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 لملّخصا

جق مق مقاتليق أجانء أثناء تواجدهم اااااااااا  يتمحور هذا البحث حول واقع النسااااء الساااوريات اللواتي تزو 

ل عق مرحلة الزواجم وواقع األطفال القانونيم  المقاتليق اااااااااااااا في مناط، شمال سوريام والحديث المفص 

 بعض حقوقهم االجتماعية والقانونية في سوريا.والتعرُّف على 

تهدف الدراساااة  لى معرفة واقع أطفال الساااوريات المتزوجات مق مقاتلي تنظيم داعم في شااامال  

 سوريام ومعرفة التحديات االجتماعية والقانونية التي تواجه األطفال والنساء بعد فقدان الزوج.

التحليلي المعتمد على المقابلةم حيث ُجِمعت معلومات لهذا الغرض تم  اسااااتخدام المنهج الوصاااافي 

 مقابلة مع النساءم وتوصلنا للنتائج التالية: 21مق خالل

ر مق المجتمع المحيطم    ن  الواقع العام لألطفال واألمهات سيءم حيث تعاني النساء مق ضغوط وتنم 

زواج بضاااغط مق المجتمعم أو بسااابء و ن  غالبية الحاالت موضاااول الدراساااة قد ُأجبرت فيها المرأة على ال

 الظروف االقتصادية.

ا عق األطفال فإنهم يعيشاون بال هوية وال نساءم ويفتقدون ألبساط حقوقهم المشاروعةم مع غيا   أم 

ا عق  دور األ م ونظرة المجتمع الدونية لهم باعتبارهم خلفاء آلبائهم يحملون فكر وساااااااللة داعم. أم 

ية األطفال مجهولي النساااااااءم المنظماتم وخاصاااااااة الحقوقيةم فه ي لم تتحرك وتعمل على قضاااااا

وبالتالي األطفال الذيق بال أوراق ثبوتيةم بال تعليممومحرومون مق تقديم الخدمات الطبية لهم لعدم 

 امتالكهم أوراقاا رسمية.
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 المقدمة

ق تمييزية ُفرضااات عليها عانت المرأة الساااورية خالل فترة ما قبل الحراك الشاااعبي في ساااوريا مق قواني

لساااانيق طويلةم وكانت تسااااعى دوماا لتغييرها وتحقي، اإلنصاااااف سااااواء في المجتمع أو في الدولة 

 ككل  مق ضمق هذه القوانيق التميزية قوانيق الشرف والجنسية وحضانة األطفال وماشابه.

ذلك مق أجل التخل ص جاءت ثورات الربيع العربي التي وصلت  لى سوريا كحبل نجاة للمرأة كما ظنت و

مق العادات والتقاليد التي كانت تعرقل حريتها وحقوقهام باإلضااافة للقيود التي كان يفرضااها النظام 

 السوري مسبقاام وتحد  مق حرية المرأة وتظلمهام سواء بالعمل أواألسرة أوغيرها.

هرات ضمق الصفوف حيث بدأت بمشاركة النساء السوريات منذ اندالل االحتجاجات األولى في المظا

ل الحراك  األولى كتعبير أولي عق انضاااااامامهق  لى سااااااياسااااااة التغيير ومواكبتهم لكقل ساااااارعان ما تحو 

ة  جعلت حدة العنظ تتعاظم مق قبل جميع أطراف الصاارال في  الشااعبي الساالمي  لى حركات مساالح 

حيث كانت  ثار الحر  سااااااوريا والتي أثقلت  ثارها على الفكات األكثر ضااااااعفاا وهم النساااااااء واألطفالم 

م وطالبق  ثقيلة عليهمم ومع ذلك لم تسااااتساااالم النساااااء السااااورياتم بل تابعق العمل على  ثبات دورهق 

بحقوقهق التي ُحرِمق منهااام وسااااااعيق مراراا لتغييرهااا.ومق بعض األمور التي طااالبق منهااا هي الغاااء 

ظات على بعض المواد مق اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالقضاااء على جميع أشااكال التمييز  التحفُّ

المتعلقة بح، المرأة الساااورية بمنن جنسااايتها ألوالدها حتى   2ضاااد المرأةم وعلى رأساااها المادة رقم  

، بااالميرا   و ن ولاادوا في الجمهوريااة العربيااة السااااااوريااةم باااإلضاااااااافااة لبعض البنود األخر  التي تتعل 

منه على تساااااااوي   33الذي ينص في المادة   والحضااااااانة التي لم تتواف، مع نص  دسااااااتور سااااااوريام

 .1المواطنيق في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم على أساس الجنس

ه وبعد ُمضااي قرابة عشاار ساانوات على الحراك الشااعبي في سااوريا  ال أن القوانيق التمييزيةم التي   ال أن 

نا الحاليم وتتبلور في وجود عدد ما زالت المرأة السااااااورية تكافن لتعديلهام مازالت موجودة حتى وقت

البأس به مق األطفال مجهولي النسااااء م  ذ وأثناء الحر  السااااورية ووجود جماعات مساااالحة متععدة 

منهااا تنظيم داعم تم تزويج بعض النسااااااااء السااااااوريااات مق مقاااتليق أجااانااءم وهااذه الزيجااات لم تكق 

طفال مجهولو الجنسااااية بساااابء مسااااجلة في النفوس  ذ لم يكق زواج رسااااميم نتج عق هذا الزواج األ

م ذ اليح، للمرأة وف، القانون الساااوري أن تمنن أطفالها الجنساااية 2بعض القوانيق التمييزية ضاااد المرأة

السااورية في حال زواجها مق أجنبيم  ومع غيا  الساالطة والمتسااسااات الرساامية التي تكفل األطفال 

تدي  لى غيا  أبسااط حقوقهم كأطفال وتضاامق حقوقهمم يكبر هذا الجيل بال نسااء وبال هوية مما ي

ليستطعوا أن يمارسوا حياتهم الطبيعية في المجتمع وأن يحصلوا على التعليم والصحة والمشاركة 

 المجتمعية.

ر خطيراا في ظل  قوانيق تمنع المرأة السااورية مق تسااجيل أطفالها ومنحهم الجنساايةم  
يعد هذا متشاا 

عت حيث تعتبر هذه القوانيق ظالمة للمرأة  والطفل أيضاااااااماوتتعارض مع االتفاقيات الدولية التي وق 

عليها سوريا بما يتعل، بح، الطفل في التعل م والجنسية والهويةم فكيظ يمكق لطفل أن ينشأ حياة 

                                                           
م الحرية ح، مقدس وتكفل الدولة 1) 33دستور الجمهورية العربية السوريةم الوكالة العربية السورية لألنباءم المادة 1

م المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق 2للمواطنيق حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم   

م المواطنون متساوون في الحقوق والواجباتم ال تمييز 3وواجبات يتمتع بها كل مواطق ويمارسها وف، القانون   

متكفل الدولة مبدأ تكافت الفرص بيق 4بينهم في ذلك بسبء الجنس أو األصل أو اللغة أو الديق أو العقيدة   

 2012المواطنيق( م 
 
 24م صحيفة الحل نتم 2011أت على حقوق المرأة في القانون السوري منذ الجماليم نوارم ما التغييرات التي طر  2

 .2020نيسان 
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سااااااليمة وهو مساااااالو  مق أهم  الحقوق التي تجعله يعيم حياة طبيعيةم  ضااااااافة  لى غيا  البيكة 

ائهمم وبقائهم يصاااارعون م ساااي الحياة مع أمهاتهم دون هوية أو العائلية بسااابء فقدانهم جميع آلب

نسء أيضاا؟! لتكون قصة والدتهم مق زيجات عابرة للجنسياتم هي والدات آلالف األطفال جنسياتهم 

 3ووثائقهم عصية على القوانيق الراهنة.

 البحث: مشكلة

المنااط، السااااااورياة ناادت انطلقات حركاات احتجااجياة في معظم 2011مطلع  ذار  ماارس مق عاام مع 

 ببعض المطالءم منها الحريةم و صالح بعض المتسسات الحكوميةم و لغاء قانون الطوارئ.

ل قو  خارجية  ل  لى حركة، مساااال حةم وتاله تدخُّ ر هذا الحراك بعد فترة ساااانة ونصااااظ تقريباا ليتحو  تطو 

م  لى مناط، في الصااارال الساااوريم كروسااايا و يران وتركيا وأميركام وأصااابحت  سااا  المناط، الساااورية ُتقم

 للمعارضة السورية المسل حة.  أخر  تتبعتتبع للنظام السوريم و

بدأ تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام بالحديث عق نفسه كطرف مساند  2013ومع نهاية عام 

يةم وأصااابن يساااتولي نفساااه طرفاا ثالثاا في الحر  الساااور حتى أعلق للمعارضاااةم ولم يلبث لفترة وجيزة

 بالتدريج على مناط، جغرافية في سورية كانت فصائل المعارضة مسيطرة عليها.

كانت نساااابة كبيرة ممق ينتمون لهذا التنظيم مق المهاجريق األجانءم وبعد اسااااتيطانهم لفترة وجيزة 

ج هتالء عناصاااااار ومقاتلي هذا التنظيم باالندماج في هذه المناط،م وبدأت ظاهرة زوا بدأفي سااااااوريا 

المقاتليق مق النساااااااء السااااااورياتم ونتج عق ذاك الزواج أطفالو دون نسااااااء، أو هويةم وال توجد لديهم 

بيانات ضمق السجالت السوريةم كل هذا يعد مخالفة ألهم حقوق االنسان عامة وحقوق الطفل خاصة 

متالك فمق اهم الحقوق التي تسااااااعى جميع دول العااالم وكاال المنظمااات الاادفااال عنهااا هو ح، ا

رف عق حاملها.  الشخص  ن كان طفالا أم بالغاا لهوية ووجود جنسية وطنية ُتع 

 "االتفاقية الدولية لحقوق الطفل"ساااااانتطر ق خالل هذا البحث للحديث عق أهم  حقوق الطفل في  

يام وهذه الحقوق هي ح،   لدول الموقعة االلتزام بتطبي، تلك القوانيقم ومنها سااااااور التي طالبت ا

ت المادة السااااابعة على ح،  الجنسااااية للطفل حتى التعليم م وح،  الهويةم وح،  الجنساااايةم حيث نصاااا 

م باإلضااااااافة  لى  ق الطفل مق التمتع بالحقوق التي تقدمها الجنسااااااية بوصاااااافه كياناا مسااااااتقالا يتمك 

مهااا الاادولااة للتمتع بباااقي حقوقااهم  ال أن تلااك الحقوق قااد تكون غير موجودة  الخاادمااات التي تقااد 

كافة الثبوتيات ويفتق قانوني لعدم وجود  لذي ولد نتيجة زواج غير  دها الطفل مجهول النساااااااء ا

 .4الزواجم وكانت ضحيته فكة مق األطفال تعيم مستقبالا شبه مجهولالالزمة لمراسم 

 مق خالل هذا البحث سيتم اإلجابة على التساؤالت التالية:

جات مق مقاتلي ا .1  لتنظيم؟ما الواقع العام للسوريات المتزو 

جات مق مقاتلي تنظيم داعم الحالي؟ .2  ما الواقع القانوني ألطفال السوريات المتزو 

ما التحديات التي تواجه النسااااء الساااوريات المتزوجات مق عناصااار التنظيم في تثبيت قيود  .3

 أطفالهق  ضمق دوائر السجل المدني؟

                                                           
 2019 ذار  31وعق زوجات طفالت و باء قتلةم موقع درجم تاريخ  "داعم"حازم األميقم حكايات عق أهل  3

 
أبو شمسم مصطفىم نساء وأطفال داعمم ساللة مق نسل الحر م منصة العراق اإلعالميةم استقصاءم  4

 2019أيار  20
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 داعم؟ما الحقوق التي يفتقدها األطفال غير المسجليق مق أبناء تنظيم  .4

ما الحلول المطروحةم والخيارات المتاحة للمرأة السوريةم في ظل  غيا  قانون، ينص  على منن  .5

 المرأة السورية الجنسية ألطفالها؟

 أهمية البحث

أول بحث علمي يتطر ق للحديث عق التحديات التي تواجه هذه الفكة مق تنبع أهمية البحث مق اعتباره 

المتعلقة بتساااجيلهم في دوائر النفوس في شااامال ساااوريام  ضاااافة  لى األطفالم والسااايما التحديات 

 تسليط الضوء على المنظمات الحقوقية والقانونية الهتمامها بالعمل على هذه القضية.

 أهداف البحث

 التعرف على الواقع الحالي للنساء السوريات المتزوجات مق مقاتلي تنظيم داعم. .1

 زواج النساء السوريات مق مقاتليق أجانء. التعرُّف على العوامل التي ساهمت في .2

 معرفة التحديات أو الظروف التي واجهت النساء بعد فقدان الزوج )اعتقاله أو مقتله(  .3

 دراسة واقع األطفال القانوني والظروف االجتماعية التي يمر ون بها. .4

السيما الوصول  لى نتائجم وتقديم حلول وتوصيات للمنظمات العاملة على قضية األطفال و .5

 المنظمات القانونية.

 اإلطار الزمني والمكاني والبشري

 اإلطار المكاني: شمال سوريا في الريظ الشمالي الشرقي لمدينة حلء.  ●

تنظيم الدولة اإلسااااااالمية في العراق "اإلطار البشااااااري: النساااااااء اللواتي تزوجق مق مقاتلي  ●

ضاااامق القيود المدنية السااااورية بعقود زواج متنوعةم وأنجبق أطفاالا غير مسااااجليق  "والشااااام

 ضمق الريظ الشمالي الشرقي لمدينة حلء.

 .2021 لى شباط  2020اإلطار الزمني: أيار  ●

 مفاهيم البحث:

م عالقة الفرد  ● الواقع القانوني: هو تصااااااوير عق خلفية قانون األحوال الشااااااخصااااااية الذي ينظ 

 باألسرة.

اليونانيةم ويقال  ن  اللغة العربية استعارت القانون لغة: يعود أصل مصطلن القانون  لى اللغة  ●

هذا المصاااطلن بواساااطة التواصااال مع اللغة اليونانيةم حيث تم اساااتعمال المصاااطلن بمعنى 

مساااااطرة أي عصاااااى مساااااتقيمة. والقانون لغةا يعني القاعدةم والقاعدة ُيقصاااااد بها النظام 

 5واالستقرار على نمط معيق.

و القاعدة هو أي عالقة ينتج عنها ظاهرتانم فعندما تتحق، ُيعر ف القانون اصطالحاا: القانون أ ●

واحاادة منهااا تتحق، األخر م أي أن  كاال  ظاااهرة تتبع األخر م وهااذا التعريظ هو التعريظ 

العلمي للقانونم فعندما يقال قانون الجاذبية فذلك يدل  على ظاهرة سقوط األجسام.
6 

                                                           
 10.1.2017الجازيم هايلم تعريظ القانون لغة واصطالحام تعريفات منوعةم 5
 المرجع الساب،.  6
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كل   نسااان لم يتجاوز الثامنة عشاارة مالم الطفل: يتم تعريظ الطفل حسااء المواثي، الدولية:  ●

، عليهم ومق ثم  يبدو أن  لفظ الطفولة يسااااااتوعء كل  يبلغ الرشاااااااد بموجء القانون المطب 

 7المراحل التي يقطعها اإلنسان منذ والدته  لى أن يصل سق  الرشد.

لجزء تعريظ الطفل لغة ِطفلو ِبكسااِر الطاِء وتسااكيُق الفاء كلمة مفرد جمعها أطفالم وهي ا ●

فاال أول الشاااااايء والطفاال أوُل حياااة  مق الشاااااايء والمولوُد مااا دامم ناااِعماااا دونم البلووم والط 

 8المولوِد حتى بلوغهم ويطل، للذكر واألنثى.

ة  ● ه مبنيى على المرحلة العمري  ا مفهوم الطفل في االصااطالح فإن  : أم  تعريظ الطفل اصااطالحاا

 9الدِة.األولى مق حياة اإلنساِن والتي تبدُأ بالو

مق عمرهم  18تعريظ الطفل  جرائياا: في هذا البحث يعرف الطفل على أنه كل طفل لم يتجاوز  ●

 وهو مق أم سورية وأ  مق مقاتلي تنظيم داعم المتواجديق في شمال سوريا.

م جمع أنسااا م والنسااء القرابةم فنقول نسااُبه في بني فالن هو منهمم والنسااء  ● ء لغةا ساام الن 

در منها النسااء كاأل  والجد وأبي الجد وهو انتسااا  الولد ألبيه وعالقته واألصااول التي ينح

بهم وهو صلة الشخص بغيره على أساس الدمم فهو رابطة القرابة على أساس الدم بيق الولد 

 10وأبيه عامة وهو الناتج عق طري، الزواج.

ر ف لغةا بأنه: النسااااابة  لى الشااااايء أي انتساااااء فالنو  لى  ● والدِه بمعنى التح، بِهم كما أنه ُيعم

 11وُيعر ف أيضاا بأنه القرابة والصلة بيق شيكيق أو فرديق.

ر ف اصاااطالحاا بأنه: االرتباط بالوالديقم والذي يعتمد على وجود اسااام للفردم يربطه بوالدِه   ● وُيعم

صل مع أصوله مق العائلة أي األجداد خصوصاا ثم األقار .  ووالدتِهم ويت 

 تسجيل األطفال على أسماء  بائهم الحقيقييق ضمق السجالت المدنية. التعريظ اإلجرائي: ●

مجهولي النسااااااء:  جرائياا هم األطفال الذيق ولدوا في سااااااوريا أثناء تواجد مقاتلي تنظيم  ●

الدولة في الريظ الشمالي لمدينة حلءم وهم مق أمهات سوريات و باء سورييق كانوا أو مق 

 دون قيود مدنية. جنسيات وبقوا في سوريا مع أمهاتهم

رمف أبوه وال قومه. ● ر ف بأنه مق ال ُيعل  12مجهول النسء: اصطالحياا ُيعم

 الدراسات السابقة: 

  عادل الحميديم مصااباح جال م المشااكالت الساالوكية لد  األطفال مجهولي النسااء في األساار

البديلةمدراسااااااة ميدانية على عينة األساااااار البديلةم جامعة زيان عاشااااااورمجامعة محمد بوضااااااياف 

 13. 2017بالمسيلةم

                                                           
منظمةاليونيسيظ التابعة لألمم المتحدةم اتفاقية حقوق الطفلم المادة األولى يعني الطفل أي  نسان لم يتجاوز  7

تشريق الثاني عام  20الثامنة عشرةم مالم يبلغ سق الرشد قبل ذلك بموجء القانون المنطب، عليهم تم  اعتمادها في 

 .1990أيلول  2ودخلت حيز التنفيذ في  1989
 معاني الجامعممعجم ال8

/ar/%D8%B7%D9%81%D9%84-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 
 المرجع الساب،.9

  المرجع الساب، 10
 .2019تموز  21أشرفم أحمدم تعريفات متنوعةم تعريظ النسءم موقع مقالةم  11

 
 .2020كانون الثاني  31أبو القاسمم رشام المرسالم تعريظ مجهول النسءم  12
الحميديم عادلم مصباح جال م المشكالت السلوكية لد  األطفال مجهولي النسء في األسر البديلةم دراسة  13

وير العلوم ميدانية على عينة األسر البديلةم  جامعة زيان عاشور  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة مجلة المخءم تط
 .2017محزيران 201،182ص  1العدد  10االجتماعيةم المجلد 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%81%D9%84/


 

- 9 - 
 

الكذ م هدفت الدراساااااة  لى التعرف على درجة انتشاااااار المشاااااكالت السااااالوكيةم العدوانم االكتكا م 

االنحراف الجنساايم مق خالل طرح السااتال: ما هي المشااكالت الساالوكية األكثر شاايوعا لد  األطفال 

بقت الدراسااااة المنهج  مجهولي النسااااء في األساااار البديلة؟ وتجيء الدراسااااة على فرضااااياتم وقد طم

نة مق  عائالت حاضاااااانة لطفل مجهول النسااااااء تم اختيارهم بطريقة قصااااااديةم  6الوصاااااافي على عي 

زمت الدراسااة في هذا البحث على المشااكالت النفساايةم وأغفلت واساا تخدم الباحثان أداتيق للدراسااة. رك 

 الحديث عق الواقع االجتماعي والقانوني للطفل.كانت النتائج على الشكل التالي:

 .100المرتبة األولى كانت لصالن االكتكا  بانسبة % -

 .66.66لجنسي بنسبة المرتبة الثانية كانت لصالن االنسحا  واالنحراف ا -

  33.83المرتبة الثالثةكانت لصالن العدوان بانسبة  -

زت هذه الدراسة فقط على الجوانء النفسية التي تصادف األطفال مجهولي النسءم ولم تتحد    رك 

 عق وضعهم القانوني وتسجيلهم ضمق السجالت المدنية.

  رقية عزامم تجاني منصاااورم الوحدة النفساااية وعالقتها باالكتكا  لد  األطفال مجهولي النساااءم

 14.2017جامعة قسنطينة     2جامعة البليدة 

هدفت الدراسااااااة  لى الكشااااااظ عق الوحدة النفسااااااية واالكتكا  لد  األطفال مجهولي النسااااااء 

ر بالوحدة النفسية واالكتكا  لديهم. المقيميق في دور الطفولة المسعفةم ومد  االرتباط بيق الشعو

نة قوامها  طفالا مجهول  32اسااااااتخدم مقياسااااااي الوحدة النفسااااااية واالكتكا  عند األطفال على عي 

لت الدراسة  لى أن  األطفال مجهولي النسء يعانون مق مستو  مرتفع مق الوحدة  النسءم وقد توص 

ا م  ضااااااافةا  لى وجود عالقة ارتباطية بيق النفساااااايةم كما أنهم يعانون مق ارتفال في درجات االكتك

 الشعور بالوحدة النفسية وارتفال درجات االكتكا  لد  األطفال مجهولي النسء.

كما هدفت هذه الدراسااااااة  لى التركيز على الجانء النفسااااااي للطفلم لكنها قد تخدم بحثنا مق خالل 

زت على عينة عشاااوائية متلفة تقديم بعض النتائج التي توصااالت  ليهام ونقطة التشاااابه بأنها أيضااا اا رك 

. 32مق   طفالا

زت   ال أن هذه الدراسااااااة قد أغفلت الجانء القانوني والحقوق المدنية لألطفال مجهولي النسااااااءم ورك 

 على المشاكل النفسية والضغوطات االجتماعية.

  مساعودة خالديم األطفال مجهولي النساء بيق رحلة البحث عق الهوية و شاكالية الحصاول

 .15 2017على الحقوق المدنيةم جامعة زيان عاشورم 

زت على  هذه الدراسااااااة قد أغفلت الجانء القانوني والحقوق المدنية لألطفال مجهولي النسااااااءم ورك 

هدفت الدراسااة  لى تسااليط الضااوء على شااريحة  . حيثالمشاااكل النفسااية والضااغوطات االجتماعية

مق األطفال الذيق ال يحملون هويةم وال يتمتعون بأدنى حقوقهم االجتماعية والقانونيةم ويعانون مق 

التهميم واالحتقااار في ظاال  عجز الاادولااة عنااالتكفاال بهمم و عطااائهم أبسااااااط حقوقهمم واالعتراف 

 بوجودهم كأفراد معلومي النسء.

لت  لى  ن  هتالء األطفال ال ينعمون بحياة طبيعيةم ساااواء داخل مراكز رعاية األطفالم أو داخل   ذ توصااا 

هم في مختلظ مراحل حياتهم نظرةو اجتماعية  تل األساااااار البديلةم أو عند األم البيولوجية. فقد صاااااااحبم

كةم مما جعل المشاعر عندهم تختلط بيق الحء  والكراه ية و جارحة ومتلمة ورافضة ومتشائمة ومشك 

                                                           
عزامم رقيةم وتجاني منصورم الوحدة النفسية وعالقتها باالكتكا  لد  األطفال مجهولي النسءم جامعة زيان  14

االجتماعيةم  عاشور الجلفة مخبر استراتيجيات الوقاية ومكافحة المخدرات في الجزائرم مجلة المخبرم تطوير العلوم
 .2017م حزيران 242،256ص  1العدد  10المجلد 

مسعودة خالديم األطفال مجهولي النسء بيق رحلة البحث عق الهوية و شكالية الحصول على الحقوق المدنيةم 15

جامعة زيان عاشور الجلفة مخبر استراتيجيات الوقاية ومكافحة المخدرات في الجزائرم مجلة المخبرم تطوير العلوم 

 .2017حزيران  242،256ص  1العدد  10االجتماعيةم المجلد 
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الغضااء واالحتقار والعتا  واالحتجاج. ن  عدم حصااول األطفال مجهولي النسااء على الحماية المدنية 

التي تكفل لهم كامل حقوقهم لينعموا بحياة طبيعيةم تجعلهم عرضاااةا لالنحراف والجنوح في مرحلة 

ام في ظل  غيا  المراهقة لعصااابات اإلجرامم لكون هذه الفكة ليس لها مق يسااأل عنهام أو يقوم بردعه

الساالطة الوالدية. ن  عدم  عطاء هذه الفكة ما تسااتح، مق العنايةم خاصااةا في ظل  المتغيرات الحديثةم 

لها  لى مصااادر خطر على نفساااها وعلى غيرهام فالهوية مطلء أسااااسااايموحيق تكون غامضاااة أو  يحو 

هاام وعرضااااةا لكثير  اا أو مشااااو  مق المشاااااكل االجتماعية مضااااطربة تجعل البناء النفسااااي لّنسااااان هشاااا 

 والنفسية والصحية. 

زت الدراسااة على المشاااكل النفسااية لألطفال معدومي الجنساايةم وهي تخدم هذا البحث مق خالل  رك 

 تأكيد أن  األطفال باإلضافة لحرمانهم مق الحقوق المدنية يعانون مق مشاكل نفسية عصيبة.
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 المبحث األول: اإلطار النظري

 الفصل األول

 أواًل: النساء السوريات في ظل الحراك الشعبي في سوريا

ة تجاه  ق الربيع العربيم الذي انطل، بحثاا عق الحرية والعدالة في البالد العربيةم جهوداا خاصاااا  لم يتضاااام 

حقوق المرأةم ومع ذلااك كاااناات المرأة تطااالااء بااالحقوق في التظاااهرات الساااااالميااةم وتشااااااااارك في 

 .صورة المستقبل واعدة برؤيتهااالحتجاجاتم وهذا ما يجعل 

ل الحراك لكق ولسااوء الحظ مالبث أن  الشااعبي  لى حركات مساالحةم كان على النساااء دفع الثمق تحو 

لت االحتجاجات التي  األكبرم ألنهق  بال شااااك الفكة األضااااعظ في المجتمع وبالتالي األكثر تضاااارراا. فتحو 

صاااارال مساااالن بيق الجميع وضااااد الجميع دفعت شاااااركت بها النساااااء وشااااعاراتهق التي ناديق بها  لى 

النساااااااااء الثمق األكبر فكق األراماال وزوجااات المفقوديق والمعتقليق وأمهااات ألطفااال بال هويااة وال 

ا في النضاااااال خلظ جنساااااية م ومع ذلك لم تقظ النسااااااء مكتوفات االيدي بال تأثيرم بل لعبق دوراا مهما

التعااذيااءم وأخيراا المطااالبااة بااانصاااااااافهق ومنحهق وخطوط النااارم  ضاااااااافااةا  لى مواجهتهق  االعتقااال 

 حقوقهق الطبيعية.

مة األماكق التي يجء علينا تسااليط الضااوء   تأتي الحر  السااورية التي دخلت عامها العاشاار في مقد 

فيها على دور المرأة بجديةم حيث تدل  معظم اإلحصاااااااءات
على أن  النساااااااء والفتيات هق  مق أكثر 16

ة النزوح والقصااظ الهمجي وصااعوبة البدء مق جديد  ضااحايا األزمة السااوريةم بساابء معاناتهق  مق مشااق 

بعد رحالت النزوحم باإلضاااافة لوجود العديد مق النسااااء تعشاااقم ضااامق مخيمات تفتقد أبساااط تفاصااايل 

 الحياة فيها.

ا لتعريظ األساااد بأنه أهون   أما عق النسااااء اللواتي عشاااق تحت سااايطرة تنظيم داعم الذي كان ساااببا

هةا ضااد المرأةم ومعاملة األساايرات على أنهق  ساابايام  م17يقالشاار   فقد كانت أكثر ممارساااته وحشااية موج 

ومعاقبتهق  بأسااااااوء األساااااااليءم ونشاااااار تلك الخطابات والترويج لها بما يناسااااااء الخطا  الدينيم مما 

ة فعل عكسية لد  معظم الناس تجاه اإلسالم وطريقة معاملته   لألنثى.أعطى رد 

ع أن نجدأن جرائم التنظيم قد ال تختلظ كثيراا عق ممارسااات النظام السااوري بانتهاك حرية كما نسااتطي

ها مق خالل اعتقال شاااااريحة مق النسااااااء  ق بالتغييرم ممق كق  يناديالنسااااااءم وارتكا  أفظع الجرائم بحق 

ق واغتصاااااابهق  داخل المعتقالت حساااااء ما ورد عق كثير مق الناجيات مق المعتقالتم وحساااااء أكثر م

زم انتهاكات التنظيم عق غيره هو 18شاااااهد عيان موضااااول ماتم  فرضااااه على النساااااء مق زي  . بينما ما مي 

م و جبار الكثير مق الفتيات على الزواج معيق مق اللباسم باإلضااااااافة لمنع الفتيات مق  تمام  تعليمهق 

زلم وُكِتء بورقة، عقد زواجي تم بالمن"رسااااااميةم حيث ذكرت  حد  المتضااااااررات:منهم بعقود زواج غير 

 .19"وقلمم وأودل في المحكمة الشرعية للتنظيمم وشهد على الزواج بعض مق عناصر التنظيم

                                                           
 2020حزيران  4زيدانم رغداءم المرأة السورية وتحقي، السالمم مركز حرمون للدراسات المعاصرةم قضايا   مجتمعم  16
 
مقاتالتم مركز حرمون للدراسات المعاصرةم  pkkاوروجم مروةم نساء األسد عصريات ونساء داعم جاريات ونساء 17

 2020تموز  30مقاالت رأي   راء اجتماعيةم 
 
 .2014 ذار 8أسدم روالم سوريا: جسد المرأة: غنيمة حر  ورمز لهيمنة السلطةم موقع الدويتشه فيلهم ثقافة ومجتمعم 18
تشريق  24الجديدم سياسةم تقارير عربيةم  مق السوريات: ترغيء وترهيءم العربي "داعم"أيو م ألكسندرم زواج عناصر  19

 2014األول 
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فبالتالي نجد كيظ أن النساااااااء هق  الضااااااحية األكبرم فقد عانيقم مق الظلم وعدم المساااااااواة في ظل 

هق  مق ممارسااة دورهق  في المجتمع واجهقم  رها   النظام السااوريم وعندما ناديق بالمساااواة بما يمكنُّ

ى منطقة نظام عاقبهق  باالعتقال واالغتصا  ضمق السجونم وعند سيطرة مقاتلي تنظيم داعم عل

المرأة على أن ها ساااالعة تبال وتشااااتر م حيث ارتفعت نساااابة السااااوريات شاااامال سااااورية تم التعامل مع 

م ألهلها دون عقود زواج تضاااااامق حقوقها وحقوق  المتزوجات مق المقاتليق األجانء مقابل مهر ُيقد 

.  أطفالها مستقبالا

 ثانيًا: المرأة في القانون السوري

نون السااااوري تنادي بالمساااااواة بيق الرجل والمرأة في جميع الحقوق جاءت معظم النصااااوص في القا

حة والعمل كالتعليم والصاااااا م  ال أن  هناك الكثير مق الثغرات في القانون السااااااوري التي والواجباتم 

 تكشظ عق التمييز ضد المرأة.

( على أن  1969لعام 276الفقرة أ( مق المرساااوم التشاااريعي رقم )  3المادة )تشاااير 20ففي قانون الجنساااية

اا حكماا مق ولد في البالد أو خارجها مق والد، عربي  ساااوريم فبالتالي نجد أن  كل طفل يعتبر عربياا ساااوري 

ج مق مواطنة سااورية أو  ز على ح،  الدم مق جهة األ  فقطم أي أن  كل  سااوري الجنسااية تزو  القانون رك 

لون في القان أطفالها ُيسج   ون السوري على أن هم أطفالو سوريون.عربيةم أو حتى بال جنسيةم فإن 

م تثبت تنص  على )يعتبر سااااااورياا حكماا مق ُولد في القطر مق أمة عربية سااااااورية ول21فقرة  ( 3والمادة )

نساابته ألبيه(. وكما نالحظ هناك شاارطان واجء توفرهما كي تمنن المرأة السااورية الجنسااية ألطفالهام 

 ية السوريةم و ال يثبت نسبه ألبيه.وهي أن يكون قد ولد في الجمهورية العرب

ز وعدم مسااااواة بيق الجنسااايق في القانون الساااوريم حيث يح،  وبشاااكل  نساااتنتج مق ذلك وجود تحي 

تساااجيل أطفاله حتى  ن لم يولدوا في ساااوريام بينما مباشااار ألي ذكر في الجمهورية العربية الساااورية 

 انت داخل األراضي السورية.ُيحرمم أطفال المرأة السورية مق ح، الجنسية حتى لو ك

كما نالحظ مق هذه القوانيق الظلم الواضااان للمرأة الساااورية الذي يحرمها مق تساااجيل أطفالها ضااامق 

السجالت المدنيةم على عكس الميزات التي ُمنحت للرجلم  ذ  ن هناك حاالت عديدة مق نساء سوريات 

ل منهمم وشاااااكل ذلك عائ،و كبيرو أمامهق تزوجق مق مقاتليق أجانء أثناء الحر  الساااااورية وأنجبق أطفا

ة القانون المجحظ بحقها لم تسااتطع المرأة السااورية تسااجيل أطفالها في الدوائر الحكومية وتم  بحج 

 اعتبار هتالء األطفال مجهوليق النسء. 

ونتيجة ألوضال المرأة في العالم عموماام قامت منظمة األمم المتحدة اااااافي محاولة منها للحفاى على 

القضاااء على جميع أشااكال التميز ضااد المرأة في ديساامبر كانون األول  22حقوق المرأة باعتماد اتفاقية

دولة حول  189م حيث صاااااادقت على هذه االتفاقية 1981مودخلت حيز التنفيذ في سااااابتمبر أيلول1979

ة أن  المرأة السااورالعالمم مق بينها سااوريا التي  ية ال تعاني مق كانت رافضااة في البداية أن تصااادق بحج 

أي تمييز في الحقوق في سااااااوريام ولكق بساااااابء الضااااااغط الدولي عليها وافقت سااااااوريا أخيراا على 

                                                           
 

(م متسسة انعدام الجنسية 276مجلس الوزراءم قانون الجنسية السوريةم المرسوم التشريعي رقم )20

 1969تشريق الثاني لعام  24واالندماجم 
 المرجع الساب، 21
ضد المرأة سيداوم مجموعة  األمم المتحدةم حقوق اإلنسانم اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنظ22

 1979معاهدات األمم المتحدةم 
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ظات م2003المصادقة واالنضمام لالتفاقية في مارس  ذار عام  على بعض  23مع التأكيد على وجود تحفُّ

ه المواد المادة الثانية المواد التي كان مق شأنها تحسيق الواقع القانوني للنساء السورياتم ومق هذ

التي تنص  على وجو  رفض الدول ألي ممارسااااة تتدي  لى التمييز ضااااد  المرأةم وعلى ضاااارورة اعتماد 

كل الوسائل للقضاء على هذا التمييز مق خالل تجسيد مبدأ المساواة بيق المرأة والرجل في الدساتير 

قوبات في ساابيل حظر كافة أشااكال التمييز والتشااريعاتم واتخاذ التدابير القانونية المناساابة لوضااع ع

ضااااااد  المرأةم وكذلك  قرار الحماية القانونية لحقوق المرأةم وضاااااامان الحماية الفعالة للمرأة مق أي  عمل 

تمييزي عق طري، المحاكم الوطنيةم واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة مق 

 على وجو  اتخاذ التدابير المناساابة لتعديل أو  لغاء القوانيق جانء أي شااخص أو متسااسااة. كما تنص  

ل تمييزاا ضد المرأة.   واألنظمة واألعراف والممارسات القائمة التي تشك 

 نالتحفظ على هذه المادة ينافي جوهر االتفاقية نفساااااهام ويأتي مق التمييز الموجود في الدساااااتور 

م  ةا وقانون العقوباتم وقانون الجنسيةم واألعراف ضد  النساءم السوريم وقوانيق األحوال الشخصية خاص 

ظ  2017( عام 230رقم )24وبقي هذا التحفظ  لى أن صدر المرسوم التشريعي الذي يقضي بإلغاء التحف 

وهذا يعني عدم تعديل أي قانون أو أي شااايء  "الشاااريعة اإلساااالمية"عليها بما ال يتعارض مع أحكام 

 فظ على المادة لم يلغى بل بقي ولكق بصورة أخر . تمييزي ضد المرأة وكأن التح

ظ عليهاأيضاا المادة التاسعةم التي تنص  على أن  الدول األطراف تمنن المرأة  ومق المواد التي تم التحف 

ق بوجه خاص أال  حقاا مسااااوياا لح، الرجل في اكتساااا  جنسااايتهام أو االحتفاى بهام أو تغييرها. وتضااام 

ء على الزواج مق أجنبي تغيير جنسااية الزوجةم أو أن تصاابن بال جنساايةم أو أن تفرض عليها جنسااية  يترت 

زوجهام كما أن  للمرأة الح، كالرجل بمنن جنساايتها ألطفالها. و ن ساابء تحفظ سااوريا على هذه المادة 

 أنها تخالظ قانون الجنسية في الدستور السوري.

ص لواقع المرأة في الدسااااتور السااااوري نجد  نها ُظِلمت ببعض القوانيق المفروضااااة في  بالتالي كملخ 

سااوريا منها قانون منن الجنسااية ألطفالها  ن كانت متزوجة مق غير سااوريم فحسااء قوانيق سااورية ال 

يح، للمرأة تثبيت أطفالها كسورييق على عكس الميزات التي ُمنحت للرجل. ناهيك عق المعاناة التي 

أجانء وخاصة في ظل الصرال السوري وزواج بعضهق تعيشها بعض النساء السوريات المتزوجات مق 

 مق مقاتليق أجانءم ونظرة المجتمع لهق وُحرِمان أطفالهق  مق النسء.

 

 

 

                                                           
مق  4الفقرة الخاصة بمنن جنسية المرأة ألوالدهام والفقرة  9و 2المرجع الساب،م مع مراعاة التحفظات على المادة 23

واة في الحقوق )جم دم وم ز( المتعلقة بالمسا 1الفقرة  16المتعلقة بحرية التنقل واإلقامة والسكقم والمادة  15المادة 

والمستوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يتعل، بالوصاية والح، في اختيار اسم األسرة والنفقة والتبنيم والمادة 
م المتعلقة باألثر القانوني لخطوبة الطفل وزواجهم ما دام هذا الحكم يتعارض مع أحكام الشريعة 2م الفقرة 16

 الجمهورية انضمام يعني ال نزالم نشوء حالة في الدول بيق بالتحكيم لمتعلقةا م1 الفقرة م29 والمادة اإلسالمية.

راف بإسرائيل أو الدخول في أي تعامالت مع  سرائيل االعت األحوال مق حال بأي االتفاقية هذه  لى السورية العربية

 في سياق أحكام االتفاقية.
 لغاء التحفظ على المادة الثانية مق اتفاقية القضاء م 2017عام   230رئيس الجمهوريةم المرسوم التشريعي رقم  24

 2002 9 25تاريخ   330على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( والمصدق االنضمام اليها بموجء المرسوم رقم  

الصادر عق رئاسة  2017 7 16بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةم النشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 جمهورية.ال
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 الفصل الثاني

 أواًل: أهّم حقوق الطفل المشروعة

فإن  تعريظ الطفل هو م(1989)األمم المتحدةم 25حسء اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عق األمم المتحدة

ساانةم هذه االتفاقية هي اتفاقية حقوق اإلنسااان التي حظيت بأكبر عدد  18أي شااخص يقل  عمره عق 

مق المصادقات في التاريخ. وقد ألهمت الحكومات لتغيير قوانينها وسياساتهام وتخصيص استثمارات 

ة صحية وتغذيةم ليتمكنوا مق كي يتمكق أكبر عدد مق األطفال مق الحصول على ما يحتاجونه مق رعاي

البقاء والنماءم وأصاااااابحت هناك ضاااااامانات أقو  لحماية األطفال مق العنظ واالسااااااتغالل. كما أتاحت 

 االتفاقية لعدد أكبر مق األطفال أن يوصلوا أصواتهم ويشاركوا في مجتمعاتهم. 

 ذ مادةم سااايتم  التركيز والحديث عق ح،  اإلسااام والجنساااية وح،  الهويةم   54تتضااامق هذه االتفاقية   

ت المادة السابعة على ح،  االسم والجنسية: )يجء تسجيل األطفال عند والدتهمم وأن يكون لهم  نص 

ن يحصاااااالوا على اساااااامو وجنسااااااية وأن ينتموا  لى بلدم وأن يكون لهم الح،  في أن يعرفوا والديهمم وأ

 منهم.(.العناية 

المادة الثامنة فتتضمق ح، الهوية: )لكل  طفل، الح،  في أن تكون له هوية خاصة به )سجل رسمي أما 

ق أسااماءهم وجنسااياتهم وصااالتهم العائلية(م وال يجوز ألحد، أن يحرم األطفال مق  قل هم ويتضاام  ق مم يبي 

 26ساعدتهم كي يستعيدوها بسرعة.هويتهمم و ذا ُحرموا منها يجء على الحكومات م

ع بها أي طفل، على وجه األرض مهما  ان ال يختلفان كثيراا عق الحقوق األخر  التي يجء أن يتمت  حق 

كانت األسبا .  ن  األطفال في الشمال السوري عموماا يعيشون ضمق ظروف  نسانية سيكة في ظل 

لم بل أن  بعض األطراف قامت بتجنيدهمم وبعضها األطفاالصرالم ولم تلتزم أطراف النزال بسوريا بتحييد 

 اآلخر اتخذهم كدرول بشرية.

بالمختصااااار فإن هتالء األطفال يفتقدون  لى مقومات الحياة الطبيعية وُيحرمون مق غالبية حقوقهمم 

النظر  لى أطفال السااااااوريات المتزوجات مق غير سااااااورييق خاصااااااةم فإنهم عانوا مق ظروف غير وعند 

 27ة عق األطفال اآلخريقم العتبار المجتمع أنهم لقطاء وسيحملون فكر  بائهم ال محالة.مضاعف نسانية 

                                                           
تشريق الثاني  20المترخ  25 44اتفاقية حقوق الطفل اعُتمدت وُعرضت للتوقيع والتصدي، واالنضمام بموجء قرار الجمعية العامة 25

المترخ  155 50مكما وافقت الجمعية العامةم في قرارها  49م وفقاا للمادة  1990أيلول   سبتمبر  2م ودخلت حيز النفاذ في 1989نوفمبر   

 "عشرة"مق اتفاقية حقوق الطفلم باالستعاضة عق كلمة  43مق المادة  2م على تعديل الفقرة 1995كانون األول   ديسمبر  21في

دولة  128عندما قبلته أغلبية ثلثي الدول األطراف ) 2002تشريق الثاني نوفمبر  18. ودخل التعديل حيز النفاذ في "ثمانية عشر"بكلمة 

 دولة(. 191مق أصل 

 
ل الطفل بعد والدته فوراام ويكون 1) 7م نص اتفاقية حقوق الطفلم المادة م اتفاقية حقوق الطفلاألمم المتحدةم يونيسيظ 26 م ُيسج 

ي رعايتهما.  م تكفل 2له الح، منذ والدته في اسمم والح، في اكتسا  جنسيةم ويكون له قدر اإلمكانم الح، في معرفة والديه وتلق 

هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجء الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدانم والسيما  الدول األطراف  عمال

د الدول األطراف باحترام ح،  الطفل في الحفاى 1) 8حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك( المادة  ااتتعه 

ااإذا ُحرم 2ه العائليةم على النحو الذي يقره القانونم وذلك دون تدخل غير شرعي. على هويتهم بما في ذلك جنسيتهم واسمهم وِصالت

م الدول األطراف المساعدة والحماية المناسبتيق مق أجل اإلسرال  أي طفل بطريقة غير شرعية مق بعض أو كل  عناصر هويتهم تقد 

ته.  بإعادة  ثبات هوي 
 
( اللقيط هو الوليد الذي ُيعثر عليه ولم ُيعرف 1م قانون رعاية اللقطاء السوريم المادة )0197 5 4( بتاريخ107المرسوم التشريعي رقم )27

( ُيعتبر بحكم اللقطاء وتسري عليهم أحكام المرسوم التشريعي: أاااألطفال مجهولي النسء الذيق ال يوجد مق هو 18والدهم المادة )

، وال يملكون المقدرة لّرشاد عق ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقليم األطفال الذيق يضل ون الطري -مكل ظ بإعالتهم شرعاام  

 أو ألن هم صمى بكمو وال يحاول أهلهم استردادهم.
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فنجدهم بال تعليم وبال اسم وال هوية تثبت شخصيتهم ومحروميق مق العناية الصحية كل ذلك بسبء 

 عدم وجود قيد رسمي لهم.

 ثانيًا: الطفولة غير الشرعية في القانون السوري

 1970 5 4( بتاااريخ107التشااااااريعي رقم )عر ف القااانون السااااااوري الطفاال غير الشاااااارعي في مرسااااااومااه 

هو الولياد الاذي ُيعثر علياه ولم ُيعرف والادهم ومق يتم العثور عليهم في الطرقاات. كما  "اللقيط"باأن  

ون الطري،م بإعالتهمم والذيق يضاااااال  وال  ُيعتبر كل مق مجهولي النسااااااء الذيق ال يوجد مق هو مكلظ 

يملكون المقدرة لّرشاااد عق ذويهم لصااغر ساانهم أو لضااعفهم العقليم أو ألنهم صاامى بكمو وال يحاول 

 معروفة.والمولود مق زواج غير شرعيم وان كانت والدته 28أهلهم استردادهم.

كما يعتبر القانون السوري زواج المرأة المسلمة مق مسيحي أو مق ديانة أخر   زواجاا غير شرعيم كما 

في )الفقرة   مق  2007( لعام 26اء في قانون األحوال المدنية الصادر في المرسوم التشريعي رقم )ج

ت على:)28المادة  ل (موالتي نص   ذا كان المولود غير شرعي ال ُيذكر اسم األ  أو األم أو كليهما في سج 

ميق السااااااجل حيث يحظر على أالوالدة  ال بناء على طلء تصاااااارين خطي منهما أو بحكم قضااااااائي(م

المدني ذكر اساااااام األ  أو األمم أو كليهمام ذا كان األمر يتعل، بتدويق والدة مولود غير شاااااارعيم مالم 

م حيث يعتبر قانونا غير عادل بح، 29يطلء  ليه ِذكر ذلك مق ِقبل صااااحء العالقة بصاااورة خطية صاااريحة

أطفالهق  بالحياة دون هوية أو  النسااااء المسااالمات الراغبات بالزواج مق غير ديانةم والحكم المطل، على

جنسية بحكم أن  والدته مسلمة وأباه غير مسلم.

وفي السااياق ذاته لمعرفة الوضااع القانوني لألطفال غير الشاارعييق نجد بأن  المرسااوم التشااريعي رقم 

د حقوق مجهولي النساااااء الذيق يعتبرون بحكم اللقطاءم واعتبارهم عرباا ساااااورييق مسااااالميقم ) ( حد 

يتم  ثبات غير ذلك. وبقيت القوانيق ذاتها دون أي تعديل أو تطبي،م باساااتثناء تلك التي حصااالت مالم 

(م حيث تم  تغيير مصطلن لقيط  لى في قانون األحوال المدنية الصادر في المرسوم التشريعي رقم )

م  ُطرح مشرول لمجهولي النسء في مجلس الشعء لكقل لم يت 2018وفي عام مجهول النسء فقطم 

ة لألطفااال مجهولي  ، أكثر في بعض القوانيق نجااد أن  هناااك فكااات ووجهااات عااد   قرارهم ومع التعمُّ

النساااء كما ذكرنا ساااابقاام حيث المرأة المسااالمة المتزوجة مق غير دينها ُيعتبر أطفالها بال نساااء حتماام 

الت النفوس. لون في سج  ج   وال ُيسم

مقاتل مهاجر فييتم اعتبار أطفالها أيضاااااا مجهولي النسااااءم  وباالنتقال للمرأة السااااورية المتزوجة مق 

وذلك بسااابء بعض القوانيق المفروضاااة في الدولةم وبسااابء ذلك ينشاااأ جيل بال نساااء على الرغم مق 

معرفة األ  في معظم الحاالتم ويعيم هتالء األطفال طفولة غير شااارعية في ظل قوانيق حرمتهم 

.30أبسط حقوقهم

                                                           
في حال ولد ) أم  28وتعديالته الالحقة وتعليماتهم المادة  2007لعام   26قانون األحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  28

جل ال يجوز تسجيله  ال بعد تسجيل الزواج أصوالا    م  ذا كان المولود غير شرعي ال يذكر اسم األ  أو األم أو مولود مق زواج غير مس

كليهما معاا في سجل الوالدة  ال بناء على طلء صرين منهما أو بحكم قضائي( وتعليمات هذه المادة هي  ذا كان زواج الوالديق غير 

ل وُولد لهما مولودم فعلى أمي مم يحظر مسج  ق السجل المدني عدم تسجيل واقعة الوالدة هذه  ال بعد تسجيل زواج الوالديق أصوالا

على أميق السجل المدني ذكر اسم األ  أو األم أو كليهما  ذا كان األمر يتعل، بتدويق والدة مولود غير شرعي ما لم ُيطلء  ليه ِذكر 

 ذلك مق ِقبل صاحء العالقة بصورة خطية صريحة.
 

 .2020كانون الثاني  10في سوريام السفير العربيم مواضيعم  " لكترونية"سقبانيم حسانةم لتالفي النقص الفادح: عيادات نفسية 29

 
 2020أيلول   16-م سليمانم لجيقم محمد الواويم أوالد الزواج المدني في سوريا خارج سيستم الدولةم درج 30
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 اإلطار المنهجي للدراسةالمبحث الثاني: 

 الفصل األول:

 أواًل: اإلطار المنهجي للدراسة

تعد  هذه الدراسات مق الدراسات االستكشافيةم تم  مق خاللها جمع المعلومات حول الوضع القانوني 

ة الدراسات  جق مق مقاتليق تابعيق لتنظيم الدولة )داعم(م وذلك بسبء قل  ألطفال النساء اللواتي تزو 

 قة بأطفال السوريات المتزوجات مق مقاتلي تنظيم داعم في سوريام تهدف الدراسة  لى:المتعل

 التعرُّف على الواقع الحالي للنساء السوريات المتزوجات مق مقاتلي تنظيم داعم. .1

 التعرُّف على العوامل التي ساهمت في قبول النساء السوريات الزواج مق مقاتليق أجانء. .2

 الظروف التي واجهت النساء بعد فقدان الزوج )اعتقاله أو مقتله(.معرفة التحديات أو  .3

 دراسة واقع األطفال القانونيم والظروف االجتماعية التي يمر ون بها. .4

الوصول  لى نتائج وتقديم حلول وتوصيات للمنظمات العاملة على قضية األطفالم والسيما  .5

مات القانونية.  المنظ 

هاداف تم استخدام المنهج الوصفي التحليليم المعتمد على المقابلة ومق أجل الوصاول  لى هاذه األ

مقابلة مع الساااااايدات الالتي مررن بتجربة الزواج مق  21كأداة للوصااااااول  لى المعلوماتم حيث تم جمع 

 أحد مقاتلي داعم في سوريا. 

 ثانيًا: مجاالت البحث

م وحتى نهاية يناير كانون الثاني 2020بدأت عملية جمع البيانات في بداية شااااهر أكتوبر تشااااريق الثاني

 م في شمال سوريام حيث توزعت مناط،  جراء المقابالت كالتالي: 2020مق عام 

 عدد الحاالت المقيمة المدينة

 8 البا 

 4 بزاعة

 3 جرابلس

 2 قباسيق

 2 ادلء

 1 أطمه

 1 عفريق

 21 المجمول

 

ساااايدة ممق تزوجق مق مقاتلي 34ونتيجة لحساااااسااااية موضااااول البحثم تم  التوصاااال  لى أرقام هواتظ 

التنظيم مق جنسااايات مختلفةم تم التواصااال معهق  وشااارح طبيعة موضاااول البحثم وبأنه يخدم الغرض 
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ساايدة لم يقبلق االنضاامام معنا للبحث ألساابا  شااخصاايةم لذا  13العلمي فقطم وهو سااريم  ال أن  هناك 

. 21م االكتفاء با ت  سيدة تم  جراء المقابالت معهق 

 :الفصل الثاني: الواقع العام للمبحوثات

 أواًل: الواقع العام للمبحوثات:

نتيجة للوضاااااع األمني في المنطقةم ووجود خاليا نائمة تابعة لداعم فيهام والتي تنشاااااط بيق الحيق 

بالتخطيط إلجراء المقابالت معهق وف، مجموعة مق واآلخرم وحفاظاا على ساااالمة وأمق النسااااءم قمنا 

نت في البداية  دةم بحيث كانت األساااكلة مفتوحة تضااام  األساااكلة التي تركنا فيها حرية التعبير لكل  ساااي 

البيانات الشاااخصاااية مق حيث العمر والوضاااع االجتماعي والعمل. وذلك مق أجل اإلحاطة بالواقع العام 

بأساااالو  الزواج و جراءاتهم وطريقة التعارف مع الزوجم  ضااااافة  لى  للمبحوثات.  ضااااافة ألسااااكلة تتعل،

رات التي طرأت على حياة النسااااااء بعد الزواجم وماهي القيود التي تم  هوية الزوج وجنسااااايتهم والتغي 

؟ و نل كانوا مسااااااجليق في  ؟ والتغيرات التي حصاااااالت؟ والوضااااااع القانوني ألطفالهق  فرضااااااها عليهق 

حقيق بالمدارسم وماهي التحديات؟ وغيرها مق األسااااكلة التي مق شااااأنها السااااجالت الرساااامية أو ملت

توضااااااين ماهية القضاااااايةم والوضااااااع الحقيقي لألطفال الذيق كانوا نتاج عمليات الزواج مق رجال غير 

 سورييق.

دات أن  أعمارهق  تتراوح بيق ) ق لنا مق خالل المقابالت مع السي  ة ( عاما  وف، التالي: سيدة واحد40-19تبي 

ساااااايدات  3عاماام وهذا يعني أنها تعرضاااااات للزواج المبكر في سااااااق الطفولةم و 19حالياا تبلغ مق العمر 

بة األكبر مق الساااااايدات فكق  ضاااااامق الفكة العمرية )25-20أعمارهق بيق ) (م حيث بلغ 30-26(م أما النساااااا

الزواج مق مقاتلي ( عاماام وكق  جميعهق  ضااااحية 40-31ساااايدات بيق ) 5ساااايدةم كما أن  هناك  12عددهق  

 تنظيم الدولة اإلسالمية )داعم(.

ل أماااكق  قااامااة السااااااياادات اللواتي أجرينااا معهق  المقااابالتم ولم تكق مقااابالت  ا فيمااا يتعل، بتوز  أماا 

ها انتشااار فيروس كورونام  ضااافة  لى  ةم أهم  فيزيائيةم و نما كانت عبر وسااائل االتصااال بساابء عوامل عد 

اس نوعاا ما. التحديات األمنية التي م ق الممكق أن تواجهها السااايداتم خاصاااة وأن  موضاااول بحثنا حسااا 

فكانت النتيجة بأن  النسبة األكبر مق السيدات الالتي تم مقابلتهق  مقيمات في مدينة البا م وعددهق  

سيدات في مدينة بزاعةم وسيدتان لكل مق قباسيق ومدينة  دلءم وثال  سيدات في  4ثماني نساءم و

وسيدة واحدة في مخيمات أطمهم وسيدة واحدة متواجدة في عفريق. وبذلك فإن المنطقة  جرابلسم

 الجغرافية التي تم العمل عليها هي محافظتي حلء و دلء أي ما ُيعرف بالشمال السوري.

نت نتيجة األجوبة أن  أغلء  وباالنتقال  لى الحالة العملية للساااايدات المسااااتهدفات في البحثم فقد بي 

لم يكق لديهق  عمل سابقاا باستثناء سيدتيق كانتا ما تزلق في مرحلة الدراسةم وسيدة واحدة السيدات 

ظ بعد زواجهام وساايدتان  حداهما تعمل بالمشاافىم وأخر  في  كانت تعمل كوافيرةم  ال أن  عملها توق 

اللواتي لم  الزراعة. فالنساااااابة األكبر لم تكق تعملم وهذا انعكس على واقع المرأة الحاليم فالساااااايدات

  . يكق  يعملق  في الساااااااب،م ما زلق بال عمل حالياا بعد تجربة الزواج و نجا  أطفال وازدياد مسااااااتولياتهق 

ا في منزلهق  الخاص أو في منزل العائلةم في حيق أجابت ثال  سيدات  وهق  ربات منزل فقطم وُيِقمق  م 

مااة في  حااد  بااأنهق  حااالياااا يعملق كعااامالت بااأجر يومي في مهنااة الزراعااة م و حااد  السااااااياادات معل 

مة تعمل على خدمة المجتمع المحيط. وبناءا على مجمل  فة لد  منظ  المدارس الخاصااةم وساايدة موظ 

 16أجوبة الساااااايدات المبحوثات نجد أن  الغالبية العظمى منهق ليس لديهق أي دخل خاصم وعددهق  

م وتبعيتها في مواردها المادية لمعيل قد ساااايدة. وهذا يدل  على عدم اسااااتقاللية المرأة االقتصااااادية

ل عبكاا  ضاااااافياا على السااااايدة وعائلتهام  يكون مق أحد أفراد العائلة بسااااابء غيا  الزوجم وهذا مايشاااااك 
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خاصاااة مع وجود أطفالم ومع انتشاااار فيروس كورونام وساااوء األوضاااال االقتصااااديةم خاصاااة في الداخل 

 السوري.

ل الحاالت حسء العمل الحالي  .1  توزُّ

 عدد الحاالت التي تعمل به نوع العمل

 11 ال يوجد عمل

 4 ربة منزل

 3 عاملة يومية

فة  1 موظ 

 1 معل مة

 

يدات المشااااااااركات في البحثم فقد تبيق مق خالل  بالوضااااااع االجتماعي الحالي للساااااا وفيما يتعل ، 

الديمقراطية شرق  سيدات أزواجهق معتقلون في سجون قوات سوريا 5سيدة أرملةم  11أجوبتهق  بأن  

سااايدات أجبق أنهق  زوجات مفقوديق ال يعرفق عنهم شااايكاام سااايدة واحدة زوجها معتقل في 3ساااوريام 

 بلده األصلي )السعودية(م في حيق كان لدينا سيدة واحدة فقط متزوجة في الوقت الحالي.

 ثانيًا: تفاصيل مرحلة زواج المبحوثات من مقاتلي التنظيم:

ت عملية الزواج تم  طرح أسااكلة تبي   ق مد  مقدرة الفتيات على الموافقة والرفض على الزواجم وهل تم 

ن لدينا بأن  النسااااابة األكبر مق  بشاااااكل رسااااامي بموافقة الحاالت أم أنها كانت بضاااااغوط خارجية؟ توضااااا 

الزواجم ولكق لم يجبرن على الزواجم بل كان بموافقتهق  الكاملة على النساءم وعددهق  ست عشرة امرأة 

كما الحظنا ذكرت معظمهق بأن  دافعهق  للزواج كان األوضال المعيشية الصعبةم وذلك قد يكون سبباا 

اا يدفع العديد منهق لخوض هذه التجربة. وثال  مق الحاالت كانت األساااااابا  هي الهرو  مق ظلم  قوي 

 . م واالعتقاد بان  الزواج هو الملجأ الوحيد لهق   العائلة عليهق 

ر مق ب ينما جر   قنال اثنتيق مق المبحوثات مسبقاا مق قبل األقرباء بأن  الزواج مق أمير في الدولة سيغي 

شاااأنها في المدينةم حيث قالت:)كنت مفكرة رح صاااير زوجة أمير بالدولةم ورح يحق، لي كل شاااي كنت 

م فكان ه ذا ساااااابء موافقتهق  على أتمناه(. واثنتان ألنهق  أرامل ولديهق  أطفالم وال يوجد معيل لهق 

واحدة تزوجت بطلء مق الزواج دون أي اعتراض. وخمس مق المبحوثات أفدن بإجبارهق  على الزواجم و

والدها لتأميق مصاااالحه مع التنظيمم ألنه تاجرم وتقتضاااي مصااالحته التشااابيك مع تنظيم الدولة لنجاح 

راا مق قبل العائلة. و حد  النسااتجارته. وثال  منهق  لم يتم اخذ رأيهق  بالزواجم وكان األمر م  "اء ذكرت:دب 

م واثنتان "دخل علي  والدي وقال لي بعد بكرا كتء كتابك على أبو ساااافيان التونساااايم فجهزي حالك 

جوهق  دون موافقتهقم وهذا  ذكرن بأنهق  أيتام بدون عائلةم وكانتا تعيشااااااان لد  أقاربهق  وهم مق زو 

ر بأن  الحالة االقتصااادي ةم والوضااع المعيشااي للعائالتم وساايادة بعض األعراف االجتماعية التي ما يفساا 

هي أحد أهم األساااابا  التي دفعت النساااااء للزواج مق  "أن  رأي الفتاة بالزواج ليس باألمر المهم"تعتبر 

مقاتليق غير ساااااورييقم حيث كانت المهور مختلفة بيق النسااااااءم فمنهق  مق كان مهرها كبيراا على حد 

ألظ ليرة ساوريةم وخمس 100$مومنهق  مق كان مهرها مبلغاا بسايطاا ال يتجاوز الاااااااا2000صال لتعبيرهق  ي

م وهو ما تم  تنفيذه في حينه.  نساء فقط ذكرن وجود شروط للزواجم وهو السكق بالقر  مق أهاليهق 
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ت وباسااتمرار السااتال عق  جراءات الزواج وكيظ تمت؟ فإن  اإلجابات جميعها كانت متشااابهةم حيث ت  م 

الخطبااة ومق ثم عقااد الِقران )كتااء كتااا ( في المنزل بوجود شاااااايخم وبعااد ذلااك تثبياات العقااد في 

للزواجم علماا أن  جميع الحاالت  "أوراق ثبوتية"المحكمة الشرعية التابعة لتنظيم داعمم والحصول على 

م ولكق لم تكق كانت تعرف بأن  هذه األوراق غير رسااااميةم وهي حبر على ورقم وحقوقهق  غير محفوظة

 هناك خيارات أخر  متاحة في تلك الفترة.

 توزل الحاالت حسء المهر الذي تم االتفاق عليه

 عدد الحاالت المهر

 6 $500الى  100مق 

 4 $1000الى  600مق 

 4 $2000الى  1100مق 

 5 ألظ ليرة سوري 500الى  100مق 

 2 الى مليون ليرة سوري 600مق 

 

عق معرفتهق  بأسااماء أزواجهق  الحقيقيةم أو جنسااياتهمم فكانت الردود متفاوتةم وعند سااتال النساااء 

وتظهر بأن  النسااااااء اللواتي يعرفق أساااااماء أزواجهم الحقيقية وجنساااااياتهم هق  ثماني نسااااااء فقطم 

 وهي نسبة ال باس بهام وثال  عشرة امرأة ال تعرف ما هو اسمه الحقيقيم وتعرف جنسيته فقط.

النساااااااء اللواتي عرفق أسااااااماء أزواجهق  عرفق ذلك بعد الزواجم ألنها كانت تعرفه باساااااامه   ال أن  أغلء

ما عرفت  ساااااامو لزوجي لبعد شااااااهور مق زواجيم  "الحركي قبل الزواجم حيث قالت  حد  المبحوثات:

عرفق أساااااماء أزواجه"كنت ناديله أبو دجانة متل ما معروف بالمنطقة ا بقية النسااااااء اللواتي لم يم م . أم  ق 

فسااابعة منهق  حاولق معرفة أسااامائهمم لكق لم يساااتطعق بسااابء الحرص الكامل مق قبل الزوج لعدم 

معرفة أحد بهويته الحقيقية خشااااااية المالحقة األمنية الحقاام باإلضااااااافة  لى أن  البقية فقط يعرفق 

له األفغاني(. اساااااامه الحركي الذي ُيكن ى به مثل )أبو قتادة المغربيم أبو دجانة التونساااااايم أبو عبدال

ني حساااااابه ونساااااابهم وهمي "وقالت  حد  النساااااااء تعقيباا على ذلك بأنها  بتلك الفترة لم يكق يهم 

ر على أن   "الوحيد كان التخلص مق زوجة والدي وُظلمها حتى لو تزوجت داعشااااااياا غريباا  وهذا متشاااااا 

 مق مجهول.الظروف العائلية السيكة كانت عامالا كبيراا في رضا بعض الفتيات بالزواج 

كذلك نر  أن  جنساااااايات المهاجريق كانت مختلفةم ولكق  النساااااابة األكبر كان للجنسااااااية التونسااااااية  

م وثال  حاالت لكل مق الجنسااااااية العراقية والمغربية والسااااااعوديةم واثنتان مق الجنسااااااية 7وعددهم

ساااايات المصااااريةم وواحدة لكل مق الجزائرية واألفغانية والقوقازية. وبذلك نسااااتنتج بأن أكبر نساااابة لجن

 الرجال الذيق تزوجوا سوريات هي مق دول المغر  العربي.
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 توزل الجنسيات ألزواج الحاالت

 عدد الحاالت الجنسية

 7 تونسي

 3 عراقي

 3 مغربي

 3 سعودي

 2 مصري

 1 جزائري

 1 أفغاني

 1 قوقازي

 

الجديدة المفروضااااااة مق زاوية أخر  حاولنا معرفة تجربة كل مق النساااااااء بهذا الزواجم وماهي القيود 

 عليهق بعد الزواج؟ وما الفارق بينها وبيق حياتها العادية ما قبل الزواج؟

فكانت اإلجابات مق ثال  عشاااااارة امرأة بعدم وجود فوارق كبيرة بالحياةم وحتى بعض القيود كاللباس 

م حيث  ن  معظم النساااء اللوا تي أجبق بأنهق  وعدم الخروج لم تكق عائقاا بساابء البيكة االجتماعية لهق 

ل فرض اللباس مشكلة كبيرة لديهق  سو  باستبدال اللباس الخاص  مق مجتمع محافظم لذلك لم يشك 

بهق  )مانطو(  لى عباءة سااااوداءم وغطاء الرأس كان متواجداا لدينا قبل ساااايطرة التنظيم على سااااوريام 

ات للتح ه مهما كانت هنالك فوارق فهق  مسااااااتعد  ن  لم وذلك ألنهق  متزوجات واثنتان منهق  ذكرن أ مُّ

: كنت مسااااتعدة ألبس  "سااااابقاام ولديهق  أطفالم وهذا هو الدافع لقبولهق  بالزواجم حيث قالت  حداهق 

و المهم ابقى مع والدي ويضل يصرف علينا وما احتاج حدا ر بشخصيتي كيظ ما بد  . وست نساء "وغي 

ناحية فرض اللباس  بالحياة مق  بأنه يوجد فرق كبير  يارات ذكرن  بهذه الطريقةم والمنع مق الخروج والز

العائليةم باإلضافة  لى أن  أزواجهق مق دول، أجنبية وعربيةم وعاداتهم مختلفة وثقافتهم أيضاام وكذلك 

بالتعامل. فاثنان منهم  أنوال الطعام وطبيعة الحياة المختلفة لديهمم وهذا ما خل، فجوةا واضااااااحة 

يجيدون التحدُّ  سو  باللغة العربية الفصحىم وعدم المقدرة على  أجانء )قوقازي وأفغاني(م وهم ال

 التواصل  ال بصعوبةم والبقية مق دول المغر  العربي.

 القيود والفوارق بعد الزواج

 عدد الحاالت القيود والفوارق

 13 عدم وجود فوارق بسبء البيكة االجتماعية المحافظة

مستعدات لم يكق هناك قيود وفوارق وان وجدت كق 

 للتحمل ألنهق متزوجات سابقا ولديهق أطفال

2 

 6 يوجد فوارق وقيود واضحة

 



 

- 21 - 
 

وبالتعم، أكثر بهذه الحياة وساااااتالهق عق التفاصااااايلم  كانت اإلجابات بشاااااكل كامل للحاالت بأن  عدم 

ا نخاف  ة الجبهات والمعارك  كان مق أكثر العوامل التي كن  االسااااااتقرار األمني والتنقالت حسااااااء حد 

ةم وعشااااااق حياةا مخيفة طيلة فترة الزواج بساااااابء القصااااااظ  ق بيق مدن، عد  لل منهام فجميع النساااااااء تنق 

م بساااابء ضااااي، حلقة المعارف في  والمعارك وعدم االسااااتقرارم مما كان له أثرو نفساااايى كبيرو جداا عليهق 

بء القيود المفروضاااااااة بعدم الخروج  ال بوجود محرمم وعدم  المناط، التي يتم االنتقال  ليهام وبساااااا

ة أيامم خاصة  توافره بسبء البعد عق مكان  قامة األهلم وعدم تواجد الزوج كثيراا في المنزلم وغيابه لعد 

في أيام المعارك الشااااااديدة. والعديد مق النساااااااء عرفق بأن أزواجهق  قتلوا وهق  جالسااااااات في المنزل 

أرملة وصاحبة مستولية بمنطقة ليست بانتظار عودتهم فتنتهي حياتهق  وتبدأ الحياة األخر م وتصبن 

ي خبر وفاة  تها لد  تلق  ثت  حد  الحاالت عق ِقصاااااا  منطقتهام وهذا يزيد األمور صااااااعوبة. حيث تحد 

ع تتحد  لزوجهام فأخبرها بأن  "زوجها بالصااادفةم  عندما سااامعت  حد  النسااااء المقيمات ضااامق المجم 

كيظ ساااأعود وأخرج مق مناط، سااايطرة التنظيم زوجي ُقتل بغارة، جوية. هنا شاااعرت بالخوف والرعءم 

للريظ الشاااامالي لحلء أنا ال أمتلك أي أوراق ثبوتيةم وال يوجد معي محرم؟ حيث اضااااطررت لدفع مبالغ 

 ."كبيرة ألحد األشخاص الذي استطال تهريبي لمناط، خارج سيطرة التنظيم

دات وخاصااااااة بالخروج مق  المنزلم لقر  سااااااكنهق  مع  وهنالك خمس نساااااااء ذكرن بأنهق  لم يكق  مقي 

م  ذ عانيق حياة صااعبة بعد زواجهق  مق عناصاار  م وساات نساااء أخريات ذكرن قصااصاااا عق أزواجهق  عوائلهق 

التنظيمم ولم يعرفق أنهق  كذلكم وقد انخدعق بالمظاهر التي عمد عناصاااااار التنظيم  ظهارها بالبدايةم 

ثت  ح . تحد  د  المبحوثات عق محاولة هروبها هي ولكق ال يسااااااتطعق الهرو  خوفاا على حياتهق 

وزوجهااا بعااد خسااااااااارة التنظيم لمعااارك متتاااليااةم حيااث تم اعتقااال زوجهااا مق قباال قوات سااااااوريااا 

 الديمقراطية.

 ثالثًا: األوراق الثبوتية وعقود الزواج:

بالحديث عق امتالك النساااااااء أوراق تثبت زواجهق مق المقاتليق األجانءم ولد  سااااااتالهق  عق امتالك 

ق ثبوتيةم كعقد قران أو دفتر عائلة أو قرار محكمةم فكانت اإلجابات جميعها بأنهق  ال يمتلكق أي أورا

شااايء يثبت زواجهق  حالياا. لكق األغلبية منهق  ذكرن بأن  األوراق كانت موجودةمم ولكنهق  قمق بتمزي، 

وات سااااااورياااا جميع األوراق قبااال الخروج مق منااااط، ساااااايطرة التنظيم خوفااااا مق االعتقاااال لاااد  ق

م والبعض قلق  الديمقراطيةم ولكي ال يمكثوا في المخيمات التي تم وصاااااافها بالمعتقالت مق قبلهق 

م وقد قمق بتمزيقها خوفاا مق االعتقالم أو  خاا عق العقود في منازل عوائلهق  بأنهق  كق  يمتلكق نساااااا

هو الخوفم حيث ذكرت توجيه التهم لهم بالتعامل مع تنظيم داعمم وهكذا كان دافع جميع النساااء 

عادي ابقى بال أوراق رسااااميةم المهم ما يكون مصاااايري معتقالت قسااااد واقعد تحت اإلقامة  " حداهق  

 ."الجبرية 

ولد  ساااتالنا عق تفاصااايل أخر  عق حياة النسااااء المتزوجات مق عناصااار التنظيم المهاجريقم وخاصاااة 

. وكما  هو متعارف أو يشااااال عق هذه الظاهرة التي اللواتي تم  فرض الزواج عليهق  بعد مقتل أزواجهق 

انتشااااارت لد  التنظيمم  ن كان بوصاااااية خاصاااااة مق الزوج قبل وفاتهم أو  ن  التنظيم كان يفرض عليهق  

ذلك. وكانت اإلجابات واضااااااحة بهذا الخصااااااوصم حيث لم يتم فرض الزواج على أية مق الحاالتم ولكق 

رت ثال  نساء بأن  أزواجهق  قاموا بتوصيت دوا أحداام وكانوا يريدون ذكم هق  بالزواج مق بعدهم دون أن يحد 

قم بأن  بل مق ذلك مساااااعدة الزوجة في حماية األطفال وتخفيظ العءء عنها. باإلضااااافة لخمس نساااااء أجم

أزواجهق معتقلون حاااليااا لااد  قوات سااااااوريااا الااديمقراطيااةم وثال  مق النسااااااااء أجبق بااأن أزواجهق 

 مفقودون ولم يوصوا بشيء.

ةم لكق الزواج يحد  عندما تواف، عموم اا كانت  جابات النساااااااء عق هذه الحالة بأنها ليساااااات بهذه اآللي 

المرأة على ذلااكم وليس  جباااراام حيااث تااأتي مجموعااة مق النساااااااااء  لى المرأة التي فقاادت زوجهااام 
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سااء اللواتي ويساألنها  ن كانت تريد الزواج مق مقاتل  خرم فإن وافقت يتم تزويجهام باإلضاافة لبعض الن

يذهبق بأنفساااااهق  لطلء الزواج. وهنالك أيضااااااا بعض الحاالت التي تكون بالطريقة التي ساااااب، ذكرهام 

لكنها تجري بيق بعض الجنسيات المحدودة )الشيشان والقوقاز والبوسنة والتركستان(م فهتالء يأتون 

ا أن تبقى أرملته دون زواجم أو يت م  م  تزويجها ألحد المقاتليق هم ونسااااااااؤهمم وفي حال وفاة الزوج  

ةم وبالتالي فأن  لية الزواج هذه ال نستطيع تعميمها على الجميع.  مباشرةا دون عد 

بأنهق  لم  وهناك توضااااااين حول فكرة تزويج المرأة ألكثر مق مقاتل مق داعمم فقد أفادت المبحوثات 

تي أشاااااايعت عق يشاااااااهدن أي حاالت مق هذا القبيلم و نما هي في الغالء مق ضاااااامق القصااااااص ال

 التنظيم فقط.

ل الحاالت الخاصة بفرض الزواج  توزُّ

 عدد الحاالت إجابات النساء

تم توصيتي بالزواج ولكق للحفاى على األطفال ومساعدتي 

 بتربيتهم دون تحديد أي شخص ولم أتزوج

3 

 5 الزوج معتقل لد  قوات سوريا الديمقراطية

 3 الزوج مفقود ولم يتم التوصية

 9 التوصية ولم يتم الزواج مق أحدلم يتم 

 1 الزوج معتقل في السعودية

 

 رابعًا: أهّم التحديات التي تواجه النساء

هنا السااااااتال التالي  لى المبحوثات: ماهي التحديات التي واجهتِك بعد مقتل أو هرو  زوجِك؟  وج 

ق المجهولم واالنتظار فكانت اإلجابات بالمجمل أنهق  واجهق العديد مق الصااااعوباتم وخاصااااة الخوف م

ة زمنية قبل معرفتهق  بالصدفةم أو عق طري، نساء أخريات بأنه  بوا لمد  لمعرفة مصير أزواجهق  الذيق تغي 

ُقتلم وهق  في منطقة غير مسااااااتقرةم والمعارك والقصااااااظ ال يتوقفان. مما جعلهق  يواجهق هذا األمر 

م باإلضاااافة لذكرهق  للتحديات االقتصاااادية وحيدات مع أطفال صاااغارم ومنهق  مق كق  حوامل دون معيل

أثناء الهر  مق مناط، ساااااايطرة التنظيمم واضااااااطرار الغالبية إلتالف األوراق الثبوتية التي بحوزتهق  

 خشية االعتقال لد  قوات سوريا الديمقراطية.

ات التنقل بيق القر  والمدن لمدة تراوحت بيق األسااابول واألسااابوعيق للوصاااول   لى  ضاااافةا  لى مشاااق 

أماكق  منة نسااابياا. حيث ذكرت أربع نسااااء بأنهق  مكثق في مخيم الهول ألنهق  ال يملكق المال للعودة 

  لى المنطقةم فيما ذكرت خمس نساء بأن  التحديات كانت بعد اعتقال أزواجهق.

رن كيظ سااتُعدن لمواجهة المجتمع واألهل بالواقع الحالي بعد فقدا  ن وبشااكل عام كانت النساااء تفك 

الزوج ووجود األطفال الذيق ال يملكون أي  ثبات شخصيةم والمعاناة التي بدأت بمحاوالت تثبيت نسء 

األطفال لعدم وجود أوراق رساااااامية لجنسااااااية األ م وتحملهق  العءء الكبير في تربية ورعاية األطفال 

حديات التي واجهت في أوضال اقتصادية سيكة للغايةم ما يجعلهق  عرضة لالستغالل. وبالتالي فإن الت

 هتالء النساء وأطفالهق  مستمرة دون  يجاد حلول جذرية لقضاياهق العالقة.
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 الفصل الثالث:

 أواًل: الواقع العام لألطفال وحقوقهم

باالنتقال  لى الشاااا،  اآلخر مق األسااااكلةم والسااااتال عق وجود أطفالم وماهو عددهم؟ كانت النتيجة أن  

المقاتليق غير السااااااورييقم وعددهم أربعة وثالثون طفالا وطفلةم باإلضااااااافة الجميع لديهق أطفال مق 

لسااااابعة أطفال مق أزواج  خريقم حساااااء ما أفادت به اثنتان مق النسااااااء بأنهما كانتا متزوجتيق ساااااابقاام 

 ولديهما  أطفال.

بأن  عدد اإلنا  أكبر مق عدد الذكور م وعددهق  وعند مالحظة نساااااابة الذكور واإلنا  بيق األطفال نجد 

ى أن  األطفال مق األزواج اآلخريق هم ذكور. م حت   عشرون طفلةم مقابل أربعة عشر طفالا

نت النتيجة أن  الجميع غير  لدوائر الحكوميةم فكا كان أطفالهق  مسااااااجل ون في ا نا النسااااااااء  ن  ساااااااأل

ليقم وال يملكون أي  ثبات شاخصاية. وكانت أسابا  عدم تساجيلهم هي فقدان األوراق ال رسامية مساج 

 لأل  مق عقد زواج وصورة عق الهوية.

وحاولت ساااااابع نساااااااء تسااااااجيل أطفالهق  ألنهق  يعرفق معلومات أزواجهق الكاملةم لكق محاوالتهق  

قوبلت بالرفض ألن  ملظ أطفال مقاتلي تنظيم داعم وتثبيت الزواج ممنول في الوقت الحاليم وألن  

 هق  للدراسة األمنية.أزواجهق  مقاتلون غير سورييقم وسوف يتم  خضاع

م وهذا ساابءو كاف، لعدم  مكانية تسااجيل  كما أجابت اثني عشاارة امرأة بأنهق  ال يعرفق أسااماء أزواجهق 

 األطفال.

أجابت اثنتان بأن هما اااااااااااا وبسبء خوفهما مق اإلجراءات األمنية اااااااااااا فكرتا بتسجيل األطفال على نسء 

النفوس على انه أخي بس بخاف مق المحاساااااابة قررت روح سااااااجل ابني ب "أهلهمام  ذ ذكرت  حداهق  

 ."ويضيع النسء 

ليقم وال يملكون أي  بأن  جميع األطفالم وعددهم أربعة وثالثون طفالا وطفلةم غير مسااااااج  وبذلك نر  

أوراق رساااامية حتى تاريخهم على الرغم بان  ح، الهوية والجنسااااية لكل  طفل، هو ح،  طبيعي يولد مع 

 في سوريا يفرض عكس ذلك. اإلنسانم  ال أن  الواقع

 توزل عدد األطفال لد  الحاالت

 عدد األطفال جنس الطفل

 14 ذكر

 20 انثى

 34 المجمول
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 التعليم وااللتحاق بالمدرسة ح،ى لكل طفل  ●

ساااألنا النسااااء عق أطفالهق   ن كانوا مساااجليق في المدارسم فكانت النتيجة بأن  الجميع غير مساااجليق 

الرسااااااميااةم وال يح،  لهم ذلااك لعاادم امتالكهم أي أوراق ثبوتيااة تثباات جنساااااايتهم في الماادارس 

وهويتهمم لكقل هنالك ساااااتة أطفال منهم يدرساااااون في مدارس خاصاااااة لساااااهولة اإلجراءات بعملية 

التساااجيلم وثالثة عشااار طفالا وطفلة منهم يتم تدريساااهم في المنازلم والبقية ال يدرساااونم أو مازالوا 

ه نتيجة عدم  مكانية الحصول على أي أوراق ثبوتية صغاراا للتسجيل ف ي المدرسة أو التعلمم وهذا كل 

 لألطفال لتسجيلهم وتسهيل حياتهم.

ة اإلمكانيات الماديةم كيظ ساااااايسااااااتمر  األطفال في  لوحظ خشااااااية الغالبية مق األيام المقبلة مع قل 

 التعليم الخاص مع عدم وجود حلول مطروحة مق قبل أي جهة.

 

 عدد األطفال الذيق التحقوا بالمدرسةتوزل 

 عدد األطفال نوعية التعلم

 6 مدارس خاصة

 13 في المنزل

 15 تحت سق التعلم

 

 لكل  طفل حقوق مختلفة يجء أن يتمتع بها وينالها منذ والدته. ●

قمنا بسااااتال النساااااء  ن كان أطفالهق  يملكون هذه الحقوق المشااااروعة كباقي أقرانهم مق األطفالم 

فظهرت لنا نتيجة ساااااالبية بأن  جميع األطفال ليس لديهم أي حقوق مق وجهة نظر أمهاتهمم وذلك 

ألنهم ال يملكون أي  ثبات شاااااخصااااايةم أو هويةم أو حتى جنسااااايةم كونهم مق  باء غير ساااااورييقم ومق 

جنساااااايات مختلفة. وباإلضااااااافة لكل هذه الحقوق المساااااالوبة ال يتمتعون بح،  التعليم في المدارس 

سااااااميااةم وال حتى العالج واللقاااحااات في المراكز الصااااااحيااة الحكوميااة كمااا ذكرت  حااد  النسااااااااء: الر 

بضاااطر خد هوية ابق أخي لحتى لقن ابني أو  خدو على أي مشااافى حكومي ألن ما عندي أي أوراق "

ي  بني  ذا مرض بأخد أوراق أخوه ابق زوجي الساب، ألن الصغير أبوه مهاجر ما عند ". وقالت أخر  "إللو

رة ألطفالهق  ليسااااااتطعق "وراق وال هوية للطفل بأنهما تملكان أوراقاا مزو  . لكق هنالك امرأتان ذكرتا 

ه نتيجة عدم  مكانية تسااااااجيل األطفالم مما يحرمهم مق  تأميق مسااااااتلزماتهم واحتياجاتهمم وهذا كلُّ

مم لكق حقوقهم المشااااااروعااة التي يجااء أن يتمتعوا بهااا بغض النظر عق جنسااااااهم أوعرقهم أودينه

بسااااابء اإلجراءات المعقدة ومنع التساااااجيل فإنهم ضاااااحية واقع مرير ُفرض عليهم دون أن يكون لهم 

 ذنء.

ليقم لذلك  اا مق حقوقهم الطبيعية كمالحظة عامة لجميع األطفال غير المسج   ن  األطفال ال يملكون أي 

تسااتطعق توفيرها بالوقت الراهقم سااألنا النساااء بطريقة أخر  عق الحقوق التي يفتقدها األطفال وال 

فكانت اإلجابات متشاااااابهة لحدة كبيرم وهي ح،  العيم الكريم والحياة الطبيعية التي تساااااعى  ليها 

كل أم ألطفالهام خاصة بعد فقدانها زوجها أو اعتقاله. األمر الذي يحرمهم العديد مق األمور البسيطةم 

م ليكونوا مشااااااااركيق بقيااة األطفااال حياااتهم كااالطعااام والشاااااارا  الااذي يحتاااجااه كاال طفاالم واللعااء

طفلي يعتبر يتيم األ م وهناك  "االجتماعية التي ال يعرفونها بشاااااكل، حقيقي. تقول  حد  النسااااااء: 
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العديد مق األيتام في المنطقة يتم كفالتهم ورعايتهمم بينما ال يجد أطفالي مق يرعاهم ألنهم أبناء 

 ."مقاتليق مهاجريق كانوا ينتمون لداعم

مات الحياة والحقوق المشااااااروعة فإنهم ال وجود لهم على خارطة  وبالرغم مق حرمانهم مق أدنى مقو 

الخدماتم وبذلك نجد بأن هتالء األطفال قد حرموا مق الرعاية األساااااارية بفقدانهم  بائهمم والحقوق 

هم أبناء مقاتليق تم الطبيعية التي يتمتع بها بقية األطفال األيتام لعدم امتالكهم أوراقاا ثبوتية ألن  

هة لألطفالم وكانوا الخاسر األكبر.    تصنيفهم كإرهابييقم وبقيت التهمة موج 

ر هو شاااكل مق أشاااكال المضاااايقات التي يرتكبها الشاااخص المسااايء تجاه الضاااحيةم لذلك ساااألنا  التنم 

أو الجيران ألن والد  النسااااء  نل كق  قد تعر ضاااق هق  أو أطفالهق  للتنمر مق المحيط االجتماعي أو األقار 

األطفال مق تنظيم الدولة؟  فكانت اإلجابات متنوعةم حيث أجابت ثماني عشاااااارة امرأة بأنهق  تعر ضااااااق 

للتنمرم وثال  منهق  أجبق بأنهق  لم يتعرضق له أبدااألنهق  لم يخبرن أحداا بأن  أزواجهق  كانوا عناصر تابعيق 

 للتنظيم.

ر حتى مق األشااخاص المقربيق  وبالنساابة لألطفال أجابت خمس عشاارة امرأة  ن  أطفالهق  تعرضااوا للتنمُّ

مق العائلة.  وست  نساء أجبق بأن أطفالهق  لم يتعرضوا لذلك أبداام وكان عدم التنمر عليهم نتيجة عدم 

اا وال يخرجون. وكانت النساااااااء اللواتي  معرفة أحد بجنسااااااية أو انتماء  بائهمم ومنهم ألنهم صااااااغار جد 

ن على ذلكم وخاصااة عندما سااألنا  حداهق  وقالت:)أصاابن اساامي لد  تعر ضااق ل لتنمر يذكرن بأنهق  اعتدل

ون بااااااااا"زوجة الداعشااي"المجتمع المحيط  نيم "الدواعم الصااغار"م وأطفالي ُيساام  م فلم يعد ذلك يهم 

 و نني ال ألوم المجتمع بل ألوم نفسي ألنني قمت بتدمير مستقبل أطفالي منذ اآلن(.

ني: ماما شااااااو يعني داعم؟ وليم ينادوني وقالت  حدا هق: ) ن  طفلتي أتت  لي  ذات يوم وسااااااألتل

فُت للحظات وأردُت أن اصرخ وأبكيم ولكق لم أفعل خشية التأثير على الطفلةم "بالداعشية؟ . وهنا توق 

م وساردُت لها القصاة "داعم"فقلُت لها  ن  والدك تونساي الجنسايةم و نه كان يقاتل مع تنظيم يدعى 

بتأنة كي ال تتأثر بكالم األطفال اآلخريقم وكي تبقى واثقة مق نفسااها وال تسااتمع ألي كالم مق شااأنه 

  هانتها(.

ع عق هذا األمر نجد بأن معظم النسااااااء ذكرن بأنهق تحاولق عدم  دماج أطفالهق  مع  وبالحديث الموسااااا 

ة ف ر والخوف مق رد  علهم نتيجة ذلكم األمرالذي المجتمعم و بقائهم ضاااااامق حياة مغلقة خشااااااية التنمُّ

ة.  يمكق أن يسب ء لهم أمراضاا نفسية عد 

ر المساااااتمر  مق الجميعم  وبناءا على النتائج التي رأيناها نجد بأن  هتالء النسااااااء وأطفالهق  عرضاااااة للتنمُّ

وهذا ما ينتج عنه وجود أطفال يعانون مق مشاااكل نفسااية يمكق أن تتطور  ليأن يصاابحوا متطر فيق أو 

ائييقم وبالمحصلة هتالء األطفال لم يرثوا اسماا أو لقباام بل ورثوا وصمة اجتماعية تالحقهم مد  انطو

 الحياة نتيجة زواج، ال ذنء لهم فيه.

مق المخيظ وجود جيل ينشاااأ على هذا النسااا،م مع وجود عدة عوامل أخر  سااااعدت على تدمير هذه 

 الفكة مق األطفال.

 للتنمرتوزل عدد الحاالت التي تعرضت 

 األطفال النساء هل تعرضت للتنمر

 15 18 نعم

 5 3 ال
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 لفصل الرابع:ا

 أواًل: دور المنظمات الحقوقية

ماات الحقوقياة التي  مااتم وساااااايتم  التركيز هناا على المنظ  في منااط، الحرو  عاادة تنشااااااط المنظ 

اا مق  كق  قد سااااامعقم أو عرفق أي  المنظمات الحقوقية المعنية تسااااااعد المجتمعم لذلك ساااااألنا النسااااااء  نل

م ولم تكق تعرف بوجود  دة لم تساااااامع بها قط  بحقوق الطفلم وكانت اإلجابات بأن ساااااات عشاااااارة سااااااي 

مات كهذه مختصااااااة بشااااااتون الطفلم ولكق  خمس ساااااايدات أجبقم  نهق  يعرفق منظمات تعمل  منظ 

اا ثبوتية. ما يعني بأن  هذه بالحمايةم وذهبنإليهام لكق لم يتم قبول األطفال بسبء عدم امتالكهم أوراق

ليق. أو كمااا ذكرت  حااد   المنظمااات ال تعماال بهااذا االختصااااااااصم وخاااصاااااااة مع األطفااال غير المسااااااج 

عندما ذهبُت لتساااجيل طفلتي البالغة مق العمر أربع سااانواتم وقلُت لهم بأن  والد الطفلة  "السااايدات:

ف: ال نسااااااتطيع اسااااااتقبال أطفال كان مقاتالا لد  داعمم وهو تونسااااااي الجنساااااايةم قالوا لي بالحر 

ه مركز صدي، للطفلم خشية المساءلة الستقبالهم الطفلة ر  "الدواعم لدينام على الرغم بأن  وهذا يفس 

ضاااااعظ المنظمات القانونية في المنطقة واقتصاااااارها على مواضااااايع بسااااايطة تخدم السااااالطة دون 

في المنطقةم والتي يجء العمل عليها  التعامل مع هذا الملظ  الذي ُيعتبر مق أهم  الملفات القانونية

ل مثل هذه المنظمات لحفظ  م حيث مق الضااااااروري تدخُّ لمساااااااعدة النساااااااء واألطفال والمجتمع كُكل 

ا المنظمات الحكوميةم والمتسااسااات الرساامية المحليةم  األطفال وأمهاتهم مق التنشااكة المتطرفة.أم 

 فهي المستولة عق هذا الملظم ويقع على عاتقها.

نا النساء: ماهي الخطوات التي ترينها مناسبة مق وجهة نظرك لكي تساعدك في  بناءا  على ذلك سألل

 دراسة وضع أطفالك وتسجيلهم؟

صاااااات العديد مق النقاط المهمة التي يجء العمل عليهام كالتعامل مع قضااااااية   تنوعت اإلجاباتم ولخ 

حصااااااااء شااااااااملة عق عدد النسااااااااء األطفالم والتعامل مع ملظ األيتام وكفالتهمم والقيام بعملية  

واألطفالم والساااااعي لتساااااجيل األطفال في الساااااجالت الرسااااامية لد  دائرة النفوسم وافتتاح مراكز 

خاصاااااة لرعاية النسااااااء واألطفالم وتعليمهمم وتأميق كفالة طبية لهمم وتثبيت نمساااااء األطفال الذيق 

ضاااااافة للتوعية المجتمعية عق يعرفون أساااااماء  بائهم عق طري، التواصااااال مع السااااافارات المعنيةم باإل

 قضية األطفالم وأنهم ال ذنء لهم بالذي حصل.

ونتيجااة كاال  هااذه المقترحااات نر  بااأن  المقترحااات هي فقط لنياال األطفااال حقوقهمم ومعاااملتهم 

كباقي األطفال دون تمييزم كي يتم الحفاى عليهم مق أي  راء فكرية يمكنأن تكون متطرفة نتيجة 

 يتهم وتحميلهم ذنء  بائهم.اإلهمال الكامل لقض

 ن اغلء الحلول التي ُطرحت كحل  في مناط، شمال سوريا اا بما يتعل، بملظ زوجات مقاتلي التنظيم 

وأطفالهم اااااااااااااااا تنحصاار حالياا في وضااعهم في مخيمات تحت  قامة جبريةم وهذا ما اعتبرته الكثير مق 

ر.  النساء على أنها سجون بزي  مطو 

زل عدد الحاالت   التي سمعت بالمنظمات الحقوقيةتو 

 العدد هل سمعت بالمنظمات الحقوقية

 16 لم نسمع بها

 5 سمعنا ولم نذهء

 



 

- 27 - 
 

بعد االنتهاء مق األسااااااكلة قمنا بسااااااتال الحاالت عق رغبتهق  بإضااااااافة أي شااااااي خارج  طار األسااااااكلة  

ونحق شااااااو ممكق نسااااااتفاااد مق  "المطروحااةم فكاااناات اإلجااابااات على النحو التااالي: منهق  مق قااالاات 

 ."المقابالت هي والحكي بموضوعنا مق دون حل  سريع ألطفالنا 

م وثالثة منهق  طلبق كانت النساء ترغبق بإيجاد صيغة م ناسبة يتم طرحها لحل  قضية تسجيل أطفالهق 

نتيجة  ى بهن   يصااال صااوتهق  لمعرفة المجتمع بالتجربة التي مررن بهام وأنهق  ضااحايا جهل مجتمع ضااح 

قلة الوعي لخطورة األمر. بينما طلبت اثنتان مق الحاالت التي تمت اسااااااتبانتها أن يكون هناك دورو 

حقوقية بمساااعدة األطفال في الوصااول ألنساااب بائهمم وحمايتهم مق أي خطر، قد واضاان للمنظمات ال

 يحصل لهم.

ل طلبات النساااااااء للخطوات األساااااااسااااااية لتدخل المنظمات الحقوقية  ق توزُّ وفي الجدول التالي نبي 

 والجهات المحلية كالتالي: 

 توزل طلبات النساء لتدخل المنظمات الحقوقية

 األطفال كالتعامل مع ملظ األيتام وكفالتهمالتعامل مع قضية 

 القيام بعملية  حصاء شاملة عق عدد النساء واألطفال

 السعي لتسجيل األطفال في السجالت الرسمية لد  دائرة النفوس

 افتتاح مراكز خاصة للرعاية بالنساء واألطفال وتعليمهم

 تأميق كفالة طبية لألطفال والنساء 

الذيق يعرفون أسماء  بائهم عق طري، التواصل مع السفارات تثبيت نسء األطفال 

 الخاصة بهم

 التوعية المجتمعية لقضية األطفال والتوضين بأنهم ال ذنء لهم 

 نيل األطفال حقوقهم ومعاملتهم كباقي األطفال دون تمييز
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 المبحث الثالث: النتائج والتوصيات

 النتائج:

:مق خالل البحث ودراسة حالة  ق أن   النساء المبحوثات تبي 

ساااااايدة أن ازواجهق قتلوا في المعارك أو  11بما يتعل، بمصااااااير ازواج عينة البحثت أشااااااارت  -

ساايدات أزواجهق معتقلون في سااجون قوات سااوريا الديمقراطية شاارق سااوريام  5القصااظم 

 ساااايدات أجبق أنهق  زوجات مفقوديق ال يعرفق عنهم شاااايكاام وساااايدة واحدة زوجها معتقل3

في بلده األصاالي )السااعودية(م في حيق كان هنالك ساايدة واحدة فقط متزوجة في الوقت 

 الحالي.

النساااااابااة األكبر مق النسااااااااءم وعااددهق  سااااااات عشاااااارة امرأة لم يجبرن على الزواجم باال كااان   -

ية  لدافع كما ذكرت معظمهق كان األوضاااااااال المعيشاااااا بموافقتهق  الكاملة على الزواجم وا

م الصااااااعبةم وثال  مق الح بء الهرو  مق ظلم العائلة عليهق  نه كان بساااااا االت أشاااااارن  لى أ

.  واالعتقاد بان  الزواج هو الملجأ الوحيد لهق 

كان  جراءات الزواج تتم بخطبةم ومق ثم عقد الِقران )كتء كتا ( في المنزل بوجود شاااااايخم  -

والحصااول وبعد ذلك تثبيت العقد في المحكمة الشاارعية التابعة لتنظيم الدولة االسااالميةم 

للزواجم وبااالرغم مق أن  جميع الحاااالت كاااناات تعرف بااأن  هااذه األوراق غير  "أوراق ثبوتيااة"على 

رسااااااميةم وهي حبر على ورقم وحقوقهق  غير محفوظةم ولكق لم تكق هناك خيارات أخر  

 متاحة في تلك الفترة.

ةم وعشااااق حياةا مخيفة طيلة فترة الزو - ق بيق مدن، عد  لل اج بساااابء القصااااظ جميع النساااااء تنق 

م بساااااابء ضااااااي، حلقة  والمعارك وعدم االسااااااتقرارم مما كان له أثرو نفساااااايى كبيرو جداا عليهق 

المعارف في المناط، التي يتم االنتقال  ليهام وبساااااابء القيود المفروضااااااة بعدم الخروج  ال 

في  بوجود محرمم وعدم توافره بسااااابء البعد عق مكان  قامة األهلم وعدم تواجد الزوج كثيراا 

ة أيامم خاصة في أيام المعارك الشديدة.  المنزلم وغيابه لعد 

ال تمتلك عينة البحث أي شاااااايء يثبت زواجهق  حالياا. لكق األغلبية منهق  ذكرن بأن  األوراق  -

كانت موجودةم ولكنهق  قمق بتمزيقها قبل الخروج مق مناط، ساااااايطرة التنظيم خوفاا مق 

يا الديمقراط بأنهق يتعاملق مع التنظيم االعتقال لد  قوات سااااااور يةم أو توجيه تهم لهق 

.  المتشددم ولكيال يمكثوا في المخيمات التي تم وصفها بالمعتقالت مق قبلهق 

التحديات التي واجهت النساااااااء عينة البحث بعد مقتل أو هرو  الزوج فكانت الخوف مق  -

ة زمن بوا لمد  ية قبل معرفتهق  بالصدفةم المجهولم واالنتظار لمعرفة مصير أزواجهق  الذيق تغي 

أو عق طري، نسااااااء أخريات بأنه ُقتلم وهق  في منطقة غير مساااااتقرةم والمعارك والقصاااااظ ال 

يتوقفان. مما جعلهق  يواجهق هذا األمر وحيدات مع أطفال صااااااغارم ومنهق  مق كق  حوامل 

 التنظيم. دون معيل. باإلضافة لذكرهق  للتحديات االقتصادية أثناء الهر  مق مناط، سيطرة

رن كيظ ساااتُعدن لمواجهة المجتمع واألهل بعد فقدان الزوج  - بشاااكل عام كانت النسااااء تفك 

ووجود األطفال الذيق ال يملكون أي  ثبات شااااخصاااايةم والمعاناة التي بدأت بمحاوالت تثبيت 

نساااااء األطفال لعدم وجود أوراق رسااااامية لجنساااااية األ م وتحملهق  العءء الكبير في تربية 

 ألطفال في أوضال اقتصادية سيكة للغايةم ما يجعلهق  عرضة لالستغالل.ورعاية ا

جميع أطفال عينة البحث غير مسااااااجليق في المدارس الرسااااااميةم وال يح،  لهم ذلك لعدم  -

امتالكهم أي أوراق ثبوتية تثبت جنسيتهم وهويتهمم لكقل هنالك بعض األطفال ال يتجاوزوا 

سهولة اإلجراءات بعملية التسجيلم وثالثة عشر الستة اطفال يدرسون في مدارس خاصة ل

 طفالا وطفلة منهم يتم تدريسهم في المنازل. 
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ر هو شكل مق أشكال المضايقات التي يتعرض لها األطفال وامهاتهمم حيث غالبا  - يعد التنم 

 ما يتم وصفهم بأنهم دواعم صغارم أو تلقيء امهاتهم بزواجات الدواعم. 

ينة البحث ضرورية للتعامل مع قضية ابنائهقم التعامل مع قضية أهم الخطوات التي تراها ع -

أطفالهم على انهم ايتام وليساااوا دواعمم والقيام بعملية  حصااااء شااااملة عق عدد النسااااء 

واألطفالم والسااعي لتسااجيل األطفال في السااجالت الرساامية لد  دائرة النفوسم وافتتاح 

م وتأميق كفالة طبية لهمم  لى جانء تثبيت مراكز خاصااة لرعاية النساااء واألطفالم وتعليمهم

نمسااااااء األطفال الذيق يعرفون أسااااااماء  بائهم عق طري، التواصاااااال مع الساااااافارات المعنيةم 

 باإلضافة للتوعية المجتمعية عق قضية األطفالم وأنهم ال ذنء لهم بالذي حصل.
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