
 * العمليات التجسسية في المرأة                    *أساليب استخدام

ةة , اتبعت التنظيمات التجسسية والهرهابية أساليب عديدة لستغل ل المرأة عبر مخططات مدروسسسس

وبدقةة لجعلها تابعة ومنفذة لتعليماتهم وأهدافهم. وفيمسسا يلسسي بعسسض هسسذه السسساليب المتبعسسة , علسسى

لسان الضحايا والشهادات التي قاموا بإدلهئها:

) مششن الاسششاليب الششتي تسششتخدم بحششق الفتيششات والنسششاء وتحششت بطانششة الحششب والعشششق)-1 

وادعاءاتها الكاذبة:

يي الفرص لستغل ل لحلم الكثيرات , تلك اللحل م الوردية لتحولهسسا  فالمنظمات الرهابية لم توفر أ

إلى أداةة لتحقيق أهدافها , وذلك بنشر عناصرها في كافة الماكن التي ل تخطر ع با ل. فيبسسدأ هسسذا

العنصر أو العضو , والذي خضع لتدريبات فكرية وذهنية , بالاضافة إلى أساليب كيفيسسة اسسستدراج

النساء , وخاصةة الفتيات وجعلهسسن فريسسسات وأدوات لتنفيسسذ مخططسساتهم الهاربيسسة بشسستى أشسسكالها

ين. ولحالما يجسسد الجسساني ةر أو لحتى اعتراض منه ولحسب أقوالهم ومنطلقاتهم. لحيث ينفذن دون تذم

ةق مستعةد لفعل أي شيء لجلها ويستغل ويتلعسسب الفتاة أو فريسته يعمل عمله , ويتحو ل إلى عاش

بالمشاعر والعواطف لحتى تقتنع بحبه ويبدي رغبته بالزواج بها , وبأنها محبوبته الولحيسسدة , ليأخسسذ

منها ما يريد سواء أكانت صورةا أو تصوير فيديو , وخاصةة إذا تطسسورت العلقسسة إلسسى الممارسسسة

الجنسية لتكون بذلك أداةة لتهديد فيما بعسسد. وإثسسر وصسسوله إلسسى مبتغسساه يطلسسب منهسسا القيسسا م ببعسسض

العما ل وبأساليب لطيفة ولينة كبداية وإن رفضت تتغير النبرة وهنسسا يظهسسر السسوجه الحقيقسسي لسسه ,

ولدى إصرار الفتاة على موقفها الرافض يبدأ بالتهديد العلني فإن لم تنفذ المطلوب منها!!! سسسوف

تنها ل التهديدات عليها بالخبسسار الهسسل أو نشسسر صسسورها علسسى صسسفحات النسسترنت , وهسسي الداة

الكثر رواجةا في الونة الخيرة وبالتالي فضحها وتشويه سمعتها.  ولكي تتمكن من تجنسسب هسسذه

المصاهئب تراضخ لوامره وتصبح عبده لديه ودميةة خيوطهسسا بيسسن أصسسابعه يحركهسسا كيفمسسا شسساء.

وكأنه ل يكفيها ما رأته من وجهه الحقيقي لحبيبهسسا وفسسارس ألحلمهسسا , وأفظسسع مسسن ذلسسك! أن تجسسد

ين. نفسها شريكة له بهذه المخططات والجراهئم. واضحايا الحب كثيرات , فمنه
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التهمققة. سققورية عربيققة جنسققية مققن 1997 العيققن رأس منطقققة من علي خلف *بشرى

. استخباراتية نائمة خلية

على السعدون المفضي محمد المدعو على تعرفت حيث 2012 صيف بداية في قصتها بدأت

إلى تطوهرت العلقة وهذه. السجن دخولها لحظة حتى العلقة ودامت متبادلة حب علقة أساس

 .الجنسي التعامل

وبقضضوا صضضديقتها غضضادة برفقضضة بيتضضه فضضي المفضضضي محمد صديق تامر المدعو مع مرة ذات التقت

وأنضضه الحضضب يبادلهضضا محمضضد بضضأن واعتقدت الحب عن الحديث وداهر محمد بيت في سوياا الهربعة

بيت إلى ذهبت يوماا 15 وبعد. التركية الخطوط باستخدام الحديث يتبادلون وكانوا سيتزوجها,

وحينهضضا محمضضد, سوى بيته في متواجداا تامر يكن لم المرة وهذه صديقتها غادة برفقة أيضاا تامر

سضوياا حيث أنها ذكرت بضأنهم ماهرسضوا الجنضس ونصف ساعة لمدة الغرفة إلى ومحمد هي دخلت

بكضضاميرا بتصضضويرها قضضام وأيضضضاابعلمها  عاهرية نصف وهي صوهرها التقط أنه وحتى وبإهرادتها,

أخبرهضضا الضضبيت إلضضى ذهابها ولدى. أخرى غرفمة في كانت وصديقتها. علمم منها دونولكن  فيديو

باتصضال قيضضامه لضدى وصضدقته كلمضه, تصضدق لم أنها بأن تنضم إلى وحدات حماية الشعب, غير

الجضضد محمضضل علضضى أيضاا كلمه تأخذ ولم الشعب حماية وحدات إلى النضمام منها وطلب معها

وكضضانت. ما يقضضول أيقنت عندها فيسبوك صفحات على والفيديو صوهرها بنشر بتهديدها قام حتى

يعمل كان لنه وتحركاتهم الشعب حماية وحدات عن المعلومات جمع هي انضمامها من الغاية

 .منطقتهم في المتواجد الحر جيش لدى استخباهرات هرجل

جمضضع مهمتها وكانت السم بنفس وسميت يوماا عشر خمسة دامت معركة الفترة تلك في وبدأت

جيرانهم, بيوتألحد  في و حاهرتهم في ونالمتواجد الشعب حماية وحدات مقاتلي عن المعلومات

ال 40 بتواجضد أخبرته المعلومات على حصولها وبعد بحضضوزتهم الضتي السضلحة مضع منهضضم مقضضات

مة معركة وحدثتمن ثياب لتعرف عليهم ,  يلبسون وكذلك ما بينهضضم, وأدت إلضى التفضاق علضى هدنض

العبضضادي ماجضضد المضضدعو بيضضت إلضضى وذهبضضت ذلك استغلت حيث الطرفين بين الناهر إطلق ليقاف

فضضي أحد تواجد دون الجنس ماهرسوا وأيضاا ساعتين حوالي لوحدهما ومحمد هي وبقيت لوحدها

مهلضضة طلبضضتغيسسر أنهسسا   ولحسسدات لحمايسسة الشسسعبقوات إلى للنضمام منها الطلب وعاودا البيت,

الضذي أيضضضاا تضامر بضأمر شضضكت وقد تامر بيت في ثانية التقوا حتى فترة ومضت بالمر, للتفكير

بهضضذا و انتحضضاهراا . لو كان وحتى محبوبه أجل من يضحي أن من له بد ل يحب الذي بأن لها قال

وجضضرىإلى ولحدات لحماية الشعب ,  بالنضمام طلبه بتلبية قبلت وأيضاا الجنس يماهرسوا لم اللقاء
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حيضضث جاهرهضضا, ابضضن طريضضق عضن السضضايش فضضي يعمضضل شخص هرقم على حصولها خلل من ذلك

لإ معسسه , فتسساة برفقة عليها سيمر بأنه فأخبرها ذلك في ليساعدها النضمام وطلبت معه اتصلت

لحيسسث آخسسرة , مسسرة معسسه التصسسا ل إلى دفعها مما لديه بعمل لنشغاله اليو م نفس في يأتي لم انه

بيت إلى وأخذوها فتاة وبرفقته أتى انه إل أخرى طريقة إلى تلجأ سوف يساعدها لم إذا أخبرته

منطقة إلى أخذها تم ثم ساعة نصف لمدة) رابرين ( الرفاق إلحدى مع وناقشت العين رأس في

الشسسهيد أكاديميسسة إلسسى بعثوها وبعدها يو م بقيت لحيث للرفاق التابعة مقرات إلحدى في الدرباسية

منهسسا التخسسرج  وبعسسد.يومسسةا 20 لمسسدة وسياسسسيةا عسكريةا تدريبةا وتلقت ديريك منطقة في شيلن

 )آيتسسان ( الرفيقسسة لسسدى العيسسن رأس مدينة إلى فرزها تم لحيث تشوك) , قره(منطقة  إلى ذهبت

ةل تلقت بيومين لهاتف استلمها ولدى جسسرى بمسسا أخسسبرته وهسسي المفضي محمد المدعو من اتصا

عسسكرية نقطسة إلسى العيسن رأس لمنطقسة التابعة دويرة لقرية وذهبت تواجدها مكان وعن معها

وفسي مسرات أربعسة محمد المدعو معها اتصل الفترة هذه وفي. يومةا 20 وبقت القرية تلك في

بحسسوزتهم السستي والسسسلحة المسسرأة لحمايسسة ولحسسدات عناصسسر عسسدد عسسن بالمعلومات تمده مرة كل

كسسانوا لنهسسم ( لهسسم المقابلسسة القريسسة علسسى للهجسسو م خطسسة وجسسود عسسن استفسسساره عسسن بالاضسسافة

.بسسذلك سسستخبره بشسسيء تعلسسم وريثما بشيء معرفتها بعد م أخبرته بدورها وهي فيها) , متواجدين

لمعرفسسةمسسرة أخسسرى  معهسسا اتصسسل وأيضسسا الولسسى نقطتهسسا إلسسى عسسادت المسسدة هذه انقضاء وبعد

والسدها لن بزيارتهسسا أهلهسسا قسسا م الفسسترة هسسذه وفي كالعادة ,بكل ما يحتاجه  تمده وهي المعلومات

وسسسألها بهسسا اتصسسل محمسسد والمسسدعو أبيها أجل من البيت إلى الذهاب إلى أدى مما مريضةا كان

قسسوله لحسسسب الن ولحسستى مهمة في لنها فورةا لنقطتها ترجع بأن عليها فرد تواجدها , مكان عن

كسسي الرفسساق مسسع لحسساولت ثم أيا م , 10 مدةل البيت في بقيت أنها إل إليها الموكلة المهمة تنفذ لم

البنسسات خربسسة قريسسة إلسسى رفاقهسسا مع ذهبت الفترة هذه وخل ل .الشعب لحماية إلى ولحدات تنضم

وجسود عسن سسألها وأيضسسةا لسديهم الذي والسل ح المقاتلين بعدد أخبرته وهي معها محمد واتصل

 لديهم. للهجو م خطة

بيتهسسا إلسسى وعسسادت تركتهسسم ثسسم أشهر , ثلثة لمدة صفوف ولحدات لحماية الشعب بين بقيت وهي

مغلسسق هاتفه ولكن ألحمد شقيقه مع يتصل بأنه وأخبرها معها محمد اتصل شهرين انقضاء وبعد

لحسساجز عنسسد المدرسسسة فسسي التفجيسسر وكسسذلك لحلف بتل جرى الذي النفجار جراء عليه قلق وهو

التصسسا ل عسساود سسساعة وبعسسد الخسسط أغلسسق بسسالمر شسسقيقه علقسسة عسسن سسسألته وعنسسدما الصسسناعة

 . بالمهمة قا م الذي وهو تركيا في بأنه وأخبرها
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أنهسسا غيسسر للسسزواج وطلبها قوات ولحدات لحماية الشعب من مقاتل جاء أيضةا , الفترة هذه وخل ل

علسسى للحصسسو ل الفرصسسة واسسستغل ل بالموافقسسة منهسسا وطلسسب بسسأمره , محمسسد وأخسسبرت رفضسست

رأس أهسسالي مسسن وهسسو  تحبسسه ولكنها الن للزواج مستعدة غير بأنها معه تحدثت ثم المعلومات

بالمعلومسسات المفضسسي محمسسد تخسسبر وهسسي تواجسسده مكسسان عسسن تسسسأله معسسه تتحدث وكلما. العين

معها اتصل إن ولحدث. بالمر شيار يعلم أن دون الشاكلة هذه على الواضع واستمر وتحركاتهم

لحسسب علقسسة وعلى أطفا ل وليه متزوج شيار بأن واخبرها مقاتل أيضا وهو أنس يدعى شخص

العلقسسة لقطسسع دفعهسسا ممسسا. أيضاا العين رأس أهلي من لقمان أبو بنت كلى وهي أخرى فتاة مع

الحصسو ل أجسل مسن هسي كلي المدعوة مع واتصاله يحبها بأنه قا ل انه إل ببالسب وأخبرته معه

لعمسه المعلومسات هسذه يعطسي وهو المرأة لحماية ولحدات في مقاتلة شقيقتها لن معلومات , على

بسسسبب المفضسسي محمسسد المسسدعو وبين بينها خلف لحدث الوقت نفس وفي. لحمص في المتواجد

مسسن أربعسسة أسسسروا بسسأنهم وأخبرهسسا معها التصا ل عادوا انه إل. فيسبوك على لها لصور نشره

منطقسسة لحملسسة في البيوت إلحدى في بربطهم وقاموا مصابين وهم  مقاتلي ولحدات لحماية الشعب

وذكسسر  فسسي الغرفسسةألحيسساء وهم بتفجيرها لحيث قاموا الغرفة في ناسفة عبوات وواضعوا مبروكة

استغرابها وذكرت المدعوة بمدى بالمر معرفة لديه يكن لم ألحدةا لن تصدقه لم لكنها أسماءهم ,

.السرى مع والبشعة  القاسية معاملتهم من

 (ديشرك لمنطقشة التابعشة قلشدومان قرية من اسورية, كردية 1985 عبدي إبراهيم أوميد*

:النكاح جهاد بتهمة) المالكية

الجتماعسسات و الرفسساق , عسسن المعلومات بجمع وذلك عبد ال لحميد المدعو قبل من استغللها تم

لسسه جواسسسيس بوجود لشكها بالاضافة معه بالعمل قبلت التهديد وتحت كرزيرو , في تحدث التي

دبسسر وقسسد بيكسسي سسسعيد إبراهيسسم بيسست وكذلك لحسين , مل بيت وهم لحسابه يعملون القرية اضمن

سسساعة بربسسع النفجسسار قبسسل القريسسة مسسن تخسسرج بأن وأخبرها كرزيرو في انفجارةا لحميد المدعو

ةل بسسدأت الحادثسسة هذه وبعد كرزيرو في بتفجير وقاموا مفخخة سيارات دخلت خروجها بعد وفع

لحسسساب بإنشسساء وعسساودت ذلسسك علسسى تقدر لم أنها غير فيسبوك دخو ل عد م وقررت جديدة لحياة

المحادثسسة وبعسسد سسسوري وهو عربي البرهو ألحمد فرلحان المدعو على خلله من وتعرفت جديد

فيسسسبوك علسسى التواصسسل وأوقفسست آخر لحسابةا وأنشئت السري رقمها أعطته أسبوعين لمدة معه

منهسسا للسسزواج يدها فطلب العلقة وتطورت. بقصتها وأخبرته الواتس على معه تتواصل وبدأت
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فسسذهبت بالسسسر والسسزواج معه الهرب وقررت للعرب بإعطاهئها يراضوا لن أهلها بأن قالت لكنها

قابلهسسا السسسوق وفسسي السسزواج لجسسل الحاجسسات بعسسض بشسسراء وبسسدأت ديسسرك في خالتها بيت إلى

فسسوافقت التهديسسد وعسساود أخسسرى مرة معها العمل وطلب عبد ال لحميد المدعو بأنه وقا ل شخص

أيضسسةا معسسه يعمسسل فرلحسسان المسسدعو بأن وأخبرها رقمه وأعطاها الرفاق عن المعلومات بإعطاهئه

أهلسسه بيسست فسسي فرلحسسان من تزوجت ذلك وبعد. بنفسه سيخبره وهو المعلومات إعطاهئه ويمكنها

لبنسسان إلسسى أخسسذها بفسسترة السسزواج وبعسسد. أخسسوته بحضسسور صسسغيرة لحفلة وأقاموا الباشا برميلن

تفاجسسأت ولكسسن برالحسسة , وسسستعيش لحميسسد المسسدعو تخلصت مسسن وكلها أمل بأنها عرسا ل , بمنطقة

لسسدى أسسسبوع كسسل بأخسسذها وبسسدأ تنظيسسم الدولسسة. عناصسسر وكر إلى زوجها أخذها فقط ذلك عكس

وسسسألت مسسرات , عدة النتحار لحاولت وقد معهم , جهاد النكا ح لجل عنصر من عناصر التنظيم

.فيسه يجسوز شيء وكل النكا ح جهاد بأنه عليها فرد ذلك , فعل يمكنه وكيف زوجته بأنها زوجها

إطلق كيفيسة علسى تعلمست لحيسث وإسسلمية , عسسكرية تدريبيسة لسدورة خضوعها إلى بالاضافة

عمليسسات علسسى يتسسدربون شخصسسةا عشر خمسة شاهدت الدورة وأثناء الناسف الحزا م وربط النار

واستغرقت. وجزاهئرية وعراقية عربية جنسيات من امرأة 20 لحوالي وأيضةا والجهاد النتحار

لجمسسع ديسسرك إلسسى تسسذهب بسسأن التعليمسسات وأعطاهسسا فرلحسسان أخبرهسسا ثسسم مسسن يومةا 45 دورتها

انتحاريسسة , لعمليسسة أيضسسةا نفسسسك وجهسسزي الحسسواجز علسسى ولحدات لحمايسسة المسسرأة عن المعلومات

ديسسرك منطقة في الحواجز عدد وكم الواضع عن وتحري بأمرك يشك ل لحتى أنتي كما واذهبي

يسسدعوها , لسسذا أخبروهسسا لسسن أهلهسسا لن قامشسسلو , فسسي أخبرته بعد م تنفيذ المر أنها غير وقامشلو ,

وأيضةا. منهم والتخلص البيت إلى الرجوع كان همها كل لن فقبلت.  وديرك رميلن ليكن في

لجل فرلحان طريق عن معها ويتحدثوا الواضاع لرؤية شهرين بعد يأتون سوف بأنهم أخبرها

. وأفكارهم نزواتهم أجل من الجهاد

علسسى الحرية بسالحة صبالحةا التاسعة الساعة في الثلثاء يو م بفتاتين تلتقي سوف بأنها وأخبروها

تجهيسسز هسسي لحميسسد مهمسسة كسسانت فقسسد. يسسا لحلسسوة هسسي السر وكلمة ) وريم فاطمة ( وهما الجسر

بنسات إلسى بالاضسافة للتسدريبات , الخضسوع أجسل مسن لبنسان إلسى وإرسسالهم العسراق فسسي البنات

السدخو ل لعمليسة بالنسسبة أما. النتحارية العمليات لجل سوريا إلى إرسالهم ذلك وبعد العراقيين

فرلحسسان للمسسدعو بالنسسسبة أمسسا. ذلك على القدرة ولديهم جدةا سهلة فكانت الحدود , على والخروج

منطقسسة مسسن وهسسم التحقيسسق أثنسساء أسسسماهئهم أعطسست وقد بالمعلومات يمدونه أشخاص هنالك فكان

الفتاتان عن المعلومات عن بالاضافة. أيضةا أكراد وبينهم أخرى مناطق وعدة وديرك القامشلي

. البرهو ألحمد فرلحان المدعو خل ل من عنهم المعلومات عرفت فقد
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الذهنية الطائفية كانت من أاساليب ااستغل ل المرأة:)-2 (

ذاك الكاهئن المعروف عنه الحنان والعاطفة الجياشة والتعاطف....تم إدخالها في دوامة السياسسسات

الخبيثسسة ولغايسسات تنسسافي لحقيقتهسسا ولحقيقسسة الخلق المجتمعيسسة , بإشسسراكها فسسي النزعسسات الطاهئفيسسة

بترسيخ هذه الذهنية عبر سياسة ممنهجة ومدروسة , وبالتالي أداةة بأرخص السعار لتحقيق أثمسسن

الهداف للسلطات المستبدة وأنظمتها الحاكمة وتحت ستار الطاهئفية والعرقيسسة وتعزيسسز الكراهيسسة ,

والنتيجة الرغبة بالنتقا م وأخذ الثأر الذي ل وجود له , ل تاريخيةا ول لحااضرةا.

. للحسكة التابعة خزنة قرية من اسورية, عربية وهي الحويجة صالح محمود روضة*

مسسن فصسسلة وأختهسسا زهسسرة المسسدعوة طريسسق عن 2014 السوري النظا م صفوف إلى انضمت

لحيسسث كسسوكب جبسسل في عسكرية لدورة فخضعت أولي , كهدف المنطقة من الكراد إخراج أجل

غسسويران لحسساجز إلسسى فرزهسسا تسسم السسدورة انتهاء ولدى. جي بي آر وقاذف الروسية على تدربت

وخللهسسا راتب على الحصو ل مع شهرين لمدة فبقيت  ساعة , 24 وبدوا م الغويران جسر عند

وكيفيسسة المسسرأة لحماية وولحدات الشعب لحماية ولحدات لحو ل تدور وكلها اجتماعات 5 لحضرت

النتقسسا ل والرهسسابيين تنظيم الدولسسة  من النتهاء بعد وعدوا لحيث.  المنطقة من الكراد إخراج

الكتيبسسة هسسذه إلسسى المنضسسمين ومن. اليرانيين للقادة كانت القيادة بأن الكراد , علمةا محاربة إلى

.المغاوير كتيبة في الحسكة في الناصرة لحي من خوشناف يدعى كردي شاب

إلسسى أدى السسذي المسسر الغسسويران , منطقة إلى الرهاب دخو ل لدى المتواجدين منرواضة  كانت

لحيسسث الولسسى , نقطتهسسم إلى إلى التراجع مما دفعهم بينهم , قوية اشتباكات ولحدوث كامل استنفار

ماعسدا  المنطقسة أبنساء من كانوا الحر جيش عناصر وأغلب الغويران , منطقة الحر جيش استلم

ةل رؤوسسسهم علسسى المنطقسسة بهسسد م توعسسد وقسسد الجنسسسية إيراني كان القيادي اشسستباكات جسسرت وفع

ض تركيا إلى والفرار الحر جيش لنسحاب أدى مما الطرفين بين عنيفة منهسم قسسم علسى والقب

.المذهب علوي القياديين بين وكان
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لسسسوق لحاجز في للرفاق , فان نوع سيارة استدراج هي بها , علم على كانت التي العمليات ومن

منطقسسة لسسدخو ل دفعتهسسم السستي ناريسسة دراجسسات خل ل مسسن اسسستدراجهم تسسم التقسساهئهم ولسسدى الهسسا ل

الحسسي مسسن اقسسترابهم وإثر الرهابية , للجهات عميل النارية الدراجة صالحب أن لحيث. الغويران

إلسسى أدى ممسسا الرفسساق , السسسيارة علسسى رالنسسا بسسإطلق العلسسويين مسسن جماعسسة قسسامت عليسسه المتفق

 ولحدات لحمايسسةمقاتلت من وأربعة ولحدات لحماية الشعب , من مقاتلين أربعة وكانوا استشهادهم

. والسلحة السيارة وأخذ جثثهم رمي تم وبعدها المرأة 

العمسسر ذات الفتسا ح داوود هنساء المسدعوة الدراجسة صسالحب مع علقة على كان الذي والشخص

الثسسورة وأثنسساء البعسسث لحسسزب إلسسى وتنتمسسي الحسسسكة أبنسساء مسسن سسسورية , عربيسسة وهي سنة 15

عسساودت أنهسسا إل. النظسسا م اضسسد المظسساهرات فسسي والخسسروج المعاراضسسة إلسسى انضسسمت السسسورية

تشسسكل أختهسسا أن غيسسر تتكلم أن السهل من وليس قوية شخصية ذات وهي النظا م إلى النضما م

.لديها اضعف نقطة

بأخسذ يقسو م كان علء المدعو عمها فابن: الحسكة في لحدثت جراهئم بعدة علم على كانت وأيضةا

الشسسا م ألحسسرار عيسسه مكتسسوب لهسسم مقسسر في ونصف ساعة لمدة معه ويظل خزنة قرية إلى أخاها

ة لتنظيسسم بأصسل تابع كان أنه غير مسن مسا ينقصسهم معرفسة مهمتهسم وتقتصسسر ة ,السسلمي الدول

طريق على تقع التي الصفية قرية من السلحة هذه وتؤمن. بتأمينها يقوموا لحتى وطعا م أسلحة

هسسذه وبعسسد. لهسسم التعسسرض عد م أجل من السلمية الدولة لتنظيم تابعة   هويات ولديهم تمر تل

ةل يخسسرج اللقاءات أعضسساء مسع اللقسساء لجسل منطقسة إلسسى ) واضسسياء رلحيسم ( المسدعويين مسن ك

.الحسكة في الغز ل لحاجز خل ل من التنظيم

قسسا م بسسأنه قا ل لحيث رواضة عم ابن علء المدعو جاء  ,سس 2014 آذار عا م 21نوروز عيد وفي

يكسسن ولسسم بسسداخله وكان الحافلة (الباص) , دولب على الناسفة عبوات واضع خل ل من بالتفجير

بل تمت العملية بمساعدة ثلثة أشخاص , اقتصسسرت مهمتهسسم علسسى المراقبسسة. لحيسسث دبسسرت لولحده

العملية قبل النفجار بيو م ونفذت بواسطة جهاز تحكم عن بعد ولم ينتبسه ألحسدد لمنفسذيها لنشسغالهم

ةل مسن المسدعوين بالجرلحى والشهداء. ولدى لحسدوث اشستباكات فسي الجمسارك بالحسسكة اسستغل ك

عمار واضياء الواضع وقاموا بسرقة سبع دراجات نارية بالاضافة إلى السلحة والعتسساد مسسن تلسسك

.المنطقة
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كرديششة اسششورية, التهمششة التجسششس لصششالح النظششام1994*هيليششن رمضششان عثمششان قامشششلي 

السوري. 

وهي أيضةا كانت من الذين تسم اسستخدامهم , فسساعترفت فسسي البدايسسة بأنهسسا عميلسة للنظسسا م السسسوري ,

وسبب تعاونها معهم هو انتقامةا لمقتل شقيقها , الذي كان من جماعة (آزادي) الذي تم قتله في عا م

 , لذا انضمت إلى ولحدات لحماية المرأة لجل الثأر بالاضافة لعد م قناعاتها بالشسسهادة علسسى2013

د م الشهداء والعلم المقدس.

نن3(  نن يقيناا بأنه )-الدين يشكل إحدى أهم الاساليب لاستقطاب النساء, وخاصاة المهاجرات منه

ككفششرن أيضششاا عششن ذنششوبهن نن لمناطق تواجد المسلمين استلقى الراحة والمان وت .لمجرد زيارته

ين أيمسسا اسسستغل ل! فكسسل مسسا يقسسا ل لهسسن بشسسأن السسدين السسسلمي يصسسدقنه. لعسسد م لحيث يتسسم اسسستغلله

نن إن هنالسسك منظمسسات اجتماعيسسة وسياسسسية مختصسسة ين بحقيقة وجوهر هذا الدين , ول يعلم معرفته

نن كيفمسسا أرادوا. وهسسذه بسسإغواء النسسساء عسسن طريسسق السسدين ليصسسبحين فيمسسا بعسسد أدوات يسسستخدمنه

نن وتعمسسل فسسي بعسسض البلسسدان بشسسكل علنسسي المنظمات الرهابية ولحتى الجتماعية باتت تتاجر به

وأما م أعين السلطات كما يحدث بتركيا التي فتحت أبوابها على مصراعيها فتؤمن وتسهل دخو ل

وخروج المهاجرات بكل سهولة دونما أية عقبات. بالاضافة إلى صسسفحات التواصسسل الجتمسساعي

التي تعمل ليل نهسسار للتلعسسب بعقسسو ل الفتيسسات الصسسغار المهسساجرات وإقنسساعهن بسسأن لحيسساةة سسسعيدة

وهنيئة تنتظرهم مجرد ترك بلدهم , لدرجة إقناعهن بمسسسألة مسسا يسسسمى بجهسساد النكسسا ح. ممسسا دفسسع

لحتى المهات لسسترك أولدهسن لينضسموا

ةف سسامية رسسسمت إليهم بغية تحقيق أهدا

نن: ين , ومنه له

* لششورا كششوغين أدودان - مششن فرنسششا

.1992مواليد 
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على شخص من أصو ل جزاهئرية , يدعى عبدي ويحمل جنسسسية فرنسسسية2010تعرفت لورا بعا م 

يي ديانة وهسسم يكرهسسون الديانسسة18من خل ل النترنت لحيث كان عمرها   سنة. عاهئلتها ل تعتنق أ

السلمية إلى لحةد ما , ولم تكن لديها أية فكرة عن الدين السلمي. وبسسسبب العلقسسة الجيسسدة بينهسسا

سسسنة جعلتهسسا تنسساقش كسسثيرةا المسسساهئل18وبين ابن عمها يوابنور داي المعتنق للسل م وهو بعمسسر

الدينية. وأيضةا وجود بعض الصدقاء لديها المناصرين للعربية والمسلمين تأثرت بالسل م نوعسسةا

ما. مما دفعها للبحث عن مصادر التي تعلمها أصو ل الديانسسة السسسلمية بالاضسسافة إلسسى المحاولسسة

لتعلم اللغة العربية واقتنت نسخة للقرآن باللغة الفرنسية والعربية. وأرادت اعتنساق السسل م لسذلك

 اعتنقت السل م بسالرغم أن زوجهسسا لسسم يكسسن2013سألت ابن عمها عن الكيفية فعلمها وفي عا م 

ملتزمةا بأي دين.

ة , أي مجسرد وبسبب الخلفات بينهمسا انفصسل ولسم يكونسان مستزوجين بشسكل رسسسمي لسدى الدول

أصحاب وكان لديها ثلث أطفا ل منه. وهسسي داهئمسسة التصسفح علسسى النسسترنت ولسسم يكسن لسسديها أيسة

معلومات عن التنظيمات السلمية مثل داعش آنذاك , وكانت تود الذهاب إلى فلسطين للمسسساعدة

النسانية.

 تعرفسست علسسى شخصسسين عسسبر النسسترنت علسسى مواقسسع التواصسسل الجتمسساعي2014-9وبتاريسسخ 

فيسبوك , ألحدهم يلقب بأبو صفية والخر أبو أنور البلجيكي وعرفت بأنهم عناصر اضسسمن تنظيسسم

داعش , فأبو صفية من أصسو ل جزاهئريسة ويحمسل جنسسية فرنسسسية وأبسسو أنسسور البلجيكسسي الصسل ,

و يرسسل فاختارت أبو أنور وقطعت التواصل مع أبو صفية. وكانوا يتواصلن عبر فيسسبوك وه

ير على انضسسمامه شسسهر فقسسط . وبعسسد مضسسي شسسهرين قسسررت لسسورا إليها فيديوهات للتنظيم , وقد م

الذهاب إلى سوريا والنضما م لتنظيم الدولة من أجل جهاد النكا ح , لن أبسسو أنسسور عسسرض عليهسسا

الزواج.

وتم دخولها إلى الرااضي السورية وفق التعليمسسات السستي تلقتهسسا مسسن أبسسو أنسور , لحيسسث بسسدأت مسسن

فرنسا إلى مطار اسطنبو ل ثم إلى غازي عنتاب في تركيا وبعدها الدخو ل إلى سوريا , مسسن خل ل

مهربين يتعاملون مسسع التنظيسسم فسسي تركيسسا , والمسسر عينسسه  بالنسسسبة لكسسل المهسساجرين مسسن يريسسدون

النضما م إلى داعش. وقبل الدخو ل إلى الرااضي السورية والركوب بالسيارة طلبوا مسسن النسسساء

المهاجرات ارتداء النقاب , و تفاجأت المدعوة لورا لعد م وجود لحدود لسهولة الدخو ل , وبقسسوا فسسي

ةة قريبة من الحدود السورية التركية. وانتظرت لمدة ساعتين ثم أرسلت رسالة للمدعو منز ل بقري

أبو صفية لخباره بقدومها , وكانوا لحوالي عشرين امرأة ومن بينهم أطفا ل مسسن جنسسسيات تونسسسية

9



سنة من انكلترا وانتقلوا إلى بيت آخسسر ثسسم جسساءت امسسرأة16وباكستانيات وألمانيات وفتاة عمرها 

وأخذت أسماهئهم وسألت كل والحدة بوجسسود شسسخص محسسدد تريسسد السسزواج بسسه فسسأخبرت لسسورا عسسن

المدعو أبو أنور ولكن عليه أن يجلب الموافقة مسسن أميسسره لحسستى يتمكسسن مسسن السسزواج بهسسا. وعلسسى

إثرها تحدثت معه وأخبرته بواضعها وبقيت لمدة أسبوع في ذاك البيت علمةا إن أغلسسب النسسسوة قسسد

خرجوا منها لنهم تزوجوا , وبعدها لم يتمكن أبو أنسسور مسسن الحصسسو ل علسسى الموافقسسة مسسن أميسسره

للزواج بها لنه انضمامه مضى عليه شهرين ولحسب التنظيسسم ل بسسد للعنصسسر أن يبقسسى ويخضسسع

لدورات الشرعية والعسكرية وبعدها يمكنه الزواج. ولم تتمكن لحسستى مسسن رؤيتسسه , لسسذلك خيروهسسا

بين طريقين البقاء أربعة أشهر لحتى يتمكن أبو أنور من الزواج بها أو الزواج من شخص آخسسر ,

وبسبب عد م قدرتها على تحمل العيش في ذاك البيت اتصلت مع أبو صفية وطلبسست أن يتزوجهسسا

وشرلحت له عن واضعها فطلب صورة لها وعمرها , وبعدها وافق علسسى السسزواج بهسسا وفسسي اليسسو م

التالي جاء وأخذها إلى بيت شقيقته الواقع في مدينة الباب التابعة لمنطقة لحلب , وهو من عناصسسر

 مع اثنين من أخوته , ولديه ثلث أطفا ل ويعمل في الشرطة السلمية بمدينسسة2013التنظيم منذ 

باب ويحمل الجنسية الفرنسية. واستغربت بأنه مسستزوج ولسسديه أطفسسا ل ممسسا اضسساقت الحيسساة عليهسسا

وقررت عد م الزواج به , إل أنها إذا لم تتزوج به سوف يرجعونها إلى نفس البيت. وذكرت بأنهسسا

فكرت بقطع ألحد أصابعها لحتى تتمكن من رؤية المدعو أبو أنور في المشفى وتهسسرب معسسه غيسسر

أنها لم تقوى على فعل , وذلك لعد م جرأتها.

وباليو م التالي جاء المدعو أبو صفية ولدى سؤالها عن زوجته قا ل بأنها غيسسر رااضسسية ول توجسسد

مشكلة وستراضى بعد أربعة أيا م , وتمكن من الزواج للعلقة الجيدة بينه وبين أميره. وبعسسد ثلثسسة

أيا م من زواجهما طلقها بدون أيسسة أسسسباب وتفاجسسأت بسسذلك وبقيسست ثلثسسة أسسسابيع فسسي بيسست شسسقيقه

الصغر أبو عمر ويعمل أيضةا بالشرطة السلمية. أخذها إلى بيست الضسيافة للنسسساء فسي البساب ,

لن تنظيم الدولة قد أخذت جميع الرجا ل إلى جبهات القتا ل ولدى وصولها إلى بيت الضيافة كان

ةء وقررت لحينها العودة إلى فرنسا. لذلك ل بد من إيجاد طريقة للخروج مسسن المضسسافة بشسسكل شتا

يطسسابق قسسوانين داعسسش واضسسمن النسسساء الموجسسودات فسسي المضسسافة امسسرأة سسسوريا تتحسسدث باللغسسة

النكليزية. لحيث أخبرتها بأن ابنها مريض في فرنسا ولكن المرأة السورية أخبرتها بعد م قسسدرتها

على إعطاء الموافقة من تلقاء نفسسسها , وتتطلسسب الموافقسسة مسسن الميسسر. لحينهسسا كسسانت مدينسسة البسساب

تتعرض للقصف الطيراني وبشكل مكثف , ولدى ذهابها إلى مقهى النترنت لتتواصسسل مسسع أهلهسسا

ولدى عودتها انصدمت بأن النساء يجهزون أنفسهم لترك المضافة بسبب قصف طيران التحسسالف

وتم واضع لحقيبتها في الخارج.
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ولم يكن لديها مكان تذهب إليه ولحينما توجهت إلى مقهى النترنت التقت بسسأمير المضسسافة , لحيسسث

سألها أين هي ذاهبة فردت بأنها ستذهب إلى بيت شقيق زوجها القسسديم فأخسسذها إلسسى هنسساك إل أن

زوجة أبو عمر تفاجأت وأخبرتها بأنه إذا علم سيغضب كثيرةا ومع ذلك أبقتهسسا فسسي السسبيت بسسسبب

برودة الجو , ولدى مجيء أبو صفية غضب كثيرةا وبدء بكسر أغراض البيت ثم أخذها إلسسى بيسست

الضيافة في المنبج لحيث يسكنها زوجات الذين قتلوا في القتا ل. وتعرفسست هنالسسك علسسى ألحسسد أبنسساء

من مقاتلي داعش وعرض عليها بزواج من أبيه الذي يتسسداوى بالمشسسفى الن ولسسدى زيارتهسسا لسسه

طلب الزواج بها فوافقت وهو أبو عثمسسان والسسسم الحقيقسسي محمسسد لسسي يسسازدي وهسسو مسسن أصسسو ل

مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية أيضةا. وبأصل هو متزوج ولديه ابنتان وكانت تتعلسسم التمريسسض

لدى طبيب في المنبج والعيادة كانت خاصة بالنساء.

*مارلين نيفالنين السويدية: هي من بلدة بسسوراس جنسسوب غسسرب السسسويد. وتعرفسست علسسى الشسساب

 لولحده وكان قاصرةا , وهو2013المدعو مختار محمد ألحمد الذي وصل إلى السويد في آب عا م 

 عامةا , وكان من جماعسسة الجهسساد ,  وقسسد تعرفسست15مغربي الجنسية . وقد لحملت منه وهي بعمر 

 وكان صسسديقها يريسسد اللتحسساق2014على التنظيم من خل ل مشاهدة فيديوهات التنظيم في عا م  ,

ةل بالتنظيم ولعد م معرفتها بالتنظيم و ما هو السل م  لم ترفض وقبلت الذهاب معسسه. وكسسانت لحسسام

 وذهبسسوا مسسن  خل ل القطسسارات ولحسسافلت لحسستى عسسبروا2015عندما غسسادرت السسسويد فسسي أيسسار 

الحدود إلى تركيا ثم إلى سوريا. وعندما وصلوا إلى الموصل  قا م جهسساديو تنظيسسم بواضسسعهم فسسي

منز ل ل ماء ول كهرباء فيه. ولدى لحصولها على هاتف اتصلت بوالسسدتها وأخبرتهسسا بأنهسسا تريسسد

العودة إلى السويد وكتبت في إلحدى رساهئلها: بأنني سأموت في قصف أو أنهم سيسعونني اضسسربةا

لحتى الموت أو سأقتل نفسي يا أمي ليس لدي القوة للستمرار. وذلك بسبب المعيشة السيئة. وقسسد

أنجبت طفلها في العراق .

 اسنة.26*تارينا شاكيل من بريطانيا, 

انضمت إلى التنظيم  وعملت على تشجيع الرهاب من خل ل تغريداتها على توتير قبل مغادرتها

بريطانيا , وقد اعتنقت السل م المتطرف من خل ل النترنت وأخبرت أهلها برغبتهسسا للسسسفر إلسسى

. وبسسذلك عسسبرت الحسسدود2014تركيا لقضسساء العطلسسة علسسى الشسساطئ , فسسي تاريسسخ تشسسرين الو ل 
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تت لبنسسي التركية لتصل إلى الرقة معقل التنظيم الرهابي , ولدى وصوله كتبت لقريسسب لهسسا (ذهبسس

بيتةا في الجنة لنا جميعةا , ال وعسسدنا إذا اضسسحينا بحيسساة السسدنيا). ومؤكسسدة بسسذلك عسسن عسسد م عودتهسسا.

ةة لها نشرتها على موقع التواصسل الجتمساعي فيسسبوك علسى صسفحتها لحيسث كتبست وخل ل رسال

ةة: إذا كان ما يجري في سوريا لحاليةا ل يعجبكم , فلتكن يدكم علسسى السسسل ح وليسسس علسسى لولحسة قاهئل

 , بأنها تريد الموت في سوريا شسسهيدة.2014مفاتيح الكمبيوتر. وراسلت والدها في كانون الو ل 

ولدى وصولها إلى الرقة واضعت في بيت كبير مع نساء وفتيسسات عازبسسات , ونشسسرت صسسور لهسسا

وهي مع طفلها مرةة , ومرةة أخرى وبيدها السل ح طبعةا وهي مرتدية النقاب لحسب التنظيسسم. غيسسر

أنها لم تتمكن من التأقلم مع الحياة في التنظيم بسبب قساوتها , لذلك قررت ترك التنظيم مع طفلها

ةل غادرت من خل ل البر عسسبر الحسسدود التركيسسة , ونجحسست دون أن يتمكسسن التنظيسسم مسسن إلقسساء وفع

القبض عليها. وأثناء محاكمتها قسسالت بأنهسسا أرادت العيسسش تحسست لحكسسم الشسسريعة السسسلمية فقسسط ,

وذهابها إلى سوريا كانت غلطة ارتكبتها. 

)-المعانات التي تطا ل المرأة ل حصر لها, فما يتعرض له الشعب السوري بكل مكوناته من4( 

كن حظاا هي المرأة فهي لم تسلم في ال... شيخاا...وأاسوئه جراء الحرب التي لم تحرم أحداا, ل طف

. السلم حتى تسلم من الحرب

ففي السلم كان يتلعب بها ويتاجر بطرق شبه خفية أما الن فبات المر علنسسةا ويتسسسابقون لبيعهسسا

وشراهئها , عبر المنظمات الدينية والخطابات في المجتمعات المحلية وجعلوها أمرةا دينيةا مشروعةا

وربما واجبةا أخلقيةا على أكتاف الرجا ل- فالرجسسا ل يكسسسبون مسسن كافسسة التجاهسسات زواج , متعسسة ,

ن هسب سمعة طيبة وما ل- فتحت مسميات السترة ولحماية النساء ولكي ل يصبحنن فريسسة لكسل م

ودب , ولن الزواج هو السبيل للخلص , الزواج الذي ينبع أساسةا مسسن الرؤيسسا المجتمعيسسة الدينيسسة

نن. فيقمسسن بتزويسسج المئسسات الساهئدة والتي تقنعهم بأن العلقة الزوجية هي فقط القادرة على لحمايته

ين وبالخص ما تتعرض له فتيات ونساء السوريات مسسن جسسراء نن لعد م وجود خيار آخر أمامه منه

ين إلى اضحايا للستعباد. وما أكدته منظمات لحقوق النسان بأن المسسر ل هذه الحرب التي لحولته

ةل هو الحل لكي يتوقف على مسألة الزواج ولكن الغاية من هذا الزواج ؟ وممن يتزوجين ؟ وهل فع

ين أداة ين باسسسم السسزواج السسستر ليكسس ين ؟ ؟ فالكثيرات تم اسسستغلله يعشين بستر لحسب ما يقا ل ويقا ل له

ين لمسا يسسمى بسزواج النكسا ح , وأفظسع السزواج مسن رجسا ل يعملسون فسي المنظمسات متعة  يتعراضس

الرهابية وأشهرها ولحشية وهمجية تنظيم الدولة السلمية. لكي يصسسبحين فيمسسا بعسسد شسسركاء فسسي

هذه الولحشية من خل ل تنفيذ أوامرهم والبعض بسبب الدورات والدروس المكثفة باتت على يقين
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ين بجسسر ين به هو الصح وبالتسسالي يقمسس بأن ما يقم

الكثيرات إلى هسسذه الشسسباك , وتمسست فتسسح مكسساتب

على الحدود التركيسسة السسسورية لهسسذه الغسسراض

وتسسسسمى بالمكسسساتب الرتجاليسسسة للسسسزواج مسسسن

ين كمسسا يريسسدون. السسسوريات ومسسن ثسسم اسسستغلله

ين ومن اللواتي تزوجن تحت هذه المسسسميات وهسس

كثر.

*عزيششزة حششاج جنيششد وتلقششب بششأم يااسششين وأم
. حمدان

 عربيسة سسورية ,1994من بلسدة سسسفيرة بحلسب 
لسسسسدورات عسسسسسكرية2014وقسسسسد خضسسسسعت  

وشرعية في معهد الشرعي في الطبقة.

انضمت إلى التنظيم من خل ل زواجها من إلحسسدى عناصسسر تنظيسسم , لحيسسث بسسدأ التعسسارف مسسع ألحسسد

عناصر التنظيم عن طريق ألحد أقاربها المدعو غسان , وهسسو أيضسسةا عنصسسر فسسي التنظيسسم وبسسسبب

تردده على منزلهم والحالة المادية السيئة للعاهئلة , تزوجت اثنتسسان مسسن أخواتهسسا بعناصسسر داعسسش.

وهي أيضةا تزوجت من المدعو أبو ياسين  المصري الجنسية واسمه الحقيقي كما ل السسدين صسسالح

دي بمنطقة الطبقة. وبعد مضي سبعة أشهر على زواجها أخبرها أبو ياسين1994  , ومهمته شرع

بأنه سيقو م بعملية انتحارية , رغم اعترااضها غير أنه كسسان مصسسرةا. لحيسسث نفسسذ العمليسسة فسسي قريسسة

عالية في الشهر السابع وانتقلت إلى بيت أهلها وبقيت لمدة أربعة أشهر ومن ثسسم جسساء أبسسو تسسراب

وهو ألحد أصدقاء زوجها القديم , وهو أيضةا من مصر وعن طريقه تعرفت بالمدعو ألحمسسد محمسسد

الحساني الملقب بأبو لحمدان الفاتح , وهو سعودي الجنسية. ويعمل في خسسدمات الرقسسة. وتزوجسست

به وأخذها معه وبقيت معه لمدة شهر ونصف ثم أخبرها بأنهم سسسيذهبون إلسسى الموصسسل لعطسساء

المانة للحد أصدقاهئه الذي كانت له معرفة به قبل انضمامه للتنظيم , ولعد م معرفته للطريق جيسسدةا

ولم يكونوا على علم بوجود قتا ل في منطقة شسسنكا ل , وبعسسد مسسرور مسسسافة وجسسدوا أنفسسسهم اضسسمن

سالحة القتا ل والطلقات تنها ل عليهما من جميع النوالحي وعلى إثرها خرجوا من سيارتهم وتوجها

إلى ألحد البيوت القريبة وقد أصيبت بعدة طلقات أسفل بطنها وبقوا ثلثة أيا م , ومن ثم تم اعتقالهم
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من قبل ولحدات لحماية الشسسعب لسسدى قيسسامهم بحملسسة تمشسسيط للمنطقسسة وقسساموا بنقلهسسا إلسسى المشسسفى

للمعالجة.  

 كردية اسورية, التهمة خلية نائمة1999اسنجار من منطقة رأس العين مواليد  خلوي بتو ل*
لصالح داعش.

قا م بتنظيمها المدعوة بشرى فسسي بيتهسسا لكسسي يتعسساملوا سسسويةا ويكونسسان مسسع المسسدعو محمسسد عشسسيق
بشرى التي تحدثت معه بشأنها. إل أن بتو ل ردت عليها بسسأنه عشسسيقها وهسسي مجبسسورة  ومسسستعدة

 ألسسف بالشسسهر15لفعل أي شيء من أجلها أما هي فل علقسسة لهسسا بسسأمر. فعراضسسوا عليهسسا المسسا ل 
 شهرةا , إل أنها لم تقبض شيئةا. ولكن لسسم يتركوهسسا وأصسسبحوا كابوسسسةا11ورغم عملها معهم لمدة 

لها مما دفعوها إلى أن توافق بجمع المعلومات من البلدية واجتماعاتها وكل ما يتعلق بها ومكسسان
تصليح سيارات الرفاق , بالاضافة إلى الجتماعات في المركسسز الثقسسافي فسسي منطقسسة رأس العيسسن.

وأيضةا عدد الجرلحى من ولحدات لحماية الشعب والشهداء منهم ولكن قبلت مقابل الما ل.

وتحدثت بأن المدعوة بشرى وعشيقها قسساموا بخسسداعها مسسن خل ل إدعسساء بشسسرى بأنهسسا تعمسسل مسسع
ولحدات لحماية الشعب وتلعبوا بها , وكانت بشسسرى علسى علقسة مسسع شسباب مسن ولحسدات لحمايسسة
الشعب أيضةا , بحيث تستغل عشقهم لجل الحصو ل على المعلومات منهم , فسذكرت أسسماء بعضسةا
منهم. ولدى رجوعها من دورة (نوري ديرسيم) للفكسسر ذهبسست إلسسى بيتهسسا ورأت المسسدعوة بشسسرى
هنالك , وأخبرتها بأنها وعشيقها محمد قد واضعوا دراجة مفخخة عند باب المدرسسسة علسسى طريسسق
الكورنيش بالحسكة ولم تنفجر لكتشاف أمرها من قبل عنصر من عناصر السايش. وقد طلبسسوا
منها قتل الرفيقة المسؤولة عن منطقة رأس العين أما الطريقة فهي بالسسسم السسذي سسسيؤمنه المسسدعو
محمد , غير أنها لم تقبل القيا م بذلك وطلبت بسسأن تقسسو م بالعمليسسة بشسسرى , فأجابهسسا محمسسد بسسأن هسسذا
صحيح لن الرفيقة آفا شين قد طلبت ساهئقة وبشرى قادرة على القيادة وهكذا يمكننا تدبير طريقة
لغتيالها . وادعت بتو ل بأن المدعوة بشرى خطيرة جدةا. وكانت بشرى تعمل اضابطة فسسي بلديسسة

رأس العين.

. بتهمششة1977*شمسة مفضي محمد اسعدون عربية اسششورية مششن منطقششة رأس العيششن مواليششد 
خلية نائمة لصالح تنظيم داعش.

أنكرت إدعاءات المدعوة بشرى ول علقسسة لهسسا بهسسا , وأن شسسقيقها المسسدعو محمسسد المفضسسي كسسان
ةل مسسن يتعامل مع جيش الحر في المعركة الولى برأس العين وبعد انتهاهئها لم تتكلم مع أخوتها ك
ألحمد ومحمد , وهم الن عناصر في تنظيم الدولة , وادعى عليها بأنها كسسانت تقسو م بجلسسب السسسل ح

وهسسي وجلب المعلومات لصالح أختها هنا وابنتها مريم , مسسن خل ل ذهابهسسا إلسسى قريسسة المبروكسسة.
ترفض هذه الدعاءات وهي متزوجة في تركيا وسبب رفضها التضحية لجل أخوتها.
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**التفاقيات والمعايير الدولية التي تم إراسائها بشأن حقوق المرأة : 

إن النزاعسسات المسسسلحة والاضسسطرابات السياسسسية العنيفسة , تسسؤدي إلسسى انتهاكسسات خطيسسرة لحقسوق
ين فسسي مثسسل هسذه الظسسروف , النسان والمرأة على وجه الخصوص. لذا يتوجب وجود الحمايسسة لهس
ويقع العبء الكبر على المنظمات القليمية والدولية المنادين بحماية لحقسسوق النسسسان ومناهضسسة
ةة العنف والتمييز اضد المرأة. وقد صادقت على هذه التفاقيات دو ل كثيرة ومنهسسا سسسوريا وخاصسس
بما يخص مواضوع استغل ل المرأة في أعما ل تنسسافي النسسسانية والخلقيسسة وأيضسسةا تنسسافي لحقيقسسة

وجوهر المرأة.

إن لجنة المم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشششكا ل التمييششز ضششد المششرأة. ولجنششة
المم المتحدة المعنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية.

ولحسب المعايير لتفاقية  القضاء على جميع أشكا ل التمييز اضد المرأة ( سيداو): ويذكر فيها بأن
التمييز اضد المرأة يشكل انتهاكةا لمبدأي المسسساواة فسسي الحقسسوق والحسسترا م كرامسسة النسسسان  , ويعسسد
عقبة أما م مشاركة المرأة بدورها الطليعي والريادي. ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لمكانسسات

 من التفاقية تنسسص علسسى اضسسرورة القضسساء علسسى5المرأة في خدمة بلدها والبشرية. فالمادة رقم 
العادات العرفية المتعلقة بأدوار الجنسين لضمان نفاذ المرأة لحقوقها وتمتعهسسا بهسسا , بمسسا فسسي ذلسسك
الحقوق القتصادية , الجتماعية والثقافية. لحيث تقو م التفاقية على مبدأ أن الدولة ملزمة بالقضاء
على جميع أشكا ل التمييز اضد المرأة , دون إبطاء وبأن تتخذ كل التسسدابير المناسسسبة بهسسذا الصسسدد.
كذلك للحظت اللجنة وجود ارتبسساط بيسسن العنسسف اضسسد المسسرأة ولحقوقهسسا القتصسسادية والجتماعيسسة
ولحتى الثقافية منها , لحيث أن الفقر والبطالة يزيدان من فرص التجار بالمرأة- ويرغمسسان النسسساء
كثيرةا ومنهن الصغيرات في السن- وأنه  يمكن أن يحدث إساءة بالغة تمسسس المسسساواة فسسي العمسسل
عندما تتعرض المرأة للعنف لكونها امرأة , مثل المضايقة في مكان العمل (التوصسسية العامسسة رقسسم

19.(

ومن المنظمات التي نادت بحقوق المرأة هسسي الفدراليسسة الدوليسسة لحقسسوق النسسسان , وتسسدعم لحقسسوق
النساء والدفاع عنها. لحيث قالت مديرة برنامج النوع الجتماعي(نوع الجنسي) والنشاط والهويسسة

): بأن علسسى لجنسسة المسسم المتحسسدة المعنيسسة بواضسسعلواسششي فريمششانالجنسية بمنظمة العفو الدولية (
. وتحسسذر المنظمسسة مسسن أن1995المرأة على مراجعة التقد م المحرز منذ إعلن بيجين فسسي عسسا م 

النزاعات وتزايد العنف الناجم عن التطرف يعراضان أعداد كبيرة مسسن النسسساء لنتهاكسسات عديسسدة
في مجا ل لحقوق النسان ول سيما الغتصاب والختطاف والسسسترقاق الجنسسسي. وفسسي المنسساطق
النسسزاع والسستي تخضسسع لسسسيطرة الجماعسسة المسسسلحة السستي تعسسرف باسسسم تنظيسسم الدولسسة السسسلمية ,
وغيرها من الجماعات الخرى المعروفة بعنفها. وثمة مسستويات متصساعدة مسن العنسسف المسسوجه
اضسسد النسسساء والفتيسسات وبسسالخص انتشسسار الغتصسساب علسسى نطسساق واسسسع والسسسترقاق الجنسسسي

والزواج القسري.

: نناشد لحكومات دو ل العالم أن تفي بوعودهسسا السستي قطعتهسسا طسسوا ل عقسسودلواسي فريمانوتابعت 
من أجل لحماية لحقوق النساء والفتيات , كما عليها أن تؤكد علسسى اعترافهسسا بحقسسوق المسسرأة كجسسزء
مسسن لحقسوق النسسسان والتحسسرك بسسسرعة مسسن أجسسل تطسسبيق لحقسسوق النسسساء والفتيسسات. والكسسثير مسسن
التفاقيات الدولية ومنظمات لحقوق النسان قد عقسسدت وأقسسرت قسسوانين وواضسسعت معسسايير لحمايسسة
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المرأة , ورغم مصادقة أغلب دو ل العالم عليها , إل انه ل زالسست النتهاكسسات بحسسق المسسرأة تتزايسسد
وتصبح الساليب المستخدمة أكثر ولحشية , وبالخص لدى تعرض البلد لظسسروف لحربيسسة تكسون
المرأة الضحية الولى لمخططات القذرة ويحولونها إلى أداة رخيصة وتستغل بدون أية رلحمة أو

إنسانية. وما يحدث في سوريا إلحدى الفواجع التي لن ينساها تاريخ البشرية بحق المرأة. 

16


