؼؾمبـومزوجلمإظبمدؼرماظزور،موعـمحلـمحظلمأغينماظؿؼقًمععمبؼقيمأػؾلمػـوك،موعـمثؿمععمت

رحؾـومإظبماظؾوشقز،مػربومعـماالحؿفوزماظذيمطونمؼؼقممبفمسـوصرمداسشمبوووهماإلؼزؼدؼوت،موجعؾفـمدروعمبشرؼيمأعوممتؼدممضقاتم

أنمغرحؾمإظبمإدظىمطلمغفربمإظبمترطقو،موػومأغومػـوموحقدة،مبالمدـد،مصؼدمُضؿؾمزوجلمؼبممدقرؼوماظدميؼرارقي،مظذظؽمضررمزوجل

االذؿؾوطوتماألخريةماظيتمحصؾًموسبـمسؾكماظطرؼؼ،مترطؿفمػـوك،مدصـؿفمبقديموغـرتماظرتابمصققمضربهماظذيمحقىمأذالءه،م

مأغوموحقدةمصؾؿمؼعدمظلمأحدمؼفؿؿمبل.وأطؿؾًماظلريمحؿكموصؾًمإظبمػـو،مطؿومطونمعؼررامظـومأنمغلؾؽفمععو،مػوم

متشلمبدغقم مظقول،مالمغعرفمبنيمعـموعـ،مظؽـفو مسدة مصقفو ماظيتمعؽــو ماالذؿؾوطوتمعـماظؼرؼي متؼدم مسؾكمأغؾوء مادؿقؼظـو صؾوحًو

األجؾ،ماضرتبًماظـريانمعـومأطـرمصلطـر،مغبؾمطؾمواحدمعـومعؿوسف،معلؽًمبقدمرػؾلقب،موعؿوسلمسؾكمزفري،مبقـؿومخرجًمروزم

مالمتؾقيمسؾكمذلء،مواخؿػًمعـمبنيماظدخونمواظغؾورماٌؿصوسد.

توػًمبقصؾيتمؼبمتؾؽماظؾؼعيماظؼصقيمسـماظؿورؼخ،مواىغراصقو،متوػًمخطقاتـومؼبمذظؽماظػفرماظصوخى،مأخذتينمضدعويمدونمضصدم

عًمأغفؿمصبقبقنماٌـورؼمصقبمضقاتمسلؽرؼيمذومراؼوتمصػراءمطلذعيماظشؿس،مملمأطـمأسرصفؿ،مأومرأؼؿفؿمعـمضؾؾ،مإالمأغينممس

اإلدالعقيمماظدوظيمػذهمغريمعـمععفوموحررتـوماظؼرؼيماظيتمطـًمصؾفومعدةمظقؾؿني،مبؿقرؼرمضوعًماظؼقاتموؼؼوتؾقنماظدواسش،موػذه

م.اظلقريماظشؿولمؼبمضوعشؾقمعدؼـيمإظبمبـوموسودواماظظوٌي،

ررة،موسوئدةمإظبمأػؾفو،مظؽـمظؾؼدرمتصورؼػمتعفزمسؼقظـومآهمظقمطوغًمروزمععـو،مأومأغفومملمدبؿػموملمتفرب،مظؽوغًمػلمأؼضومرب

مأؼوم موبعد مأغو موػو ماظـؾقءة، متؿقؼؼ مأن مإالمبعد مإدراطفو ؾبمأؼوممأػؾل،موعقرـمعدؼـيتمذـؽول،مإظبمدلسقدمضؾقؾيمسـ مأسدقبػومرح

ماألعون،معـمبعضوممتـقينمحؿكماإلؼزؼدؼيماألدسقيمبؽؾمتدسقانموذػؿويماظلؿوء،متػورضونمالموسقـويمواظـقاغل،مواظدضوئؼمبوظلوسوت

مظؼد:مصؾوحمطؾمظلمظقؼقلمأعوعلمترتاءىمتزالمعوماظراحؾمزوجلموعالعحمذقؽو،مسـفؿومأسرفمأسدمملماظؾقاتلمبـوتلمصقرةمأحؿضـ

مجدؼد،معـمايرؼيمزػقرمظؿـؾًمدارك،مصقـمؼبماألعؾمبذورمصوزرسلمبقؿؽ،مإظبمسدتكبمضدمػوماظؾعقد،معـقاػومؼبمأخريامروحلمػـلتؿب

م...اضرتبمضدمبـوتؽمععمظؼوءكمسدصؿق

ؼبمذـؽول،معدؼـيتماظعوئدةمعـماٌقت،مرأؼًمغعوم،متؾؽماٌرأةماظيتمطوغًمتفذيمبلمسوءمأبـوئفوموتـوممإظبمجوغيبماألميـمؼبمذظؽم

صؼدماظؼصرماظؽؽقى،موجدتفومبؽوعؾمإؼزؼدؼؿفو،متـؿظرماحملرراتماظؼودعوتمعـمدقرؼو،موطوغًمعـمبنيماىؿقعماٌفـؽيمبعقدتـو،م
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مسعًمبومسل،موسـدعومتقضػًمبـومايوصؾيمسالمبقابيماٌدؼـي،مايوصؾيماظيتمسربتمبلمعؽوتماظؽقؾقعرتاتموسربتمايدود،مػروظًم

ؾبمأنماحؿضوغـومدقـلقـومبعضومعـمآالمماٌوضل،موأوجوعماألؼومم سبقيمبؾفػيمأظػماعرأة،موؼبمسقـقفومتؾؿؿعماظدعقعمواألدؽؾي،محلؾ

ميتمودغـومأنمغـلوػو،موظؽـماٌوضلمظـمؼلؿحمظـومأنمنؿوزمسؿؾؿف،معـمدونمأنمغلؿـشؼمسطرمذطرؼوتف.اظيتمسشـوػومبلدك،مواظ

ظؼدممتؽـمغعوممعـماظػرارمعـمزوجفوماٌـؿؿلمإظبمتـظقؿمداسشمبعمأنمسوذًمععفمعدةمذفرؼـموطونمؼدسكمأبقمغبزةماىزراوي،م

مضوظًمظلمص موتعـقػفو،مػؽذا معـمضربفو ممتؽـًمعـماهلروبمسـمررؼؼماألربعقينماظذيمالمميؾقب موؼبمظقؾيمعظؾؿي مبعدػو مبعد، قؿو

م،مإظبمزبقؿمطربتق.2215عفرب،مدصعًمظفمعـمعوٍلمدرضؿفمعـمجقىماىزراوي،موسودتمإظبمذـؽولمسومم

ملمؼلؿؿرماحؿضوغلمظـعوممإالميظوتمحؿكمبدأتؾبمبوظؽالممسـمجوغل،مصلغومأمقبموأسرفمظقسيماألممسؾكمبـوتفو،محؽقًمهلومطقػم

مازدادمهلقىمايزبمأغينم ماظيتمذفدتمتػرؼؼمجوغلمسـمأعفو،محقـفو مضودعيمعـمجفيمتؾمرصعً،متؾؽماٌـطؼي مبلقدة ؾًب اظؿؼق

محصؾم معو مهلو ؾب مأمتؿ مبوظدعقع،مثؿ موتغلؾمحزغفو مبمدفو معـمذقـي متػرغمبعضو موصورتمتـؿقى،مترطؿفو اذؿعوالمؼبمضؾىمغعوم

مؼبماظغوراتمواالذؿؾوطوت،محؿكمالبـؿفو،موآخرماٌعؾقعوتماظيتمؼبمحقزتل،معـذمتزوصبف ماظذؼـمُضؿؾقا مبلزواجفو مأولمعرة،معرورا و

ماغؼطعًماألخؾورمسـفو،مسـدعومغؼؾقػومإظبماظؾوشقز.

األؼوممحؾؾكمبوٌكدل،مظؽـفومدؿؾدمصرحًومودعودة،مسـدعومؼؽقنماظؿقرؼر،مصلمقبمجوغلمملمتؽـمسؾكمسؾٍؿمبؽؾماألعقرمواألحداثماظيتم

ؾًمإظبماظؾوشقز،مصورتمؼبمسفدةمأذؾولماًالصي،مظصغرمدـفو،موألغفومطوغًمعصوبيمؼبمرأدفومصؾؿمجرتمععمجوغل،مصؾعدمأنماغؿؼ

،مدؽـًمؼبمزبقؿماهلقلم2219ؼعذبفومأحد،موملمتعوضى،مبؾمأضوعًمؼبمعدارسمأذؾولماًالصي،موؼبمغبؾيمهرؼرماظؾوشقزمسومم

اظعوئالتماٌمؼدةمظؿـظقؿمداسش،موبؼقًمػـوكمعدةمثالثممعـمدونمأنمؼعؾؿمبفومأحد،مصفلمؼبمغظرماىؿقعمرػؾيمؼؿقؿي،معـمأؼؿوم

ماظداسشقوت،موؼبمؼقٍمممتمإظؼوءم دـقات،مألغفومملمتؽـمورؤمسؾكماالسرتافمألحدمبلغفومإؼزؼدؼي،مخقصومعـماظؼؿؾمسؾكمؼدماظـلوء

قدماألرػولمسؾكمعؼوتؾيماظؼؾضمسؾكمصؿوةمدقرؼيمتدسكمسوئشي،مطوغًمتلؽـمععفومؼبمخقؿؿفو،مألغفومطوغًمعـماظؾقاتلمتؼؿـمبؿفـ

ضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،ماسرتصًمسوئشيمبلغفومتدربمصؿقوتمإؼزؼدؼوتموعـفـمجوغل،محقـفوممتمهرؼرمجوغلموعـقالتفومبوظؼقة،م

مبالمخقفمؼبماظؾقًماإلؼزؼديماٌكصصمظؾؿقرراتماظؼودعوتمعـمزبقؿماهلقل،مودؿعقدمذاتمغفورمإظبم ظؿـوممأولمظقؾيمؼبمحقوتفو

موموضرؼؿفو.أعفوموأػؾف

أعومدقدـ،مواظيتمتزوجًمعـمأبلمربؿدماظعراضل،مملمتؿؾؼؽبمعـفمدقىماإلػوغوتمواٌعوغوة،متـّؼؾًمععفمبنيماظؽـريمعـماٌـورؼمواٌدنم

واظؼرى،مابؿداءـبمعـماظرضيمواظيتمسوذًمصقفومعدةممثوغقيمأذفرموعرورامإظبمبؾدةمخشوم،مثؿماظعقدةمإظبماظرضيمعـمجدؼد،موثؿماالغؿؼولم

متؾؽماٌدنمؼبمإظبم ماظؼصػماظذيمطوغًمتؿعرضمظف موذظؽمظشدة ماظشعػي، مثؿ مطؿول، مصلظؾق ماظعشورة، مثؿ ماظزور، موإظبمدؼر اٌقودؼـ،

غبالتمهرؼرماٌـطؼيمعـمتـظقؿمداسش،مواظيتمطوغًمتؼقممبفمضقاتمدقرؼوماظدميؼرارقي،محؿكمُضؿؾمأبقمربؿدمؼبماظشػعي،مبقـؿوم
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تؽـمتلؿطقعمأنمتػصحمسـمغػلفومبلغفومإؼزؼدؼي،مبلؾىماظؿكقؼػمواظؿفدؼدمبوظؼؿؾ،مإذامعومػلممتمأدرػومؼبماظؾوشقز،موظؽـفومملم

معغربقي،موؼبم مدقدة ماهلقلمسؾكمأغفو مظذظؽمسوذًمؼبمزبقؿ مبؼصؿفو، ماظدميؼرارقي مأخربتمضقاتمدقرؼو مأو خرجًمعـمخقؿؿفو

ؿؾيماألعـقيماظيتمطوغًمتلؿكمغبؾيماإلغلوغقيمتؼدعًمإلسطوءمبقوغوتفو،مسـدػومأخربتفؿمبلغفومإؼزؼدؼي،مؼبمتؾؽمايم26/8/2222

مواألعـ،موػلمتـؿظرماظعقدةمإظبمذـؽولموعؼوبؾيمأػؾفوموأسؿوعفومعـمجدؼد،موهؾؿمبلنمتؽؿؾمدرادؿفوموتـفحموتػققمأؼضو.

طونماظغؾورمواظدخونمؼغطلمػروبمروزمعـمدوحيماالذؿؾوطوتماظيتمحصؾًمبنيمضقاتمضلدموبنيمسـوصرمداسشمؼبمشربماظرضي،م

حقـفوممتؽـًمروزمعـماهلروبمواظؾفقءمإظبمإدظى،مؼبمربووظيمعـفومدخقلماألراضلماظرتطقي،موظؽـماظؿـظقؿمأسودػومإظبمتؾمأبقض،م

مبؿورؼخم مهرؼرػو مومت مبؼصؿفو مصلخربتفؿ مداسش، متـظقؿ معـ مهرؼرػو معـ مضلد مضقات ممتؽـً موضؿفو ماظزور، مدؼر مإظب وعـفو

م.1/9/2222

قبمأوظؽؽماألعفوتماٌـؿظراتمسقدةمعـمبؼقًمػـوكمتعوغلماألدر،مسقدةمعـماخؿػكمذطرػو،متشرقماظشؿسمطؾمؼقمموتغقىمؼبمضؾ

مأوم مإظبمحضـمأعفو مسودتمأدرية معو مضرؼى،مإذا ماظػرحمسؿو مظؾققوة،مودؿؿػؿحمبراسؿ متصورؼػمجدؼدة مأنمظؾؼدر ماألؼوم متؾبظفر صرمبو

مذـؽولمأمقبمرؤوم،مالمتعرفماظقلسمأومايزن.ـمسوئؾؿفو،مص

فوؼي،مغفوؼيماألزعي،موظؽـفومبداؼيمسقدةماظػرحمظـمذـؽول،مألنمذـؽولمتلؿقؼمأنمتلعدمبؾؼوءمأبـوئفوموبـوتفومذاتمػذهمظقلًماظـ

مؼقم...

 

و بما الترفته من جرابم  الجنسً و الوحشًالعنؾ داعش مركز الصدارة بٌن الجماعات المسلحة فً ممارسة وتحتل  -

هذا وما ٌزال خطر التنظٌم لابما  فً المنطمة رؼم الجهود المبذولة للمضاء علٌه الزواج المسري و لتل لألسٌرات  السبً و

ٌمه وعودته عسكرٌا  من جدٌد ونرى ذلن وعلى خالٌاه النابمة فً المنطمة إال أن محاوالته ما تزال مستمرة فً إعادة تنظ

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 

ات التً تؤوي عناصر التنظٌم نذكر منها مخٌم الهول ومخٌم روج وتنشط حاالت استهداؾ المرأة فً األماكن المخٌم

 المذكورة نذكر منها :

 

بحت عاما  وهً إعالمٌة فً لجنة المرأة حٌث ذُ  22ارتكبت جرٌمة لتل بحك فتاة تبلػ من العمر  15/7/2222بتارٌخ  -

 . ة فً دٌر الزورفً منزل لرب بلدة محٌمٌدعلى ٌد عناصر التنظٌم وعثر على جثتها 

 

 تم ذكر حاالت المتل التً حصلت فً مخٌم الهول فً فمرة والع المرأة فً المخٌمات .كذلن  -
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 :  فً مناطك شمال وشرق سورٌا والع المرأةرابـعاً :  -

 

تتعرض لها سورٌا منذ لرابة العمد من الزمن طالت كل شرابح و فبات المجتمع بال استثناء و األزمة الكارثٌة التً 

لسورٌة التً كانت لبل هذه األزمة تعانً معانة مزدوجة ٌرتبط جزء اانعكست علٌها جمٌعا  بؤشكال وخٌمة ، و المرأة 

تبط الجزء األخر بالمورث الذكوري التارٌخً منها بالمعانة العامة لكل المواطنٌن فً بالد تحكمها سلطة مستبدة و ٌر

المتجذر التً تحمٌه كل من المعتمدات الدٌنٌة و التمالٌد العرفٌة التً تعرلل تطور و تمدم المجتمع ككل ، أما معانة 

بدو أن فً سورٌا و التً ال تزال تتصاعد و تالمرأة السورٌة خاصة تكمن فٌما تتعرض له من عنؾ خالل فترة الحرب 

طار العنؾ ضد المرأة أعمال العنؾ التً ٌموم بها األفراد أو الدول أو المنظمات اإلجرامٌة و نهاٌة لها و ٌندرج فً إال 

فً هذه الظروؾ المتدهورة فً كثٌر من األحٌان عانت المرأة من ظروؾ لاسٌة و صعبة جدا  من النزوح و التشرد و 

شابه ذلن فكثٌر ما باتت المرأة سواء التمشؾ الحاد وما ٌحٌة و الفمر و تتدهور ظروؾ السكن و رداءة الرعاٌة الص

كانت لادرة على العمل أو ؼٌر لادرة تجد نفسها فً هذه الظروؾ شدٌدة البإس و عرضة لالستؽالل االلتصادي أو 

 االستؽالل الجنسً .

 

نمت ظاهرة العنؾ أكثر بسبب الفلتان األمنً و تدهور االلتصاد هذه األسباب كلها ساعدت على العنؾ ضد المرأة ولد  -

 ا من لبل ذوٌها تحت ذرٌعة الشرؾ .مما أدى فً الكثٌر من االحٌان إلى االنتحار أو لتله

 

 

ً نورد إحصابٌة واردة من هٌبة الداخلٌة فً شمال وشرق سورٌا عن الجرابم واالنتهاكات المرتكبة فً مناطك وفٌما ٌل -

 شمال وشرق سورٌا والتً تدٌرها اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة فً شمال وشرق سورٌا :

 

 إحصابٌة الجرابم المتعلمة بالمرأة : -

 

 انتحار خطف لتل اغتصاب

88 79 15 43 

 

 

 

 : لاطفباألٌة الجرابم المتعلمة إحصاب -

 

 انتحار خطف لتل اغتصاب

8 16 28 1 
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 منها :لدى المنظمة وحاالت المتل و االنتحار و االؼتصاب و الخطؾ حسب الحاالت الموثمة ونذكر هنا بعض  -

  شلً ./ عاما  فً ظروؾ ؼامضة فً منزلها فً مدٌنة المام35انتحار شابة تبلػ من العمر / 28/2/2222بتارٌخ 

 

  عاما  من لبل داعش .19تم خطؾ فتاة إٌزٌدٌة مع عابلتها والتً تبلػ من العمر / 12/1/2222بتارٌخ / 

 

  انتحار امرأة فً لرٌة كركدال التابعة لناحٌة دٌرٌن دون معرفة األسباب . 32/3/2222بتارٌخ 

 

  ساطور( من لبل مجهولٌن .تعرضت امرأة و ابنتها فً ناحٌة العرٌشة للمتل بؤداة حادة  1/4/2222بتارٌخ( 

 

  عام للخطؾ من لبل شخصٌن بسبب رفضهم 16- 14بالؽتان من العمر /تعرضت فتاتان  3/4/2222بتارٌخ /

 الزواج بهم .

 

  متل طعنا  بالسكٌن و سرلة منزلهاال/ عاما  57امرأة تبلػ من العمر /تعرضت  4/4/2222بتارٌخ. 

 

  عاما  فً منطمة الجوادٌة  للمتل على ٌد 22ة من العمر /البالؽوتعرضت امرأة حامل  11/4/2222بتارٌخ /

 زوجها .

 

  ورد معلومات من مركز لوى األمن لداخلً فً التربسبٌه بوجود امرأة فً مركز الهالل  2/5/2222بتارٌخ

 األحمر الكردي تعرض لحالة اعتداء و اختناق .

 

  جار حصل بٌن أخوتها على المٌراث فً لتل امرأة بطلك ناري طابش فً الرأس أثناء ش 11/5/2222بتارٌخ

 .تابعة لمدٌنة الحسكة مركدة 

 

  متعرضة ألربع طلمات فً منطمة ة محرولة الوجه مرأة مجهولة الهوٌجثة تم العثور على  16/5/2222بتارٌخ

 الصدر و الرلبة فً وادي الدوسة ضمن لرٌة تل عودة التابعة لرٌؾ المامشلً الجنوبً.

 

  عاما  للمتل على ٌد زوجها طعنا  بضربة سكٌن فً الرلبة 25ت فتاة تبلػ من العمر /تعرض 19/5/2222بتارٌخ /

 فً تربسبٌه .
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  المدٌم فً نهر الفرات فً  / عاما  تحت الجسر24العثور على جثة فتاة تبلػ من العمر / 19/5/2222بتارٌخ

 الرلة.

 

  ا  بؤداة حادة على صدرها من الجهة / عاما  للمتل طعن17تعرضت فتاة تبلػ من العمر / 24/5/2222بتارٌخ

 الٌسرى فً مدٌنة الحسكة .

 

  ل على ٌد أخٌها بدافع الشرؾ فً مدٌنة ت/ عاما  بالم22تعرضت مواطنة تبلػ من العمر / 29/5/2222بتارٌخ

 الرلة .

 

 1/6/2222  تم العثور على جثة مجهولة الهوٌة على طرٌك لرٌتً عرعور الؽمر و شٌرو الوالعتٌن جنوب

 ة معبدة .ناحٌ

 

  شابة من لرٌة عٌلم من رٌؾ كوبانً الؽربً . انتحار 6/6/2222بتارٌخ 

 

  عاما  شنما  تعانً من مرض نفسً .75ألدمت امرأة على االنتحار تبلػ من العمر / 14/6/2222بتارٌخ / 

 

  ا مبلػ إصابة فتاة بعدة طعنات من لبل شمٌمها الذي ٌتعاطى المخدرات عند رفضها أعطاه 15/6/2222بتارٌخ

 من المال فً مدٌنة الحسكة .

 

  مرأة للمتل على ٌد أخٌها بسبب خالؾ عابلً .اتعرضت  15/6/2222بتارٌخ 

 

  عاما  فً مدٌنة دٌرٌن على االنتحار بتناول كمٌة كبٌرة من 19ألدمت فتاة تبلػ من العمر / 18/6/2222بتارٌخ /

 الحبوب .

 

  عاما  على االنتحار بطلمة نارٌة فً الرأس فً لرٌة هٌمو 25ألدمت سٌدة تبلػ من العمر / 19/6/2222بتارٌخ /

 .فً مدٌنة المامشلً 

 

  تم البالغ عن امرأة متوفٌة فً منزلها فً الحً الؽربً فً مدٌنة المامشلً . 21/6/2222بتارٌخ 
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  تعرضت امرأة بطلك ناري فً الرأس فً مخٌم الهول . 22/6/2222بتارٌخ 

 

  عاما  فً عامودا بتناول كمٌة من الحبوب .22تبلػ من العمر /لى االنتحار عألدمت فتاة  27/6/2222بتارٌخ / 

 

  بوضع السم وذلن بسبب خالؾ  / عاما  بمحاولة االنتحار18ألدمت فتاة تبلػ من العمر / 27/6/2222بتارٌخ

 عابلً .

 

  ار عشوابً فً إصابة امرأة فً الثالثٌن من عمرها بطلك ناري فً الرأس نتٌجة أطالق ن 19/7/2222بتارٌخ

 حً مرشو فً الحسكة .

 

  إصابة امرأة نتٌجة انفجار دراجة نارٌة فً مخٌم واشً كانً شمال ؼربً الحسكة . 12/9/2222بتارٌخ 

 

  عاما  على االنتحار فً حً مرشو فً مدٌنة الحسكة .17ألدمت فتاة تبلػ من العمر / 17/12/2222بتارٌخ / 

 

  طلمات نارٌة 7/ عام من لبل زوجها بإطالق /32بلػ من العمر /محاولة لتل امرأة ت 17/12/2222بتارٌخ /

 والتزال على لٌد الحٌاة فً ناحٌة تل تمر .

 

 والع المرأة فً المخٌمات : ـاً : خامس -

 

تعانً المرأة فً المخٌمات الكثٌر من الضؽوطات النفسٌة من مصاعب و مآسً بسبب تركها لمنزلها و ممتلكاتها و تحمل  -

و لسوة النزوح إلى جانب فمدان المعٌل و التً تفرض ضؽوط إضافٌة حٌث تعٌش ظروؾ لاسٌة و صعبة  مشاق التهجٌر

ة و الراحة معدومة إلى جانب جدا  و تنعدم فٌها أبسط ممومات الحٌاة و الخصوصٌة فالحمامات المختلطة و الخٌم متالصم

ب بخالفات عابلٌة و تعانً أٌضا  من وجود أمراض تحملها أعباء أفراد أسرتها و سوء األوضاع المعٌشٌة مما لد تتسب

مراكز صحٌة مزمنة أو أمراض عصبٌة كالجنون و معاناة المرأة الحامل خاصة من ضؽوطات إضافٌة بسبب عدم توفر 

ومعظم المخٌمات المنتشرة فً مناطك شمال وشرق سورٌا تشكل النساء واألطفال الؽالبٌة العظمى من  مختصة فً المخٌم

شابه فً ظل تشابه الظروؾ الجوٌة الماسٌة ونمص فً المساعدات اإلنسانٌة الممدمة ه المخٌمات ومعاناتها تتسكان هذ

، المخٌمات المتواجدة فً شمال والتهمٌش المسٌس للمخٌمات  فً هذه المنطمة اتباع سٌاسة مزدوجة بٌم هذه المخٌمات 

ختالؾ الظروؾ األمنٌة وآلٌات التنظٌم داخل المخٌمات مع اوؼرب سورٌا من ناحٌة المساعدات اإلنسانٌة الممدمة 

والنمص الكبٌر فً المساعدات فالمخٌمات فً شمال وشرق سورٌا فً معظمها رؼم الصعوبات المعٌشٌة والصحٌة 
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ى عدا اإلنسانٌة الممدمة لكنها أكثر تنظٌما  والوضع األمنً فٌها أكثر استمرارا  واالنتهاكات داخل المخٌمات فً حدها األدن

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

 

نسانٌة متدهورة حٌث النمص فً التزوٌد المنتظم بالمٌاه والتؽذٌة والرعاٌة إوضاع أالذي ٌعانً من : ما فً مخٌم الهول أ -

 ،هٌن عن اكتظاظها حوال الجوٌة الماسٌة ناألفسدته اأصالح نتٌجة ما إلى إالصحٌة ؼٌر كافٌة ومالبمة والخٌم بحاجة 

كثر من عابلة واحدة كذلن الحال بالنسبة للمرافك الصحٌة هذا ال ٌزال ٌمطن فً مخٌم الهول ما ألد تسكن  داخل كل خٌمة

ناث وهم من عوابل تنظٌم الدولة إلعدد كبٌر من اطفل بٌنهم  37222ة و أامر 17222/ شخص بٌنهم 58222ٌمارب /

جنسٌات مختلفة سورٌة و عرالٌة و أجانب ، باإلضافة إلى عدد من االٌزٌدٌات المتخفٌات داخل المخٌم ش سالمٌة داعإلا

بٌن عناصر عوابل تنظٌم الدولة اإلسالمٌة )داعش( ال ٌفصحهن عن شخصٌاتهن خوفا  من التهدٌد الذي ٌتلمونه على ٌد 

فهن ٌممن بترسٌخ الفكر الجهادي المتطرؾ فٌما  ٌم ، أما بالنسبة لنساء من عوابل تنظٌم )داعش (نساء الحسبة داخل المخ

بٌنهم ضمن المخٌم حٌث ٌتم التدرٌب على فنون المتال و التدرٌب على تطبٌك تعالٌم الفكر الجهادي و لوانٌنه و أن تم 

و معظم حاالت المتل تتم عند لٌام بعض النسوة الرفض من بعض النسوة ٌتم تهدٌدهن بالمتل من لبل عناصر الحسبة 

بؤعمال مخالفة للتعالٌم الشرعٌة حٌث ٌتم لتلهن و رمٌهن فً المجاري الصحٌة و تعرض الجثة للتشوٌه و ال ٌمكن 

لة أو فً حاالت التكفٌر بسبب تفسخها و بمابها فً مجاري الصرؾ الصحً فترة من الزمن و ٌتم المتل فً حاالت السر

 الفكر الدٌنً المتطرؾ حٌث تم توثٌك بعض حاالت المتل و اصابة أربع و اعتمال تسعة فً المخٌم و نذكر منها : ابتعاد 

 

  تم العثور على جثتٌن المرأتٌن مجهولتٌن الهوٌة فً المطاع الرابع بعد لتلهن بجوار جامع  19/4/2222بتارٌخ

 تولة فً الطاع األول .المطاع و بنفس الولت تم العثور على جثة امرأة عرالٌة مم

 

  تم العثور على جثة امرأة من الجنسٌة السورٌة تعرضت للمتل بالرصاص داخل المخٌم و تبٌن  21/4/2222بتارٌخ

 أن الجرٌمة تمؾ خلفها خالٌا من مرتزلة داعش .

 

  تم اؼتٌال تنظٌم داعش المرأتٌن فً المخٌم . 8/5/2222بتارٌخ 

 

  من الداخلً على جثة مرأة ممتولة و مرمٌة فً الصرؾ الصحً ضمن المطاع عثرت لوات األ 12/6/2222بتارٌخ

 الخامس و هً من أهالً دٌر الزور .

 

  تعرض امرأة للمتل بطلك ناري فً الرأس . 22/6/2222بتارٌخ 
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  لها تبٌن وجود امرأة مصابة بطلك ناري فً كتفها األٌمن و العنك و هً من الفٌز السادس و تم نم 23/6/2222بتارٌخ

 إلى مشفى الشعب فً الحسكة .

 

  عثرت لوات األمن الداخلً على جثة ممتولة و ملماة فً الصرؾ الصحً فً المطاع الخامس  17/7/2222بتارٌخ

 المخصص للسورٌٌن .

 

فضل من أفالوضع  لل تشددا  ألطفال من عوابل عناصر التنظٌم اأبالنسبة لمخٌم روج والذي ٌحوي نساء وفتٌات و ماأ -

لٌه عوابل إوٌنمل  وتطرفا   لل تشددا  أمنٌة حٌث سكان المخٌم هم ألؼاثة الممدمة وحتى من الناحٌة اإلاناحٌة الخدمة و

هٌل بداخله عبر منظمات محلٌة ومنظمات دولٌة ؼٌر ؤالتعادة إهٌلهم لفترة وتستمر عملٌات ؤعادة تإالتنظٌم بعد 

فالعدٌد من الدول ال  بمصٌر النساء داخل المخٌم ومصٌرهن الزال مجهوال  ن المشاكل المانونٌة المتعلمة أال إحكومٌة 

عمد ألا من الجنسٌات العربٌة والتً تعتبر مشاكلها استعادة مواطنٌها من تلن المخٌمات خاصة  تعترؾ وال تمبل 

لهم وعدم لدرتهم  فً ظل عدم وجود محاكم دولٌة لبٌان مصٌرهم وعدم تمبل دولهم خاصة   ومستمبلهم الزال ؼامضا  

 االندماج مع المجتمع المحٌط .ن آلحتى ا

 

 والع المرأة فً المناطك المحتلة : اً : سـادسـ -

 

تلة فالمرأة تتعرض للعنؾ و اإلهانة و ترتكب ظهرت جرابم و انتهاكات عدٌدة بحك النساء و الفتٌات فً المناطك المح -

لحة جرابم بشعة من تعذٌب و اؼتصاب و خطؾ و خاصة فً المناطك المحتلة من لبل االحتالل التركً و فصابله المس

على تلن المناطك التً تسببت بمتل مبات المدنٌٌن العزل واع األسلحة و المصؾ المستمر باإلضافة إلى استخدام كافة أن

أطفال و نساء باإلضافة إلى تدمٌر البنٌة التحتٌة و استهداؾ األماكن األثرٌة و إجبار األهالً على النزوح من لراهم  بٌنهم

و مدنهم و لم ٌكتؾ االحتالل التركً بهذا المدر بل باشر باختطاؾ المدنٌٌن و خاصة النساء و األطفال بهدؾ تهجٌرهم 

ٌٌن داخل األراضً عوابل عناصر الفصابل المسلحة والالجبٌن السورمنهم  بالموة و إخراجهم من دٌارهم و توطٌن بدال  

تحمٌك هدؾ تركٌا فً الحصول على التؽٌٌر الدٌمؽرافً فً المنطمة و تحت الظروؾ ركمان وذلن لالت التركٌة وعوابل

من  رض لالؼتصاب بعد خطفهن  العار و تتعااللتصادٌة و االجتماعٌة السٌبة تلجؤ العدٌد من النساء إلى االنتحار خوفا  من 

لبل فصابل الجٌش التركً فٌعتبرون أن االنتحار المالذ الوحٌد للخالص من الظلم و الذل الذي ٌعٌشونه باإلضافة إلى 

فٌتم استؽالل عدم توفر سبل العٌش من مؤوى و مؤكل و مشرب و باإلضافة إلى العدٌد من العابالت ال توجد لدٌهم معٌل 

وٌصبحون عرضة لإلتجار تحت مسمٌات مختلفة منها الدعارة وتزوٌج الماصرات والهجرة البرٌة عبر أوضاعهم المادٌة 

الحدود واالختطاؾ واالبتزاز الذي أصبح مصدر تموٌل ووسٌلة لدفع العوابل على ترن مناطمهم والهجرة عبر الحدود 

بها الخالؾ فً السٌطرة على معابر التهرٌب البرٌة التً أصبحت تجارة رابجة والعدٌد من االشتباكات بٌن الفصابل سب

، كذلن تموم الشرطة العسكرٌة فً كل من عفرٌن ورأس العٌن وتل المختلفة الحدودٌة وحتى داخل األراضً السورٌة 
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أبٌض بتمٌٌد الحرٌات األساسٌة ومنع التجمعات أو أي نشاط ٌدعم حموق المرأة كما استهدفوا ناشطٌن فً مجال حموق 

تخدموا العنؾ والتهدٌد بحمهم خاصة  النساء منهم وذلن لمنع االنخراط فً الحٌاة العامة  والتؤثٌر على المجتمع المرأة واس

مجال حموق المرأة تراجعن وتخلٌن عن عملهن خوفا  من التعرض لالعتمال والخطؾ حتى أن العدٌد من الناشطات فً 

ة لشرٌعتهم ناهضة التمٌٌز ضد المرأة هً أمور تعتبر مخالفوحتى المتل ومواضٌع المساواة بٌن الجنسٌن والجندرة وم

والتمالٌد وحتى الفلكور واللباس فً المناطك المحتلة فانتهان الهوٌة والحضارٌة واألعراؾ ونظام حٌاتهم الذٌن انتهجوه 

والتطرؾ فً وممارسة اإلرهاب االجتماعً هو هدؾ أساسً لمنع تطور الثمافة االجتماعٌة وفرض سٌاسة الدٌن الواحد 

ممنهجة خاصة  بحك المرأة لكسر إرادة المجتمع وإرؼامهم على الرضوخ وٌعتبر االعتمال الفكر واإلرهاب كسٌاسة 

 حة لتحمٌك هذه السٌاسة المنشودة .التعسفً واإلخفاء المسري وسٌلة ناج

 

جنسانً فال ٌوجد منظمات أو حتى وضع المرأة فً المناطك المحتلة ؼاٌة فً الصعوبة خاصة  فٌما ٌتعلك بمجال العنؾ ال -

تمدم المساعدة المانونٌة أو الحماٌة المرأة معزولة تماما  عن الحٌاة االجتماعٌة خوفا  من  جهات مدنٌة أو إدارٌة ٌمكن أن

الوضع االجتماعً المرتبط بالعنؾ الجنسً وال مالجا إلٌواء الناجٌات اللواتً ٌرؼبن  فً طلب االنتصاؾ ال ٌوجد 

وى المجلس المحلً المدنً المتشدد دٌنٌا  ولجان التظلم التً ٌعمل بها ذكور فمط وهً ؼٌر فاعلة وال تعمل إال أمامهم س

 . ا على أساس الشرٌعة المتشددة والتً تعتبر تظلم المرأة نشاذ ونفور من العابلةبؤحكام وفرضوه

 

حالة لتل لنساء بطرق مختلفة باالستهداؾ / 95منذ احتالل عفرٌن تم استهداؾ المرأة بشكل مباشر حٌث تم توثٌك / -

المباشر باألسلحة الثمٌلة والمتل تحت التعذٌب أو االستهداؾ عبر المناصة أو بحجة السرلة والخطؾ ومن بٌن هذه 

/ 72/ حاالت انتحار بسبب الضؽوطات الكبٌرة التً تعرضن  لها خاصة  حاالت االؼتصاب ، ولد تم تسجٌل /8الحاالت /

/ حاالت 12فمد بلػ عدد حاالت الضحاٌا اللواتً فمدن  حٌاتهن  / 2222منذ بدء االحتالل أما خالل عام  حالة اؼتصاب

ة كما تم توثٌمه وهً عتداء جنسً واحد/ حالة وحالة ا46أما الخطؾ واالعتمال فمد بلؽت الحاالت /بٌنهم حالتً انتحار 

 كالتالً :موضحة 

 

اعتمال امرأة فً لرٌة كتخ فً رٌؾ عفرٌن من لبل فصٌل أحرار الشام وتعرضها لسوء المعاملة  4/2/2222بتارٌخ  -

 والتعذٌب .

 

رضها لسوء / عام أثناء محاولتها العبور إلى األراضً التركٌة وتع18اعتمال فتاة تبلػ من العمر / 27/2/2222بتارٌخ  -

 المعاملة .

 

/ ألؾ 22اختطاؾ فتاة من لبل جماعة مجهولً الهوٌة بعد خروجها من منزلها وطلب فدٌة مالٌة / 22/3/2222بتارٌخ  -

 دوالر ممابل إطالق سراحها .
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 / عام حٌاتها جراء هجوم صاروخً على منطمة عفرٌن .27فمدت مواطنة بالؽة من العمر / 7/4/2222بتارٌخ  -

 

ألدمت االستخبارات التركٌة على اختطاؾ أرملة كردٌة وهً أم لخمسة أطفال وتبلػ من العمر  16/4/2222بتارٌخ  -

 / عام عند توجهها من مدٌنة حلب إلى الحدود التركٌة بمصد العبور إلى تركٌا .24/

 

الجٌش الوطنً  / عام من لبل الجبهة الشامٌة التابعة لفصابل19اختطاؾ فتاة تبلػ من العمر / 21/4/2222بتارٌخ  -

 السوري فً مدٌنة عفرٌن أثناء محاولتها العبور لألراضً التركٌة .

 

/ عام بطلك رصاص عشوابً أثناء اندالع اشتباكات مسلحة بٌن 62إصابة امرأة تبلػ من العمر / 1/5/2222بتارٌخ  -

 الفصابل .

 

تٌتكا أثناء ذهابها إلى مٌدنة عفرٌن من  / عام من لرٌة35تم اختطاؾ امرأة كردٌة تبلػ من العمر / 3/5/2222بتارٌخ  -

 لبل الفصابل المسلحة .

 

 .العمشات التابع لالحتالل التركً تم اختطاؾ فتاة فً لرٌة كاخرة فً رٌؾ عفرٌن من لبل فصٌل 3/6/2222بتارٌخ  -

 

نة عفرٌن لام أحد لٌادي الجٌش السوري بإجبار امرأة عن التنازل عن شكوى لدمته لحمه فً مدٌ 8/6/2222بتارٌخ  -

 بالتهدٌد .

 

/ عام من لرٌة برللٌا فً رٌؾ عفرٌن وذلن بإطالق النار فً 22انتحار فتاة تبلػ من العمر / 29/6/2222بتارٌخ  -

 حنجرتها .

 

 انتحار امرأة فً مخٌم سردم فً شهباء بحلب .  1/7/2222بتارٌخ  -

 

 ة شٌراوا التابعة لرٌؾ عفرٌن .تم اختطاؾ امرأة من لبل االحتالل التركً فً منطم 24/7/2222بتارٌخ  -

 

 / عام فً منطمة الشهباء نتٌجة المصؾ التركً للمنطمة .22ممتل امرأة تبلػ من العمر / 26/7/2222بتارٌخ  -

 

/ سنة أثر استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً لمركز 24 – 23إصابة فتاتٌن أعمارهم / 4/8/2222بتارٌخ  -

 . ناحٌة تل رفعت فً رٌؾ حلب

 

 اعتملت الجندرمة التركٌة فتاتٌن أثناء محاولتهم العبور إلى األراضً التركٌة . 21/8/2222بتارٌخ  -
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 / أثر استهداؾ طابرة مسٌرة لمنطمة تل رفعت فً رٌؾ حلب .21ممتل فتاة تبلػ من العمر / 24/8/2222بتارٌخ  -

 

 ولتها العبور من بوابة عفرٌن إلى خارج سورٌا./ عان أثناء محا18اعتمال فتاة تبلػ من العمر / 15/9/2222بتارٌخ  -

 

/ عام من لبل االستخبارات التركٌة فً مدٌنة عفرٌن وإطالق 32 – 34اعتمال فتاتٌن أعمارهم / 32/9/2222بتارٌخ  -

 سراحهم بعد دفع ذوٌهم فدٌة مالٌة .

 

 

ره نتٌجة سٌاسة العنؾ المتبعة نحو شعوب المنطمة إلى بالً إن الوالع المرٌر للمرأة فً المناطك المحتلة ٌتجاوز تؤثٌ -

مناطك شمال شرق سورٌا خاصة  الحدودٌة على كامل الحدود السورٌة التركٌة والمتاخمة لخطوط الجبهات فً مناطك 

 منبج ، عٌن عٌسى ، تل تمر وزركان وأرٌافهم .

 

والموالع المدنٌة واإلدارٌة فً شمال شرق سورٌا بالمدفعٌة ض الحاالت الموثمة لالستهداؾ المباشر للمدنٌٌن عوفٌما ٌلً ب -

 والطابرات الحربٌة والطابرات المسٌرة والتً راح ضحٌتها عشرات النساء واألطفال .

 ونذكر حاالت منها :

  نساء نتٌجة لصؾ لرٌة لرموغ برٌؾ كوبانً .4إصابة / 8/1/2222بتارٌخ / 

 

  سورٌا الدٌممراطٌة حٌاتهم خالل االشتبان الذي دار بً لوات سورٌا  فمدان مماتالت من لوات 22/1/2222بتارٌخ

 الدٌممراطٌة و تنظٌم داعش فً الحسكة.

 

  إصابة مواطنة بجروح خطٌرة نتٌجة لصؾ االحتالل التركً على ناحٌة زركان شمال مدٌنة  2/2/2222بتارٌخ

 الحسكة .

 

  شن جٌش االحتالل التركً و مرتزلته على لرٌة عرب / نتٌجة 23-18إصابة امرأتان أعمارهم / 9/2/2222بتارٌخ

 حسن الوالعة فً رٌؾ منبج الشمالً الؽربً .

 

  نساء نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً بسٌارة تمل المواطنٌن كانت 3إصابة / 24/2/2222بتارٌخ /

 لادمة من عامودا باتجاه مدٌنة المامشلً .

 

  نتٌجة لصؾ االحتالل التركً لرى تابعة لناحٌة تل تمر.ة امرأة إصاب 27/2/2222بتارٌخ 



 

 34الصفحة 
 

 

  عام جراء انفجار حدث فً مبنى بمرٌة األحداث فً ناحٌة 42تم إصابة امرأة تبلػ من العمر / 31/3/2222بتارٌخ /

 الشهباء .

 

  على لرى رٌؾ منبج إصابة امرأة نتٌجة المصؾ المتواصل لموات االحتالل التركً و مرتزلته  15/4/2222بتارٌخ

 الشمالً .

 

  مماتالت لحٌاتهم نتٌجة استهداؾ االحتالل التركً سٌارة فً رٌؾ مدٌنة كوبانً على 3فمدان / 22/4/2222بتارٌخ /

 الطرٌك لواصل بٌن لرٌتً إٌدق و تخته .

 

  نتٌجة استهداؾ طابرة / عاما  و إصابة امرأة أخرى 31فمدان امرأة لحٌاتها التً تبلػ من العمر / 32/5/2222بتارٌخ

 حتالل التركً سٌارة مدنٌة بالمرب من لرٌة سٌكركا فً المامشلً .مسٌرة تابعة لال

 

  إصابة امرأة نتٌجة لصؾ االحتالل التركً على ناحٌة أبو راسٌن . 2/6/2222بتارٌخ 

 

  إصابة امرأة نتٌجة انفجار صاروخ فً ناحٌة زركان . 2/6/2222بتارٌخ 

 

  عاما  فً الشارع 52ألد شاب بالعمد الثالث من العمر بؤطالق النار على شمٌمته البالؽة من العمر / 21/7/2222بتارٌخ /

 العام بحً الزنود فً مدٌنة المامشلً أدى لوفاتها فورا  . 

 

  مماتالت من وحدات حماٌة المرأة لحٌاتهم نتٌجة استهداؾ طابرة مسٌرة تركٌة على / 3فمدان / 22/7/2222بتارٌخ

 فً لرٌة شورن برٌؾ مدٌنة المامشلً . سٌارة

 

  فمدان امرأتان لحٌاتهما نتٌجة المصؾ التركً على ناحٌة تل تمر . 24/7/2222بتارٌخ 

 

  ألدمت طابرات مسٌرة على استهداؾ لوى األمن الداخلً فً عٌن عٌسى أثناء أداء واجبهم و نتج  29/7/2222بتارٌخ

 / نساء .3عن هذا االستهداؾ ممتل /

 

 عام بجروح متفاوتة بعد التحام اللص لمنزلها فً 11إصابة امرأة و طفلها البالػ من العمر / 32/7/2222ٌخ بتار /

 مدٌنة الطبمة الساعة الرابعة فجرا  و تم نملهم إلى المشفى و حالة السٌدة حرجة بسبب مماومتها و كثرة الطعنات .
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  نتٌجة لصؾ االحتالل /بشظاٌا فً أجسادهم  63-62-25-25البالؽات من العمر// نساء 4إصابة / 32/7/2222بتارٌخ

 التركً على ناحٌة تل تمر .

 

  إصابة امرأة نتٌجة استهداؾ االحتالل التركً على مدٌنة المامشلً . 9/8/2222بتارٌخ 

 

  إصابة امرأتٌن بشظاٌا نتٌجة لصؾ االحتالل التركً على مدٌنة المامشلً . 9/8/2222بتارٌخ 

 

  فمدان فتاة لحٌاتها نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً على منطمة خلؾ مشفى  9/8/2222بتارٌخ

 / شمال مدٌنة المامشلً .19كوفٌد/

 

  عاما  نتٌجة لصؾ طابرة مسٌرة تابعة لالحتالل التركً على 42إصابة امرأة بالؽة من العمر / 16/8/2222بتارٌخ /

 .عابلة فً وسط كوبانً 

 

  التركً على لرٌة تمل بمل فمدان امرأتٌن لحٌاتهما نتٌجة لصؾ طابرة حربٌة تابعة لالحتالل  22/11/2222بتارٌخ

 برٌؾ دٌرٌن .

 

ً سـابع -   لول العنف ضد المرأة : ح:  ا

 

إن آثار العنؾ ضد المرأة لٌست ممتصرة على المرأة بل تتعداها لتصل إلى المجتمع بؤكمله ، و تإثر سلبا  فً مختلؾ  -

جوانبه لذلن البد من التفكٌر الجدي فً وضع حلول للتصدي لهذا العنؾ و الحد منه ، و حٌث نستعرض فٌما ٌلً بعضا  

 من الحلول الممترحة :

اتباع الطرابك الحدٌثة فً التربٌة و االبتعاد عن األفكار الجاهزة و التمالٌد األعمى و األعراؾ التً التربٌة المنزلٌة :  -1

 تتعارض مع المنطك .

 

إلكمال دور التربٌة المنزلٌة و التالع المشكلة من الجذور فؤن من الضروري وضع مناهج دراسٌة المناهج الدراسٌة :  -8

 طاره و آثاره السلبٌة فً المجتمع .رؾ بالعنؾ و أختتضمن برامج تع

 

تمع على عاتك كافة المإسسات المعنٌة بمضاٌا العمل على تغٌر الثمافة السائدة فً المجتمع و نشر التوعٌة االجتماعٌة :  -0

من الجهد و كثٌر وٌة و اجتماعٌة و هذا ٌحتاج إلى المرأة و المنظمات األهلٌة و المدنٌة فً المجتمع و وضع خطط تنم

 العمل لتحمٌمه .
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لٌس المهم وضع لوانٌن فحسب بل ٌجب أٌضا  تنفٌذها و تعزٌز دورها ، وضع لوانٌن حامٌة للمرأة و تفعٌل عملها :  -4

فعل و ٌجً أجراء التعدٌالت حتى ٌمتنع المعنؾ عن فعلته خوفا  من العماب و فً حال كانت هذه الموانٌن موجودة بال

 علٌها.

 

جهل المرأة بحمولها و ؼٌاب التوعٌة الالزمة لها من األسباب الربٌسٌة لمبولها العنؾ لذلن ٌجب دائماً :  توعٌة المرأة -5

بذل جهود حثٌثة لنشر الوعً بٌن النساء و تهٌبة الظروؾ المناسبة ألخذ حمولهن إضافة إلى إصدار الموانٌن مثال  : إلزام 

 ها الحما  على االستمالل المادي .بما ٌساعدالمرأة بالتعلٌم كطرٌمة لدفع سوٌتها الفكرٌة و 

 

ً أالمرن تمكٌ -6  .لهن مشارٌع السلطات المحلٌة أن تنشا :  ة التصادٌا

 

ٌز أفكار سلبٌة ضد تلعب هذه الوسابل دورا  كبٌرا  فً نشر مفاهٌم خاطبة و تعزالرلابة الشدٌدة على وسائل اإلعالم :  -7

المرأة ، لذلن على الدولة أن تكون حازمة فً رلابتها فال تسمح بعرض أي شًء مهٌن للمرأة أو محرض على العنؾ 

 ضدها .

 

-  ً  :ة فً شمال وشرق سورٌا بما فٌها المناطك المحتلة أحصائٌات االنتهاكات المرتكبة بحك المرإ : ثامنـا

 

 الرقت الزوردير  الفراثقلين إ الجزيرةقلين إ  الًتهاكًىع 

   8 4 اًتحار

   8  اعتقال

 جٌائيتحىادث 
 1 0  18 لتل

  1  5 جرح

    5 اًتحارهحاولت 

  1  8 جرح تفجيراث

    1 خطف

 هسيرةطائرة 
   0 0 لتل

   4 4 جرح

 الهىلهخين 
    9 لتل

    1 جرح

    1 لتل اشتباكاث
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ً ـتاس -  الموانٌن و العموبات الخاصة بالعنف ضد المرأة فً اإلدارة الذاتٌة : : عا

 

على األرض نتابج تطبٌك لاون حماٌة المرأة بتخفٌؾ  فٌما ٌخص حاالت العنؾ و االؼتصاب فمن المفروض أن تظهر -

 هذه الحاالت وصوال  إلى إنهابها .

مناطك اإلدارة الذاتٌة تزوٌج الماصرات و تعده جرما  ٌحاسب علٌه المانون و ٌنص لانون تمنع لوانٌن حماٌة المرأة فً  -

)حماٌة المرأة( الهادؾ إلى حماٌة المرأة من االضطهاد و ضمان مساواة كاملة مع الرجل فً كافة مجاالت الحٌاة العامة 

ن جتماعً و أخذ موافمتها على لوانٌلعمد االو الخاصة ، ومن بٌنها الحموق السٌاسٌة و تشكل تنظٌمات بما ال ٌخالؾ ا

 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 : -

تنظٌم صكون  ،و ٌحل محله مشاركة الطرفٌن فً تؤمٌن الحٌاة التشاركٌة إلؽاء المهر  ،منع تزوٌج الفتاة بدون رضاها 

فرض عموبات متشددة  ،تجرٌم المتل بذرٌعة الشرؾ  ،منع الطالق باإلرادة المنفردة  ،منع تعدد الزوجات ، الزواج مدنٌا  

 تكب الخٌانة الزوجٌة من الطرفٌٌن .و متساوٌة على مر

التمٌٌز من خالل ممراطٌة مكافحة كل أشكال العنؾ وعلٌها و على اإلدارة الذاتٌة الدٌوكما ٌعد التمٌٌز جرٌمة ٌعالب  -

 تطوٌر اآللٌات المانونٌة و الخدمات لتوفٌر الحماٌة و الولاٌة و العالج لضحاٌا العنؾ .

 

الحاالت التً تتعرض بحصابٌة إ دارة الذاتٌةالتابع لإل فً شمال وشرق سورٌامجلس العدالة االجتماعٌة  و كما ورد من -

 كالتالً :وهً  لى حاالت االنتحار واالؼتصاب والمتلإضافة إلبا ةأضد المرعنؾ حاالت أة من لها المر

 

 مؤسسات أخرى محكمة لٌد النظر الحل العدد نوع

 6 145 ... 26 177 تعدد زوجات

 ... 31 9 72 112 زواج لاصر

 21 92 ... 33 144 العنف و الضرب

 ... 5 ... ... 5 انتحار

 ... 2 ... ... 2 اغتصاب

 ... 31 ... ... 31 لتل

 27 324 9 131 471 المجموع
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 المانون السوري الخاص بالعنف ضد المرأة : :  اً رـعاش -

 

 ٌوجد فً سورٌا لانون خاص ٌتعامل مع العنؾ المنزلً و خاصة ضد النساء ، فمد تعامل المضاء فً سورٌا مع هذا ال -

ا بعدها من / وم542النوع من الجرابم مثلها مثل بالً الجرابم المتعلمة باإلٌذاء و المشاجرة المنصوص علٌها فً المادة /

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 

/ من لانون األحوال الشخصٌة على كل ما لم ٌرد علٌه نص فً هذا 325/زوجته ضربا  خفٌفا  ، حٌث نصت المادة 

/ من كتاب األحكام الشرعٌة فً 229علٌه نصت المادة / األرجح فً المذهب الحنفً و بناء  المانون ، ٌرجع فٌه إلى المول 

ا حد ممدر ، وال ٌجوز له األحوال الشخصٌة )ٌباح للزوج تؤدٌب المرأة تؤدٌبا  خفٌفا  على كل معصٌة لم ٌرد فً شؤنه

 أصال  أن ٌضربها ضربا  فاحشا  ولو بحك ( .

 

أما بخصوص )جرابم الشرؾ( فلم ٌستخدم لانون العموبات السوري العام /المصطلح المذكور / بل أشار إلى تلن الجرابم  -

موعة أخرى من الجرابم إلى من الباب السابع تحت اسم /الجرابم المخلة باألخالق و اآلداب العامة / الذي ٌحتوي على مج

 جانب الجرٌمة التً ٌسمٌها الفمهاء باسم المتل بدافع الشرؾ .

 

على إعفاء الرجل الذي ٌمتل زوجنه أو أخته أو إحدى  2229/ حتى عام 548و نص لانون العموبات السوري فً المادة / -

العموبة بشكل كامل ، و هو ما كان  أصوله أو فروعه التً ٌفاجبها فً جرم الزنا أو صالت جنسٌة مع شخص آخر من

ٌسمٌه لانون العموبات )العذر المحَل( ثم لام المانون نفسه بوضع حد أدنى للعموبة بالسجن سنتٌن ، و ثم رفع الحد األدنى 

م أصدر الربٌس السوري بشار األسد 2222آذار  17لعموبة جرٌمة المتل بدافع الشرؾ إلى خمس سنوات ، و بتارٌخ 

/ أي أن لانون العموبات السوري بدأ بالتعاطً مع ما ٌسمى 548/ و الذي لضى بإلؽاء المادة /2تشرٌعً رلم /المرسوم ال

 ب/جرابم الشرؾ/ مثل تعاطٌها مع أي جرٌمة أخرى .

 

م المعدل فمد نص على أن أهلٌة الزواج فً الفتى و الفتاة 1953/ لعام 59أما لانون األحوال الشخصٌة السوري رلم / -

/ أنه إذا ادعى المراهك أو المراهمة البلوغ بعد إكمال 18/ كما تنص المادة /16تمام الثامنة عشرة من العمر مادة /تكمل ب

الخامسة عشر ، و طلبا  الزواج ٌؤذن به الماضً إذا تبٌن له صدق دعواهما و احتمال جسٌمهما و معرفتهما بالحموق 

 الزوجٌة .
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 لعنف ضد المرأة :ا المعاهدات الدولٌة بمناهضة:  رـعشحدى إ -

 

م ٌوفر االتفالٌة الدولٌة األساسٌة لمكافحة 1948ن اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان الذي اعتمدته األمم المتحدة فً عام إ -

 العنؾ ضد المرأة ، حٌث ٌعلن عن المساواة فً الحموق بٌن المرأة و الرجل بما فً ذلن الحك فً األمن الشخصً .

 

حموق اإلنسان المبادئ و المٌم العالمٌة لمد كان له تؤثٌر كبٌر على تطوٌر المانون الدولً لحموق ٌعرؾ اإلعالن العالمً ل -

 للدول للحفاظ على هذه المبادئ . اإلنسان لكنه ٌعتبر طموحا  أكثر منه مطلما  و مفتوحا   للتؤوٌل و ال ٌخلك التزاما  لانونٌا  

 

لمعالجة عدو المساواة للمرأة ، كانت اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال م دخلت حٌز التنفٌذ اتفالٌة مهمة 1981وفً عام  -

التمٌٌز ضد المرأة /سٌدو/ هً أول اتفالٌة لحموق اإلنسان الخاصة بالمرأة و لكن االتفالٌة ال تعالج العنؾ فً الوالع ال 

نة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ٌتضمن نص االتفالٌة كلمة /العنؾ/ على اإلطالق و لمعالجة هذا اإلؼفال ، اضافت اللج

م توصٌة عامة خاصة بالعنؾ ضد المرأة دفعت إلى أنشاء ممرر األمم المتحدة الخاص المعنً 1992ضد المرأة عام 

بالعنؾ ضد المرأة ، و هو عمل مكرس فمط للمضاء على هذا العنؾ ، لكن التوصٌات العامة لٌست جزءا  من االتفالٌة 

 الرسمٌة .

 

م ٌدعو الحكومات إلى اعتماد و تنفٌذ و 1995عمل بكٌن الذي اعتمده المإتمر العالمً المعنً بالمرأة فً عام أما منهاج  -

 مراجعة التشرٌعات لضمان فعالٌتها فً المضاء على العنؾ ضد المرأة و لكنها ال تفرض أي التزام لانونً على الدول .

 

 

 التوصٌات :عشـر :  ثناا -

ضرورة تدخل األطراؾ الدولٌة من أجل ممارسة ضؽوط على الدولة التركٌة بالسرعة المصوى إلٌماؾ استهداؾ  -1

المدنٌٌن بشكل مباشر وتدمٌر سبل العٌش التً تضمن حٌاة المدنٌٌن خاصة  النساء واألطفال وال سٌما أنهم الضحاٌا األكبر 

 لهذا العدوان .

حمولٌة والنسوٌة السورٌة للتعاون والتدلٌك فً مختلؾ الجرابم التً ترتكب بحك المرأة خاصة  تلن التً دعوة المنظمات ال -2

ارتكبتها الدولة التركٌة وفصابل المسلحة التابعة لها من أجل بناء ملؾ لانونً ٌسمح بمتابعة ومالحمة جمٌع مرتكبً 

 لٌة .الجرابم واالنتهاكات وإحالتهم إلى المحاكم الجنابٌة الدو

 تفعٌل الموانٌن الهادفة لحماٌة المرأة فً مناطك شمال وشرق سورٌا . -3
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