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 ااختطاف النساء واالعتداء عليهن وتعريفه يمةلجرقانونية وحقوقية  رؤيةتهدف هذه الدراسة إلى تقديم 
ومن هم الخاطفون وكيف تعامل . وتقديم دراسة واقعية عن كيفية االختطاف والدوافع من وراءه

المختطفات، واآلثار السلبية والنفسية التي تتركها حادثة االختطاف عليهن ضمن حاالت موثقة تكشف 
   . ج وآثار وفظائعنتائما يحيط بهذه الجريمة المخزية من 

 . سوريةفي ( االغتصاب –الخطف ) الجرائم الواقعة على المرأة : الباب األول 

  جريمة الخطف -2

       .مفهوم و تعريف جريمة الخطف 

أو  -كل فعل يقصد به حمل المخطوف، بالخداع أو بالعنف، على االنتقال بأنها جريمة الخطف فتعر 
آخر دون إرادته، ومنعه من الخروج، بقصد الزواج أو ارتكاب الفجور أو حرمانه  إلىمن مكان  -نقله

 .من حريته الشخصية

  جريمة الخطف عناصر 

 :هيتوفر عناصر عدة قانونًا ال بد من جريمة الخطف  حتى تثبت

 .في أخذ الشخص المخطوف و نقله من مكانه يأي النشاط اإلجرام: فعل الخطف  .1

 .أو بالعنف وقوع الخطف بالخداع  .2

 .القصد الجرمي المتمثل أن تتوجه إرداة الخاطف لخطف الضحية بالعنف أو باالكراه  .3

 
 جريمة االغتصاب مفهوم و تعريف   -1 

على العرض جسامة، وهي تشكل في الوقت نفسه  االعتداءإحدى أشد جرائم  االغتصابتعتبر جريمة  
وقد يكون من شأنها اإلضرار بالصحة . اعتداء على الحرية العامة، واعتداء على حصانة جسم اإلنسان

الجسدية أو النفسية أو العقلية؛ وهي اعتداء على الشرف، وقد تقلل من فرص الزواج أو تمس 
تفرض أمومة غير شرعية فتلحق أضرارًا مادية ومعنوية  باالستقرار العائلي في المجتمع، كما أنها قد

باإلضافة إلى أنها اقتراف أمر محرم في كل األديان  .على السواء؛ فهي إذًا جريمة تمّس أمن المجتمع
  .والشرائع والقوانين



 . اتصااًل جنسيًا كاماًل من دون رضاء صحيح منها بامرأةبأنه اتصال رجل  االغتصابيعرف و 

 :جريمة الخطف من عدة عناصر هي تتكون و 

 الفعل المادي المتمثل بالجماع .1

 .مادي و معنوي : و االكراه نوعان : إرتكاب جريمة االغتصاب بالتهديد اإلكراه بالعنف و .2

 :اعترافات موثقة آليات جرائم الخطف واالعتداء ضمن حاالت و -3

االغتصاب اعية في عمليات الخطف وقوبة الجمعلى إتباع سياسة الع الحاكم في سوريةعمد النظام  
 نساء المدن و القرى و الحارات الثائرة و جند لذلك الكثير من الشبيحةل

 :هي جهات و ةاالعتداء إلى ثالثكن تقسيم من يقوم بجرائم الخطف ويمو

 .الشبيحة  -
 .القوات األمنية  -

 .القوات العسكرية  -

للمدن  المنتمياتأنهن الفتيات والنساء االعتداء توصيف من يقع عليهم فعل الخطف و كذلك يمكنو
ساحات القرى ويحدث ذلك على شكل عقوبة فردية أو جماعية في المدن والحارات الثائرة  والقرى و

أو داخل المنازل أثناء المداهمات أو داخل الزنازين أو مراكز االعتقال أو البيوت المخصصة 
ك الناشطات بشكل مباشر في أي مجال ي مجال الثورة و كذللي الناشطين فباإلضافة ألها ،للمختطفات 

إغاثي أو طبي أو مشاركة في المظاهرات أو بمجرد التعبير عن الرأي و القول بأن الفتاة أو المرأة 
 .ير النظام يتريد تغ

باإلضافة  ،االغتصاب لخطف وقاموا بعمليات ا لبعض منسنتناول في هذا الفصل اعترافات موثقة و
 .هذه الدراسة االغتصاب التي وثقتهاالخطف ولحاالت 

 .الشبيحة   -

حاب السوابق اإلجرامية الجنحية والجنائية وأصحاب الخلفية أصن و المرتزقة ويالمجرممن هم "
عرضها لمساعدة قوات و هم في طول  البالدييدأتطلق  حيثمجيشين طائفيًا إلى الباإلضافة اإلجرامية 



تعويض االغتصاب مقابل القمع والقتل والتعذيب والتشبيح والخطف ون و كذلك للقيام بعمليات األم
دعم من القوات الحكومية أو غض الطرف لما يرتكبوه من جرائم ما دام هذا الكم وبأوامر ومادي 

 " .الرافضين لحكم األسد على المدنيين المناوئين للنظام والهائل من الجرائم يقع 

اعترافات الخاطفة الفت و التي كانت تقوم ضمن عصابة شبيحة بخطف النساء  يمكن عرضو هنا 
في مدينة حمص و التي تروي لنا كيف كانت تتم عمليات الخطف من قبل هؤالء مجموعات 

  .الشبيحة

 اكتمال دبب:اسم األم . أصف فنتور : اسم  األب . الفت فنتور  : الخاطفة 

تم إلقاء القبض عليها من قبل الناشطين في الثورة في .. علوية من الطائفة ال 1891الفت من مواليد 
 \11لعملية خطف جديدة و تم توثيق اعترافاتها في حمص  تعد وهيمنطقة باب السباع  في حمص 

12\ 2211 

معرفة وكلفها بمهمة مراقبة تصال من شخص يدعى أبو علي منذر وبدأت ألفت  اعترافها بأنها تلقت ا
 .حيالتحضير لعملية خطف اثنتين من نساء لذلك لباب السباع في محافظة حمص و نطقةاألجواء في م

بأحد األجهزة األمنية ول في القسم الخارجي األمساعد الاعترفت الفت أن المدعو أبو علي منذر وقد 
التأكد من الطرق الفرعية في منطقة باب السباع قبل التوجه منها  طلب ،في محافظة حمص العاملة 

 .الشارع الرئيسي لتنفيذ عملية الخطفإلى 

بجانب  في الكرسي األماميسيارة تكسي  تجلس الفت  عبارة عنكانت الحيلة أو الوسيلة االحتيالية 
جرة  بأن مكان نزولها قريب فال أسيارة اللواتي يراد خطفهن ممن يبحثن عن تقول للنساء السائق و

تهديد النساء المخطوفات أبواب السيارة ويتم قفل  نفي المقعد الخلفي  وبعد ركوبه هنمانع من صعود
 .مكان المتفق عليه الإلى  نخذهوأ

كانوا عبارة عن  . أبو علي منذر  ،أم مصعب، محمد م أمهمعها و اتذكرت ألفت أسماء المتعاون
 .بأسماء وهمية من أجل النجاة بأنفسهم في حال تم ألقاء القبض على احدهم منظمة عصابة 

تسلم المبلغ وعند تسليم النساء المخطوفات وحسب من خالل االتصال وبالوجه  ألفتم كانت تعرفه
 .عملية خطف كل المالي مقابل إتمام 



من منطقة الخالدية  واثنتان من منطقة باب  نمنه ثالث ،ألفت أنها اختطفت خمس فتياتاعترفت 
  .السباع

 ةتم اخذ المخطوفوبنفس حيلة التاكسي ف في منطقة السوق في مدينة حمص وقامت بأول عملية خط 
 .إلى منطقة السكن الشبابي في حمص حيث المكان المتفق عليه لتسليم النساء المخطوفات 

إلى  ةتم اخذ المختطفكذلك بنفس حيلة التاكسي وباع وثاني عملية خطف كانت من منطقة باب الس
 .منطقة السكن الشبابي في حمص 

أما عن عملية اختيار المخطوفات فلم يكن هناك تحديد أسماء في حاالت االختطاف التي قامت بها 
المشاركة في ن المختطفة من الطائفة السنية  ومن المناطق المشتعلة ولكن كان يكفي أن تكوألفت و

  . الحاكمالثورة ضد النظام 

 ( س.ل 0222)كانت تتقاضى على كل بنت أو امرأة تخطفها مبلغ مالي 

نفس المكان في منطقة السكن  وأودعتهنبنات  قامت بخطف أربعأضافت ألفت أن المدعوة أم مصعب 
 .في حمصالشبابي 

ا ال تعلم الفت عن عمليات اغتصاب أو اعتداء أو ماذا حل بالفتيات المختطفات حيث كانت مهمتهو
كل امرأة  مقابلض مبلغها تقبإلى المدعو أبو علي منذر و نالنساء و تسلميهم تقتصر على خطف

  .تخطفها

 للحصول على مبلغ كبير منلكنها أضافت أنها تظن أن أسباب االختطاف إما من اجل ابتزاز األهل 
 . نو ربما  لالعتداء عليه.. المال أو على الفدية 

تستهدف بعمليات الخطف و ولكن كما قالت الفت أن الدافع الوحيد الرتكاب جريمة الخطف هو المال
 .مناطق المناهضة للنظام و النساء المحجبات في تلك المناطق الالتي قامت بها 

المدعو عبد الكريم  هواعترافات مدير سابق لفرع األمن الجوي وأيضًا هذه الدراسة وثقت ولقد 
لة الخطف أسقال فيما يخص مورة السورية والنبهان بعد إلقاء القبض عليه على يد ناشطين في الث

 :و االغتصاب بفيديو موثق له ما يلي



الذين يستعين بهم نظام بشار األسد يقومون " الشبيحة"اعترف العميد السوري عبد الكريم النبهان بأن 
ناشطون على شبكة الجاء ذلك في فيديو بثه . أهلهنباختطاف النساء السوريات؛ بهدف الضغط على 

يلقي أحد األشخاص من خلف الكاميرا  كان. هويته ةوقد رفع بطاق اإلنترنت، حيث ظهر العميد النبهان
 قريةإلى إن الشبيحة يأخذون هؤالء الفتيات ": وقال النبهان في تلك اللقطات .بعض األسئلةعليه 

ألنهم يعرفون أن الشعب   -ونأغلب أهلها مسلحوالجيش وهي قرية شيعية يحميها األمن و -المزرعة 
النساء والفتيات  ين من خالل خطفضه، ويحاولون الضغط على المواطنالسوري يغار على أعرا

  ". معاقبة الناشطين باغتصاب نسائهمابتزاز أهلهن وو

 مستوياتيتبين من اعترافات الفت أن المجموعة أو العصابة التي تعمل تحت أمرتها مؤلفة من ثالث 
 .محمية من عناصر القوات الحكومية ومدعومة بالمال 

هم الذين يقومون ون من أمثال الفت وأم مصعب وغيرهم  ون الفعليوهم الخاطف: األول المستوى 
 .س العصابة ؤبجرم الخطف مقابل مبلغ معين حيث تنحصر مهمتهم بتنفيذ أوامر القائمين على تر

التمويل شراف واإلهم الذين يشرفون على التخطيط ومن يرأس مجموعات الشبيحة و: اني المستوى الث
 ات أوعمليات االعتداء عليهنالمخطوف اليمن ثم يديرون جريمة االبتزاز المادي ألهت الخطف ولعمليا

 .لهم و لجرائمهم  األمنية التي تشكل غطاًءولهم اتصاالتهم مع الجهات الحكومية و

القائمين الشبيحة قوم بالتوجيه و تغطية المجرمين والتي ت المرجعيات األمنية هي: المستوى الثالث 
 .حماية وأمنًا جرائم الخطف و االغتصاب  على

أم و ،سمية : ن على يد الشبيحة و ه نمعتدى عليهلمختطفات و ثالث حاالتهذه الدراسة وقد وثقت 
 .شهيرة و عبد اهلل

هو اسم مستعار و" سمية  "هي الضحية لمختطفات على يد الشبيحة  تم توثيقهاالحالة األولى التي 
المجتمع من أجل ذكره من أجل عائلتها حماية لهم وشريطة عدم الحقيقي بعد أن أعطتنا اسمها  

 .المعتدى عليها يًا يواجه المختطفة وثان ًاالذي يكون عادًة سيف



عندما علمنا بقصتها اتصلت . خريجة كلية الهندسة المدنيةفتاة في الرابعة والعشرين من العمر سمية 
تم االتفاق معها بعد ثم  .مأساويةقصتها  كانتو ًاكان وضعها سيئ ، لقدفي البدايةتتكلم  بها فأبت أن
 . ن تروي قصتها مجزأة إلحدى الباحثات المشاركاتأنقاش طويل 

هي المكاتب الهندسية و أحدتعمل في سمية فتاة حسنة المظهر ومهندسة تسكن في مدينة حماة و
 .والسفر مع زوجهاسها للزواج تحضر نفو ،يعمل في المملكة العربية السعودية مخطوبة لشاب 

معها في المكتب حيث تطور الحديث إلى العامالت بدأت المشكلة بشجار مع أحدى الموظفات العلويات 
  ،ا لبث أن تحول التالسن إلى تهديد من قبل الموظفةالموقف من النظام وميخص الثورة وتالسن فيما 

لى الكالم التي وجهته ضد النظام و سوف بأنها سوف تجعلها تندم طول حياتها ع حيث هددت سمية
 .تحاسبها على تأييدها للثورة 

حدى إظهرًا كانت سمية متجهة إلى  12تحديدا عند الساعة و 2212 إبريل/نيسانفي منتصف  شهر 
في طريق العودة في منطقة المركز الثقافي في حماة قرب و ،ات الحكومية إلنهاء معاملة السفرالمؤسس

فما كان منها إال أن اتصلت  ،ارة تتبعها منذ خروجها من المنزلت سمية أن سيدوار الفيصل أحس
ألحد ممن تلوذ هذه كانت أخر جملة قالتها و" اك سيارة تتبعني ماذا أفعل ؟ هن" بزوج أختها و قالت له 

 . بهم

قاما و اثنانهجم عليها  ،من كان يستقلها أربعة مسلحينتشبه سيارات األ بأنهاوصفت سمية السيارة 
بالسيارة من وسط  حملوها أن تطلق صرخة استغاثة، تتمكنخاطف بحيث لم  على نحوبتخديرها  
لم تعرف سمية أين أخذوها ولكن وصفت المكان الذي كانت فيه بأنه مثل  ،ي وضح النهارالطريق وف

فتيات عددًا كبيرًا من الأن  ذكرت سمية ،رطبن قديم كبير أو قبو بناية واسع ومستودع  أو سج
( 30)عمرها حوالي المخطوفات من حماة وحمص والرستن موجودات في المكان، ورصدت أن أمًا 

 . أيضًا ينمتواجدات انتاك( سنة11)سنة مع ابنتها 

مرة  يعتدون عليها بالضرب جدارثميجعلونها ترتطم بالوروت سمية أنهم كانوا ينهالون عليها بالضرب 
ومي لتعذيبها لمدة سبعة كان هذا هو البرنامج الي .يقومون باغتصابهاثم ها من شعرها ونشديو خرىأ

ها بسيارة وهي شبه مغمى عليها من الضرب والتعذيب واالغتصاب ذوفي اليوم الثامن أخو ،أيام
 .منطقة نائيةب البرية ريف حلب فيب" منبج " رموها في منطقة  و



ملت على أخذتها وعفنفس المنطقة رعي من الم بعثرت على سمية بهذه الحالة المزرية إمرأة ريفية تقو
 . لتخبرهم بمكانها ليحضروهابأهلها ها و معالجتها حسب ما هو متوفر واتصلت تنظيف

الكدمات ب مكسوًاوجهها  وكان، التعذيباألزرق من شدة الضرب وكان جسم سمية ملون باألحمر و
 . لحسن حظها انها لم تصب بكسورو

تحمل عار تعاني وتركوها على قيد الحياة لهانتها وإذاللها وإمن أجل  طفوهاتخانهم إتقول سمية 
 .االغتصاب الذي يفرضه المجتمع على المغتصبات  

انزوت سمية على و ،ركها خطيبها ففسخت الخطبةو فعاًل بدأ المجتمع بالكالم على سمية فأول من ت
الفترة األولى  حتى مع والديها تتجنب الكالم عن ما جرى لها في  دائمًا كانت ،أحدًانفسها ال تقابل 

كثيرة باإلضافة أنها كانت  ،لة من الهستيريا و البكاء الشديدما جرى تدخل في حا وكانت كلما تذكرت
وكانت تمتنع عن تناول الطعام والشراب حتى كادت تشرف على الموت وكانت  ،قليلة الكالمالصمت 

 . من الحياة وما لحق بها من عار تلك رغبتها للتخلص

سمية تعاني  ال تزاللكن بن عمها  واسرعان ما خطبها من قبل أهلها عامل مساعد و كانت العناية
لن تنساها طول حياتها تقول أنها ستؤثر عليها تأثيرًا كبيرًا ووتعيش تأثيرات هذه الحادثة المفجعة التي 

. 

 

أبت والتي امتنعت عن إعطاء أسمها الحقيقي أم عبد اهلل وحية الضالحالة الثانية لجرائم الشبيحة هي 
 . على يد نظام بشار األسد و شبيحته سوريةإال أن تروي قصتها ليعرف العالم ماذا يجري لنساء 

ولد وحيد وليس لها إال طرف القرية  فينائيًا  قرى محافظة حمص تسكن منزاًل إحدىأم عبد اهلل من 
 و تعيش مع والديها  ىمتوفزوجها . سمه عبد اهلل ا

 ظهرا 3:22يوم الجمعة الساعة  2211 \0 \1في 

أم عبد اهلل إلى حضور جنازة ابن خالتها الذي قتل على يد قوات األمن السوري نتيجة  اذهب والد
سمعت أم عبد اهلل أصوات إطالق  مغادرة والديهابعد نصف ساعة من وقصف العنيف على القرية ال



مما جعلها تأخذه إلى الغرفة حالة من البكاء الشديد والرعب عبد اهلل  ولدهالك إثرها تمنار كثيف جدًا 
سمعت وما هي إال دقائق حتى . بدأت بتالوة القرآن لتهدئ من روعه وتستأنس بذلك. وتغلق الباب

ما أن و ،صوت قرع الباب  فركضت أم عبد اهلل لتفتح الباب ظنًا منها أن والديها عادا من الجنازة
بدؤوا و( كالشنكوف ) عهم أسلحة رشاشة محتى فوجئت بخمسة رجال بلباس أسود وفتحت الباب 

 .بالسؤال أواًل عن وجود شباب في المنزل و من ثم السؤال عن وجود أسلحة  في المنزل 

نحن عيلة فقيرة  ،واهلل يا سيدي ما عنا سالح " شبه انهيار بد اهلل و هي في حالة رعب وفكان رد أم ع
على اتهامها بأن المنزل يحوي أسلحة  فدخلوا المنزل عنوة و قاموا  المسلحون أصر ."ى باب اهلل عل

لك قام أحد الرجال بعد ذو ،أثر لسالح وبدون دون جدوى  محتوياتهبتفتيشه و تخريبه و تكسير 
هذا " قال لها خلع الحجاب عن رأس أم عبد اهلل وو ،وهددها بذبحهعبد اهلل صغيرها  جذببمحاولة 

 " .كلكم عبيد بشار  ،عبد بشار ،اسمه عبد األسد ،اسمه عبد اهللالولد ليس 

 الخمسة إطفاء أعقاب السجائر بجسمها ثم قامعبد اهلل ومن ثم تعذيبها وأم و بدأ بتمزيق ثياب 
 .غادروا المنزل ورموا أم عبد اهلل على األرض عندما أنهوا جريمتهم و ،وحشيةبباغتصابها 

ما جرى و ألخيرةال تعتقد أنها الت أم عبد اهلل أن سبب خروجها عن صمتها هو أنها ليست األولى وقا
 وما يقوم به سوريةيجب على العالم كله أن يعرف ماذا يجري لنساء ا جرى لكثير من النساء وله

 . سوريةبنساء  وما يفعلونهرجال النظام 

 

تم توثيق وجود مجموعات  دالشبيحة ليسوا فقط من أصحاب الجنسية السورية فق :الحالة الثالثة 
قد تم توثيق شهادة شخصية المرأة من و ،من جنسيات أخرى تساعد النظام في حربه ضد الشعب

 (شهيرة)ًا مستعارًا لها اسم نامدينة دوما في ريف دمشق اختر

أيام الجمعة التي اعتاد  في أحد .دها ولدان عنوجة من مدينة دوما من ريف دمشق وشهيرة امرأة متز
لك اليوم مع الخروج في مظاهرة ذ على هااتفق معها كان زوج ،التظاهرعلى فيها الشعب السوري 

مع بداية المظاهرة و ،العائالت كانت تخرج و تتظاهر في دوما أطفالهم خصوصًا أن جميع األهلي و
في أسرع ه الذهاب إلى المنزل مع األوالد من زوجتطلب يبدأ إطالق النار كثيف جعل زوج شهيرة 

أطفالها قام مجموعة من عند وصولها إلى باب المنزل هي وو ،على األطفال ت ممكن خوفًا عليها ووق



تروي لنا  .داخل المنزلإلى ها إلى داخل المنزل مع أطفالها واللحاق بها عددهم أربعة بدفعوالرجال 
الرجال بدأ  ،شعورهم بالخوف من هؤالء الغرباءلالبكاء بالصراخ ون األطفال وقتها بدأوا شهيرة أ

عب وخوف فال في حالة رفي ذلك الوقت كان األط ،تفتيشه األربعة بتكسير كل شيء في المنزل و
  .روعهمأمهم تحاول أن تهدأ من وبكاء و

تكلم  ة،ة واضحلبناني كانتلكن لهجتهم خاص كانوا يرتدون مالبس عسكرية وذكرت لنا شهيرة أن األش
در و طلب منه إغالق باب اسمه حينادى شخصًا من األربعة  وموعة وكأنه مسؤول المجأحدهم و
بدأت وما كان من األم شهيرة إال  ،باب الغرفة عليهم وقفلأخذ األطفال إلى غرفة أخرى المنزل و

كانت تسمع بكاء وصراخ الطلب منهم عدم إيذاء األطفال في الوقت الذي بترجي الشبيحة اللبنانيين و
 رجائهازادت في وعندها بدأت بالبكاء  ،" ماما ... ماما " هم ينادونها ا في الغرفة المجاورة وأطفاله

 . أن ال يمسوا أطفالها بسوء

نستمتع بك لن نؤذي األطفال ولكن بشرط أن تدعينا " قال لم من يظهر أنه مسؤول المجموعة وهنا تك
 أال وتوسلت إليهمأخاف اهلل ة متزوجة ومسلمة وأنا امرأ" هي تبكي فجاوبتهم و ،" نفعل بك ما نريدو

 " .قالت أليس لديكم نساء أليس لديكم عرض تخافون عليه  يمسوا شرفها وعرضها و

هنا دخلت  ،تعرية جسدها بالكامل  عليها ثالثة وبدأوا بتمزيق ثيابها و هجموتوسالتها لديهم لم تشفع 
 بوهااغتص ،"  .......وحوش حزب اهلل و.. انوا كالوحوش وحوش ك" هي تقولد وبكاء شديفي حالة 

حسبي اهلل و نعم الوكيل " قائلة وهي تروي القصة وتدعوا عليهم انفجرت بالبكاء . واحد تلوا األخرال
 "اهلل يفضح عرضهم كما فضحوا عرضي  ،أشكوهم إلى الواحد األحد   ،فيهم

بأن تنشق " ا تمنت شهيرة هن ،الحقيرة تركوها مرمية على األرض وخرجوانهوا فعلتهم و بعد ما أ
هم يبكون ات أطفالها وصوأفجأة وعت على ،"أن تتخلص من هذه الحياة لعها وتبتاألرض و

ارتدت ما تبقى من ثيابها و ركضت نحو وقفت وأن إال التعب صرخون  فما كان منها رغم األلم ووي
تذهب لن لم وهذه الواقعة ن إ "تقول شهيرة  ،هم يبكون عهم وهي تبكي ودأت تهدأ من روأطفالها  و ب

أظهرته  ًاصغير ًاوجدت كتيب المحطمهي ترتب ما تبقى من أثاث الغرفة فترة وبعد و ،"  تفكيريمن 
أنهم ليسوا كنت أعرف من لهجتهم الواضحة "قالت  " .زيارة السيدة زينب"  ب عليه في شهادتها مكتو

 . "حسن نصر اهللوا من بلدنا و أنهم من جماعة سوريين و ليس



الفضيحة و ،لماذا أتكلم؟ ،أتفوه بكلمة الجريمة لم فيهمنذ اليوم الذي وقعت "تقول تواصل شهيرة بكائها و
أن يدفن ما حصل لها مع و"  وقررت وقتها أن ال تتكلم" ل حياتي اتعيش معي طووسوف تأكلني 

 ".مماتها دون أن يعلم به أحد 

من من أجل توعية الناس و" جرى لها  التكلم عن ماالوقت قررت إفشاء السر ومرور مع أنها وإال 
و قالت . هؤالء الوحوشبناتهم من  إلىدعوة  الناس إلى أن ينتبهوا المجرمين عند حدهم و إيقافأجل 

طالبت كل من يستطيع و"  هنخرآلن أكون أنا أعرف أنني لست أول مغتصبة و اليوم اعتدوا عليَّ و" 
التها سألت اهلل تعالى أن تكون رس" و " ضنا و شرفنا اعرأيمنع هذه الجرائم البشعة التي تصيب " أن 

فيجب أن  ،أمهاتنا أو أخواتنا أو بناتنا المستهدفات تكون إحدىربما وصلت حيث أنها هي الضحية و
 " إليقاف هؤالء المجرمين  شيئًاتفعلوا 

لك اليوم ال تعرف عنه ا منذ ذألن زوجه،أقارب زوجها  مع تجتر األسى والحزنتعيش اليوم شهيرة 
 .ينمعتقلبين الأو  كان في األحياء أم األموات نإال تعرف عنه  شيئًا،

 

 :رجال األمن : ثانيًا 

في داهمة البيوت واالغتصاب أثناء مبعمليات الخطف من الحواجز و قاموا أمنثقت اعترافات لرجال ُو
 .ساحات القرى معات السكنية وفي القرى البعيدة عن مراكز التجاالعتقال واألفرع األمنية ومراكز 

 . جانبًا من قصصهم ومعاناتهم االغتصاب على يد رجال األمنكما وثق  ضحايا الخطف و 

 .في محافظة حمص  ني الذي يعمل في أحد أفرع األمناعترافات حسن العنصر األم

منتسب دة نقيب منشق عن الجيش النظامي واء القبض عليه بمساعحسن رجب من مصياف تم إلق
 إلى يعمدحيث كان النظام  األحداثبداية تطوع حسن بجهاز األمن العائد للنظام في . للجيش الحر

سخية من أجل المشاركة بعمليات القمع  له ودفع رواتبالمناطق المؤيدة  فيالرجال يش الشباب وتجي
لالنخراط كانت على أساس  ألمثالهالدعوة له وكما ذكر حسن أن أساس و ،التعذيبلقتل والخطف ووا



 بشار األسدسقط نظام  إذانكم ون أهل السنة سوف يذبحأ" بذريعة يخوفونهمكانوا " التحريض الطائفي"
".   

و .. أو توجيهات محاضرات االستماع إلى أو بدون الخضوع لدورات حسن بشكل مباشر وتطوع 
بعد عشرة أيام في حمص  "حسن" ألقي القبض على. مسدسو( كالشنكوف)رشاش لم فورًا سالح تس

 .من قبل الجيش الحر التعذيبالقتل و الخطف و ممارستهمن 

أو  المحجبات  المسلمات هنيات وتستهدف نمط معين من الفت ذكر حسن أن عمليات الخطف كانت
 . من رئيس فرعه األمنيبذلك كان يتلقى أوامره للثورة و دعمهنلواتي يثبت نشاطهن وال

في الفرع األمني الذي يعمل من عمليات االغتصاب حصلت  العديدذكر حسن في اعترافاته أن هناك 
جرت العادة أن يتم اغتصاب الفتيات من قبل الدورية األمنية  التي و ،به  وتحديدا في مكان االعتقال

  . قبل دورية أمنية ثانية مرة أخرى منذلك ، بينما يحصل الفتيات تعتقل أو تختطف

أنهم كانوا يرسلون إلى رئيس الفرع الفتيات الجميالت وصغيرات السن ليقوم اعترف حسن 
وتابع اعترافه أنه في فترة عمله التي لم تتجاوز عشرة أيام كان عندهم في الفرع األمني . باغتصابهن

الوعر واإلنشاءات والغوطة  فتاة تجتمع فيهن أنهن محجبات وأغلبهن من مناطق 20ما يقرب من 
 . والحمراء

فتاة من  اختطاففي اليوم الذي ألقي القبض عليه من قبل الجيش السوري الحر تم  هذكر حسن أنو
 .أحد المعارضين البارزين للنظام السوري  أسرةتنتمي إلى  أنها  اختطافهاعائلة غليون و كان سبب 

تجمعهم معك نفس طريقة التجنيد في أمثالك و هل يوجد الكثير من: سن و في أخر سؤال وجه لح
 األمن و نفس األفعال  ؟

بكل ما يقومون بنفس األعمال وهناك الكثير من أمثالي وجندو بنفس الطريقة و"أجاب حسن أنه 
 ."يؤمرون به من قبل رؤسائهم في األمن 

 



 خالل اللقاءذلك من والتي سمع العالم كله بقصتها زينب الحصني  وحالة  ولقد وثقت الدراسة أيضًا
 .أبو ماهر الحصني  شقيقهامباشر مع ال

من أسرة من زينب تنحدر  .لكثير من المنظمات الحقوقيةالحصني ديب زينب أرسلت تفصيالت مأساة 
 من مواليدحي باب السباع الثائر على النظام الحاكم في سورية ويسمونها في حمص الشهيدة وهي 

  .1882حمص 

منزل الناشط محمد ديب دوهم و  2211\29\11بتاريخ  السلطة حي باب السباعاقتحمت قوات 
أخته زينب أن تعقبت لم يتم العثور عليه في المنزل فما كان من قوات األمن إال  لكنالحصني 
لتسليم نفسه   -قتلته السلطة فيما بعدالذي  -ها محمد الحصني يذلك البتزاز أخواختطفتها والحصني 
  . األمنية لألجهزة

وهي مستشفى سيئة  - تم استدعاء والدها للمستشفى العسكري في حمصبعد مرور شهر من اختطافها 
ويمارس فيها  السمعة يحتفظ فيها بجثث المواطنين الذين يقضون تحت التعذيب في األفرع األمنية

ه بجثة ابنت بفوجئ األ . ، وقد مات فيها بعضهم تحت التعذيبيعذبون فيهاالتحقيق مع الجرحى و
تم إجبار والدها على توقيع أوراق يقر فيها أن المجموعات اإلرهابية الرأس وزينب مقطعة األوصال و

  . ابنته وقتلها قامت بخطفالتي هي 

أحد أبو ماهر عن إلقاء القبض على شقيقها في نفس اليوم الذي تم توثيق قصة زينب الحصني أفاد و
وثقت اعترافاته حيث اعترف و ،د الناشطين في حي باب السباع أح مكلف بمهمة اغتيالالة شبيحال

ة المزرعة في ريف فتاة من مناطق مختلفة من حمص محتجزات داخل بستان في قري 19بوجود 
أن هؤالء الفتيات يتعرضن لالغتصاب بشكل يومي و يقوم عناصر الشبيحة أو المرتزقة حمص، و

ستة  ما زال، وفتاة 12اعترف هذا الشبيح بأنه يعلم بتصفية و كل يوم بتصفيتهم جسديًا بمعدل فتاة في
 .فتيات على قيد الحياة 

 

شهادات  ونقلتحكايات لسوريات تعرضن لالغتصاب والقتل، كما نشرت صحيفة الحياة اللندنية 
 .وأخرى من ألسنهن ألسرهن« نادرة»



مدينة الرمثا األردنية المتاخمة داخل غرفة صغيرة في أحد المساكن الذي يضم الجئين سوريين في 
للحدود مع سورية، جلست أمل تحدق في شرفة صغيرة كانت تبرز من خاللها معالم مدن أثقلتها 

الذي تمثل في اغتصاب بناتها، قبل أن يقضين نحرًا  "الكابوس" مستذكرة ذلك  لقتل والتهجير،أعمال ا
 .بالسكاكين

 

أخرج األمن والشبيحة ": مة تصرخ في شكل هستيريبصوت غالبه البكاء، أخذت الوالدة المكلو
عائالت بأكملها من داخل منازلهم المدمرة، وبدأوا يعّرون صغيراتي بالقوة قبل أن يغتصبوهن 

 ."بدكم حرية؟ هاي أحلى حرية: كانوا يقولون مستهزئين": وتابعت فزعة. "ويقتلوهن الحقًا

الصغار والنساء، جميعها محاوالت لم تقو على  العويل والبكاء الذي كان يمأل المكان، واستجداء
، تضيف أمل، من دون أن توضح كيف استطاعت هي نفسها الفرار من «استدرار عاطفة المجرمين

سقطت على … لم أتمالك نفسي حينما شاهدتهم ينحرون رقابهن بالسكاكين":  وتمضي قائلة. الجالدين
 "األرض مغشيًا علي

، "ذهبن بدم بارد النخراط األب في صفوف الثوار"شة ودعاء ورقية وتقول متحسرة إن بناتها عائ
آالف السوريات اللواتي دخلن السجون في سورية لم يسلمن من االغتصاب والمعاملة "مؤكدة أن 

  "المهينة

 

كثيرًا عن أمل، فكلتاهما أم تجرعت مرارة الفراق، ( سنة 38)وال تختلف قصة الالجئة السورية منيرة 
 .، وفق روايتها«الشبيحةاألمن و  »اجزة أمام اغتصاب ابنتها وقتلها على أيدي إذ وقفت ع

 

لملمة أوجاعها في تلك الغرفة الضيقة من  –خشية العار  –تحاول منيرة التي تستخدم اسمًا مستعارًا 
السكن المبني على مقربة من الحدود، والذي وفرته إحدى الجمعيات الخيرية في الرمثا للفارين من 

 .صير مجهول في الجارة الشماليةم

الشبيحة اغتصبوا ابنتها العشرينية تسنيم خمس عشرة " تذكر منيرة القادمة من مدينة حماة، كيف أن 
 .في ذلك اليوم المسكون برائحة الموت" قبل أن يقدموا على قتلها خنقًا ،مرة



، بينما تمضي في رواية «شعبهاتفريج الكرب عن أبناء »وترفع منيرة كفيها إلى السماء أماًل في 
 .قصص مماثلة عن حاالت اغتصاب تتعرض لها النسوة والفتيات في سورية

من المذابح المنتشرة في طول البالد وعرضها، لتروي  بنفسهالها النجاة  كتب( سنة 22)أسماء 
الخالدية من الجنود السوريين الذين اغتصبوها على مرأى من أهالي حي  أربعةحكايتها الصادمة مع 

 .في حمص

 

لمشاركة أشقائها في  "موت محتم"تقول من مكان إقامتها في مدينة المفرق الحدودية، إنها هربت من 
الثورة، مستذكرة تلك الليلة التي فرت بها إلى األردن تحت غطاء الضباب والظالم الكثيف برفقة 

 ."فظاعة الوضع في سورية دالئل على"من سكان حيها المدمر، حاملين كما تقول  322عائلتها و

 

بفعلتهم الشنيعة قتلوا أحالمي ومستقبلي، بفعلتهم قتلوا الفرح في ": وتمضي الفتاة بكثير من األلم قائلة
  ."داخلي

 

وخلف جدار من الصمت الثقيل الذي عزز القتل والدماء من وجوده، ثمة قصة اغتصاب أخرى تحكيها 
 2من أحد األحياء الصغيرة في درعا البلد البعيدة عن األردن  الفارة ووالدتها المسّنة( سنة 21)بسمة 

 .كلم فقط

العام  ابريل في الخامس من شهر نيسان": تقول وعالمات الخوف بادية على قسمات وجهها الشاحب
. قطنها، كانوا يطلقون النار في كل االتجاهاتتالماضي، كان رتل من الدبابات يحوم داخل القرية التي 

 ." نيين سقطوا على األرض مضرجين بدمائهمعشرات المد

على أن تجرد من مالبسها وتقع فريسة مجرمين فقدوا "،  تمنت بسمة الموت ألف مرة كما تقول
 ".اإلنسانية

يصعدون حملتهم الوحشية في قرى غير معروفة " وتضيف أن قوات األمن ومن يوصفون بالشبيحة
 "لمتاجر، وتواصل القصف، وتغتصب النساء واألطفالوبعيدة عن المدن الرئيسة، فتغلق المدارس وا

 

الخدمات آلالف  التي تنشط في األردن لتقديم« جمعية الكتاب والسّنة»ويقول زايد حماد رئيس 



الالجئين السوريين، إن جمعيته تقدم العون الصحي والنفسي للكثير من الالجئات اللواتي تعرضن 
بدء العمل على افتتاح عيادتين « الحياة»ويؤكد لـ  ،السوريلالغتصاب على أيدي ميليشيات الرئيس 

 .في مدينة الرمثا، لعالج المغتصبات من اآلثار التي خلفها تعرضهن لالعتداء

ويكشف حماد عن أن الفئة العمرية لالجئات المغتصبات وفق دراسات اجتماعية تعكف الجمعية على 
 .سنة 28و 10إجرائها، تتراوح بين 

. ويروي حماد قصة مأسوية نقاًل عن والدة إحدى المغتصبات التي تتلقى مساعدات دورية من الجمعية
مرات على أيدي الجنود السوريين، قبل أن يقتلوها أمام  عشرتعرضت لالغتصاب "ويقول إن ابنتها 

 .  "المارة في الشارع العام

اتي لجئن إلى األردن وفق حماد، لكنه يقول وال توجد أرقام دقيقة عن أعداد السوريات المغتصبات اللو
 (جريدة الحياة".)استمرار أعمال العنف في سورية من شأنه أن يراكم مأساة ضحايا االغتصاب"إن 

للجزيرة فصوال من قصتها المليئة باألهوال وذلك في شقة وسط " نور "ومن ببن تلك الحاالت روت 
شطة سورية مسؤولة عن برنامج للتعامل مع العاصمة عمان بحضور طبيبة مختصة بعالجها ونا

 .السوريات اللواتي تعرضن لالغتصاب

 المرأة من حمص وهو اسم مستعار -( سنة 32)نور 

قصتها بدأت قبل نهاية العام الماضي بأيام عندما مرت من حاجز لألمن في باب الدريب حيث كان  
لتخليصه  سنة يستنجد بها وبفتاة أخرى كانت تمر بالمكان 13هناك طفل عمره ال يتجاوز الـ

حاولنا تخليص الطفل من أيديهم ونحن نقول لهم حرام عليكم، عندها أمر أحد " األمن، وأضافت من
 ."الموجودين العناصر باعتقالنا

فتاة  10كان هناك شبان يحرسونها، وكان بداخلها "روت نور قصة نقلها إلى شقة في حمص قائلة 
معتقالت تشرف عليهن امرأة وظيفتها أن تهيئ الفتيات لتقديمهن كهدايا لشخصيات ال نعرفها ولكن 

 ."من ضباط األمن مغالبيته



وتعرضت لالغتصاب في الشقة ألول مرة  ،للشقة تم تمزيق مالبسنا حال الدخول"وبحزن وألم تتابع 
لتطلب المرأة نقلي لمكان آخر  ،بعدها كنت أقاوم هذه المرأة وأدعو الفتيات لعدم االنصياع لها

 ."وإخراجي من الشقة

ة التابع للمخابرات العسكري "فرع فلسطين"كما تحدثت عن نقلها لفرع أمن تبين لها بعد مغادرته أنه 
جميع النساء المعتقالت في الفرع كن "وقالت . السورية وهناك تقول إنها عاشت أهواال ال يمكن وصفها

 ."بالمالبس الداخلية فقط رغم البرد الذي كان أحد أعدائنا طوال فترة االعتقال

كان الضرب والتعذيب وخاصة الصعق بالكهرباء واالغتصاب لي ولجميع المعتقالت شيئا "وتتابع 
اديا، حيث يتم ضربنا بإبر تجعل أجسادنا مثل النار ثم بإبر في الركب تشل أي مقاومة من قبلنا اعتي

 ."قبل أن يبدأ االغتصاب

تعرضت لالغتصاب مرات كثيرة، وفي بعض المرات كان الضباط "بعد صمت عادت نور لتقول 
أنا : ه باالغتصابيجبرون المجندين على اغتصاب البنات وكنت أسمع بعض المجندين يرد على أمر

 ."هذا أمر عسكري: عندي أخوات وبنات، لكن الضابط كان يقول له

وتحدثت الشابة السورية وعالمات التقزز على وجهها عن أساليب سادية تقول إن الضباط والمجندين 
استخدموها مع الفتيات المغتصبات أحجمت عن ذكرها، لكنها تحدثت عن استخدام الجرذان والقطط في 

 .ت التعذيب وحتى االغتصابعمليا

كانوا يحضرون لنا خبزا يابسا ": قائلةأنها لم تعد تطيق رؤية الخبز، وشرحت السبب  وتروي الشابة
 ."وعندما كنا نقول للمجندين إنه ال يمكن أكله يقومون بالبول عليه وإجبارنا على أكله

اعتقال وتعذيب واغتصاب أهم إنجاز تقول نور إنها خرجت به من المعتقل معرفة المسؤول عن 
الذي طالبت المنظمات الدولية بمالحقته (" أبو عاهد)باسل حزقلي "عشرات الفتيات السوريات وهو 

 ."كمجرم حرب

بمساعدة شخص أحجمت عن ذكر تفاصيل كثيرة عنه حفاظا على من البالد تمكنت نور من الهرب 
 .شباط الماضي/برايرسالمته حيث نقلها ألشخاص قاموا بتهريبها لألردن نهاية ف



كبر مع شقيقها الموجود في األ هي األختمأساة نور مستمرة في رحلتها مع العالج النفسي والجسدي، 
لبنان وهو الشخص الوحيد من عائلتها الذي تمكن نشطاء سوريون في عمان من التواصل معه، حيث 

 .رفض التعاون معهم بعد أن علم بتعرض شقيقته لالغتصاب

 :قوات الجيش النظامي : ثالثًا 

في ( مالزم أول)طبيب ضابط ل  اأوله اعترافات لجنود منشقين عن الجيش النظامي  يوثق هذا البحث
سمه األول و لكن طلب عدم ذكره ، أعطى االجيش السوري هرب بعد ستة أشهر من اندالع الثورة
 .خوفًا على أخوته الذين ما زالوا في األراضي السورية 

على الحدود السورية كانت خدمته العسكرية  بدأ كالمه بأن" الطبيب " المنشق الضابط  إلىعند جلوسنا 
  ،أوامر بالتوجه إلى بانياس و ذلك بحجة وجود عصابات مسلحة أتتهمحتى  ،اإلسرائيلية في القنيطرة 

مملؤة  كانت القرية. ندما وصلوا قرية البيضا في بانياس لم يكن هناك وجود ألي عصابات مسلحة وع
نتقل مع كتيبته إلى حمص بنفس ابإطالق النار  ثم  بالمتظاهريين السلميين، لكن كان هناك أوامر

التي كانت تعطى من  عن األوامر بالحديث" الطبيب"وهنا بدأ  ،هي وجود عصابات مسلحةالذريعة و
ذا الضابط أن حاول ه .في محافظة حمص تحديداتطلق أيادي المجندين في القرى و التيقبل الضباط و

تحديدا القتل و الخطف وفكانت عمليات النهب و ،لكن دون جدوى يتحكم بالجنود الذين تحت أمرته و
في نفس الوقت كانت هناك رقابة طائفية على الضباط غير العلويين بحيث يكون و ،خطف النساء 

من غير باط ضالضباط والصف العلوية مراقب لتصرفات الجنود و ط من الطائفةبمجند أو صف ضا
سق في أحد األحياء مع بعض األهلي لعملية فن الطبيب هذه التصرفاتلم يحتمل  ،الطائفة العلوية

 .هروبه من الجيش و من ثم تهريبه إلى لبنان 

المدنيين من رجال ية والمحال التجارالمنازل والبيوت و ، ًاكل شيء كان مستباح :"" الطبيب " قال 
و سمع  ،يتجنب أن يساهم في أي نوع من هذه األفعال أو حتى يعرف فيهاكان و.  "أطفالونساء و

لم العلويين تمنعه حتى من التكلم و بكتيبته عن عمليات خطف و اغتصاب و لكن كانت رقابة الجنود
 . ًايستطع إال الهروب في الوقت الذي رآه مناسب

لذي رفض الكشف عن أسمه و ا" أزاد" أحد جنود المشاة السابقين في الجيش السورياعتراف  
 .خشية على أقاربه الذين ما زالوا داخل األراضي السورية 
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يقول أحد جنود المشاة السابقين في الجيش السوري أنه باإلضافة إلى إطالق النار على المدنيين 
والفتيات بشكل روتيني، قاموا باغتصاب النساء النظامي الجيش السوري  ًا منالعزل، فإن أفراد

 .باإلضافة إلى تعذيب األطفال وتشجيع قواتهم على نهب المنازل التي تعرضت للقصف

كما ذكر أنه تم إعطاء األوامر لعشرة جنود ليقوموا باقتحام منازل األهالي بهدف اعتقال عدد من 
لديهم الحرية بفعل ما  " الرجال المطلوبين من قبل أجهزة االستخبارات السورية، وتضمنت األوامر أن

 إلىيوليو الماضي، قامت وحدته باعتقال وتعذيب من خمسة /تموزوذكر أنه في بداية شهر ."يريدون
كان لدينا غرفة للتعذيب في قاعدتنا، وكان التعذيب يتضمن " آزاد" عشرة أشخاص يوميًا، حيث يقول 

والتعذيب النفسي، كما ذكر آزاد، وهو سوري كردي وكان من الذين  -الضرب–التعذيب الجسدي 
بجلب النساء والفتيات ووضعوهن في غرفة مغلقة، وطلبوا من " آذار ، بأنهم قاموا / فروا في مارس

 .آزاد  ، وغالبًا ما يتم قتل هؤالء النسوة كما يقول" الجنود اغتصابهن

 

 حاالت اغتصاب على يد قوات الجيش النظامي 

تمتنع عن ذكر أي شي يخصها باستثناء وبويالت اغتصابها  ىتدعى سلم ةوتعترف سيدة سوري
شكوناهم إلى “: وهي تبكي بحرقة  حيث قالت ،أقاربهازوجها والتي كانت تعيش بها هي والقريتين 

اهلل الواحد األحد، الذي ال يظلم عنده أحد، أدركونا أيها المسلمون، نحمل في أرحامنا أبناء الزنا 
 .”واالغتصاب

و  "سهل  الروج" لهاتين القريتينامرأة عند اقتحام الجيش النظامي  31تم اغتصاب وتقول سلمى  
 .كيلومتراتبضعة على بعد  اتلقصف بالجباب هماتعرض بعد  "كورين"

نحن نحمل في … أستطيع تصور ذلك أو تذكره ال”:الوجه الشاحب والجسد الهزيلوتشير سلمى ذات 
 .”أحشائنا أبناء الزنا

وأنا أم ألربعة أطفال، ثالث بنات  ...أبلغ ثمانية وعشرين سنة ومتزوجة من الشهيد“: وتوضح سلمى  
    جاء يوم الجمعة الثاني والعشرين شباط الماضي إلى أن… وولد، كنا نعيش حياة هادئة في قريتنا



عند بداية القصف علينا في الصباح الباكر، أعطينا نصائح عبر مكبر صوت المسجد  2212\2 \22
قذائف القصف، ومن استطاع الخروج إلى البرية  بية والمخابئ األرضية لتجنبقبالتزام المنازل في األ

 .”والجبال فليفعل

في هذه العصابات هاجمت زوجي وسمعت ابني يبكي و لم أتمالك نفسي أن أبقى :"وتقول سلمى 
الذي كنت اختبئ فيه وتركت بناتي في القبو وخرجت مسرعة ، وأنا أتوسل إليهم وأستحلفهم المكان 

 ."حرالجيش الدنيون، ليس لنا أي ذنب، وأننا ال نأوي الثوار وعندهم أننا م بكل ما هو غاٍل

أنتم تواجدكم على األرض تهمة بحد ذاتها، لقد أخطأ من خلقكم معنا أيها ”:رد علي واحدًا منهم :وتقول 
 .”الحثالة

 .”على األرض وهم فوق جسده يقفزون وهم يقولون له أين ربكم؟ كنت أرى زوجي ممددًا“: وتضيف

ومسمع  مرأىإذا أردت أن نعفو عنك، فال بد أن نفعل بك ما يحلو لنا نحن الخمسة أمام ” :ي وقالوا ل 
من زوجك وولدك، رفضت هذا وقلت لهم أنا أختكم، أنا سورية حرة، أيطيب لكم قلب أن تفعلوا بأختكم 

أنتم لستم إخواننا، : وهم يرددون يدم سالضربني بعدها شخص على رأسي بأخمص الرشاش و  هذا؟
ه، وبعدها أخذ أحدهم ؤدما فسالتسمعت إطالق نار من مسدس على جسد زوجي الممدد في األرض، 

 .”ابني وأخرج سكينا من سترته ليذبحه، رجوته أن يفعل ما يشاء على أن ال يقتل ابني

نود شقوا ثيابي بوحشية، تداول على االعتداء علي واالغتصاب خمسة من الج“:  تقول سلمى
 .“النظاميين، وبعد انتهائهم من الفعلة، قالوا إذا جئنا مرة أخرى إلى هنا ووجدناك فسيكون مآلك الذبح 

أيها المسلمون أدركونا ،أال تعقلون حالنا؟ هل حقيقة أنكم تجهلون ”:وتقول  بهستيريا  سلمىوهنا تبكي  
النكم لنا، نشكوك إلى اهلل وحده يا ما يفعله بشار وجنوده بنا؟ نحن أخواتكم، سيحاسبكم اهلل على خذ

  .”بشار ومن معك، اللهم خذ حقنا منه

أم يوسف التي أعطتنا اسمها و لكن امتنعت عن السماح لنا بإظهاره خوفا على أخرى إنها حالة  ثمة
 أهلها المتواجدين في حمص 

 .حمصمن   32إيصال المساعدات الطبية عمرها ناشطة في مجال تأمين األدوية وأم يوسف 



  2212\0\11بتاريخ  اختطافها تم

هي في ما أنهت مهمتها بتوصيل األدوية وبعدي طريقها إلى إحدى المستشفيات  وكانت أم يوسف ف
فسألها العناصر  ،طريق العودة تم توقيفها من قبل حاجز في منطقة قاسيون داخل العاصمة دمشق 

بطاقتها الشخصية والتي لم تكن تحملها  واطلب ،فأجابتهم من حمص  ،الذين على الحاجز من أين هي 
 مما أدى إلى إلقاء القبض عليها مع السائق أحمد الذي كان يساعدها في إيصال األدوية ،في حينها

 .إلى فرع األمن العسكري في دمشق  وأحضروها وحجزوا سيارته،

دون اللباس الحاجز يرت كان قسم من عناصرن الحاجز هو حاجز للجيش السوري وذكرت أم يوسف أ
األسلحة الرشاشة  لكن كانوا جميعهم مشتركين بحملالعسكري والبعض األخر بالثياب المدنية و

قروية انت لهجتهم مجموعة من العناصر وكس العسكري وكان من بينهم ضابط باللباو( الكالشنكوف)
 .رة مع السائق تم اعتقالها بنفس سيارة األجرة و تم أخذها إلى الفرع بنفس السيا ساحلية مميزة،

وهو فرع األمن العسكري   على أحدهاعرفت ت ،أربع أفرع أمنية على مرروهاأم يوسف أنهم  روت
فرع  كان فيالدائم  هاعتقالالكن مكان ساعات، و  4-2ما بين  في كل فرع معها استغرق التحقيق و

 .األمن العسكري 

من أهلها أو مع طبيب أو محام كما أم يوسف من الكالم مع أي شخص  تمنعصودر هاتفها الجوال و
 .التواصل مع أي أحد خارج فرع األمن العسكري عنها الزيارات و منع

هذه الثالثة أيام رفضت التكلم عنها بشكل و)سف مكانها إال بعد ثالثة أيام أم يو أسرةلم يعرف أحد من 
 (كامل مع إصابتها بنوبة بكاء شديدة 

مئتي ألف ن األهل طلب الضابط مبلغ مليون واألمن العسكري و بيفي أول اتصال بين ضباط بالفرع 
ألف  202ثم طلبوا مبلغ .مسها أحديليرة سورية فقط من أجل تقرير طبي يوضح بأن أم يوسف لم 

الء السبيل حيث طلب لكن تأخر إختم دفع المبالغ المالية وو .ليرة سورية من أجل إخالء السبيل 
 .سورية إضافية   خمسين ألف ليرةالضابط مئة و



فعاًل بعد دفع كل المبالغ تم إخالء أجل إخالء سبيلها و أم يوسف كل المبالغ المطلوبة من دفعت أسرة
وأسرة أم لم يكن هناك أسماء وال مقابالت مباشرة بين عناصر األمن العسكري  ،سبيل أم يوسف

 .سكري كان هناك شيخ هو صلة الوصل بين األهل و ضابط فرع األمن الع ،يوسف

ولكن كانت  ، جدًا لكن كان الضغط النفسي كبيرًاأنها لم تتعرض الستعمال القوة و ذكرت أم يوسف
بعدها تم قبض دفعة من )بأيام من دون طعام أو شرا ةظروف االعتقال سيئة جدًا حيث بقيت أول ثالث

حتى للحيوانات  تقال غير مناسب و كان مكان االع( عندها أصبحوا يدخلون لها الطعامالمبلغ و
 .بأعمار مختلفة معتقالت لفتيات وذكرت أم يوسف أن هناك الكثير من او

بشكل  اعتقالهاالتكلم عن األيام الثالثة األولى من  أثناء الحديث إليها بوجود اختهارفضت أم يوسف في 
 .جازم و كامل 

تعيش لناس حولها ووترفض كل ا  تنزع إلى الوحدة ،أم يوسف في حالة مزرية بعد خروجهاتعيش 
حتى ترى أطفالها أو زوجها وترفض حتى لمس زوجها لها و على الحبوب المهدئة حتى أنها ال

وهي في حالة  ،حالتها النفسية جدا سيئة ،ال تتكلم مع أحد و ،وصلت لمرحلة أنها طلبت الطالق منه 
، جسدي دائم  إرهاقفي حالة  ،اليوم والليلةأربع ساعات  في  أكثر منقظة مستي نوم دائم وال تظل

حتى لو الحديث مع أي من أفراد أسرتها في حالة بكاء دائم في حال و ،الشرابتمتنع عن الطعام و
أن فرع األمن  في محنتهامما زاد كيلو غرام في هذه المحنة و 12انخفض وزنها  ،كانوا والديها 

في حالة رعب ثانية إلى ما قبل  تصل بها و طلب منها زيارة الفرع مما جعلها  تعيشاالعسكري 
 .هروبها من دمشق 

في مجال كشف جرائم الخطف و االغتصاب في الناشط  البحرة هاديالدكتور االتفاق مع بالتنسيق وو
 : وثقت الحاالت التالية التي نذكر مختصرًا عنها سورية

 ةأربع 14عمرها  أختهاو  ،عشر عامًا اأثن 12المحافظات عمرها تقريبًا  إحدىفتاة من : القصة األولى
تناوبوا عليهن و شقيقهن و نوالدته أمامقام رجال األمن و الشبيحة باغتصابهن في منزلهن  .عشر عامًا

 أنالشقيقان بعد  أراد. و اشبعوا الجميع ضربًا و كانوا محظوظين فتركوهم بعد ذلك ،الواحد تلو األخر
 إنقاذهنتمكنت من جلب الجيران و الوالدةلكن و" لعار لغسل ا " همايأختاألمن و الشبيحة قتل مغادرة 

 .االختباء هناكاألردن و إلىوتهريبهن 



والدها  بحضورعامًا تم تفتيش منزلها  11نفس المحافظة عمرها  فتاة أخرى من : القصة الثانية
عشر يومًا كان  ةلمدة خمسو إنهمما تذكره  ،بعد ذلك اختطفوهاو أمامهمثم اغتصبوا الفتاة ووالدتها 

كان في هذه الشقق  ،حراسةو أخرياتعن عنها و مسؤولةلكل شقة فتاة و أخرى إلىينقلوها من شقة 
عشرة في الشقة و كل يوم يتناوب الشبيحة و رجال األمن على اغتصابها و  إلى 0عدة فتيات من 

 يقومون بحقنصاب باالغت القيامقبل  كانوا. على هذا النحو نيأسبوعاغتصاب األخريات حتى قضت 
مجموعة و تحدثت عن لما يحصل لكنهن مشلوالت الحركة،  مدركاتالفتيات بمادة ما في الفخذ تبقيهن 

قاموا بكي داخل عضوها سخنوها و ،احضروا مكواة كهربائيةو نزعوا ثيابها ثم وحوش منهم قيدوها
في اليوم الثاني و تجد نفسها عاريًة على  لتصحوا غابت عن الوعي و ،التناسلي من الداخل و الخارج

 إلىالهرب بأخذها و أهلهاعنها قام  اإلفراجبعد فترة تم " تمت معرفته الحقًا " سرير في فرع فلسطين 
تم توثيق  أنعمليات ترميم و تجميل للمناطق المصابة من جسدها بعد  إجراءقد تم تأمين و ،األردن

بنفس المناطق  مازالت بها في فخذها عدة مرات  تدة التي حقنجدوا أن الماحالتها كاملة ولكنهم و
ستبقى تعاني منه لفترة ويعتقد أنها . مرض في الدمحدوث نزف داخلي و إلى أدىموجودة  و آثارها
 .كتب لها الشفاء إنطويلة 

المستشفى تم نقلها عبر الحدود عن طريق فاعلي  إلىعامًا  10وصلت فتاة عمرها : القصة الثالثة
قبل نقلها لفرع فلسطين بعدة  ،داخل شقق في نفس المحافظة أياملمدة عشرة  بتاغتصو أهلهاقتل  ،يرخ

جعلهم داخل عضوها التناسلي من الداخل ومن الخارج وفئران و دس رؤوسهن  بإحضارقاموا  ،أيام
والبطن ع فلسطين وحدث لها التهابات داخل الرحم فر نقلت إلى .لتنتشر السموم في جسدها يؤذونها

تعيش لتروي  أناهلل لها إرادة لكن شاء و ،اٍن معزول في ضواحي دمشق لتموترميت الفتاة في مكو
 إلىتهريبها تم ثم  العالجو تقديم بعض  بإيوائهاالذين قاموا  ،وجدها مجموعة من الشباب .قصتها

يها االلتهابات في البطن الى عللكن مازالت تتوو عولجت الفتاة ،تم توثيق حالتها بالكامل طبيًااألردن و
 .توجد نفس أثار الحقن في الفخذ و تعاني من نفس مرض الدمو

ؤكدة بطريقة م ،التعذيبو ،بعض َمن قاموا باالغتصاب أسماءلقد تم التوصل لمعرفة  الناشطقال 
  .اآلنذكر تفاصيلها  أستطيعال . موثقةو



جراحية وعالج عمليات بحاجة ماسة ل الفتيات جميعن هذه الحاالت التي تم توثيقها ويوجد العشرات م
من  عددقام بعض األطباء السوريون في أمريكا بتبني وقد  .طويل األمدنفسي اللعالج ا باإلضافة إلى
 .هذه الحاالت

 : حاالت اختطاف قام بها أفراد مناوئون للنظام

راسة لها يمكننا القول أما ما يخص ما سجل من عمليات الخطف التي قام بها معارضون للنظام وفي د
لكبح جماح بعض لأنها حصلت بشكل ضيق جدًا ومحدود لتحرير مختطفات لدى األمن أو الشبيحة أو 

يساعدن عليه أو لنساء عرفن بإيقاعهن األذى بزميالتهن واللواتي واللواتي كن يقمن بعمليات الخطف 
 . كن يكتبن التقارير المؤذية بحق زميالتهن في الوظائف الحكومية ويتسببن بخطفهن أو اعتقالهن

وقد تقدم في سياق التقرير قصة الخاطفة الفت التي تم القبض عليها وتقييد حريتها  وذلك بسبب قيامها 
تم إلقاء القبض عليها وهي تحضر لعملية خطف في حي باب السباع المعارض بأعمال الخطف و

 .للنظام في حمص والتي عرضت حالتها موثقة ضمن اعترافات الخاطفات 

كما وثق ناشطون عملية خطف لموظفتين في شركة دلتا حمص وهّن من الطائفة العلوية  واللواتي تم 
على الموظفين وتقديم أسماء " تشبيح"تقومان به من خطفهن وهن في الطريق إلى عملهن لما كانتا 

المتظاهرين إلى األفرع األمنية وخصوصًا أن الكثير من أقاربهن من العاملين في األجهزة األمنية 
 .والجيش النظامي السوري 

تجدر اإلشارة هنا أن مثل هذه العمليات القليلة تم القيام بها من أجل رد الظلم عن الناس ووقف 
م المتبع من قبل النظام وشبيحته في ظل الغياب التام للقانون والمحاسبة وعدم المعاقبة على  اإلجرا

 .التجاوزات التي يقوم بها األمن والشبيحة  وقوات الجيش النظامي 

سواء أثناء تققيد لم تسجل أي حالة اغتصاب للمختطفات من هذا النوع  ،أما في ما يخص المعاملة
ولقد . سراحهن  وأقر المختطفات بالمعاملة الحسنة للجهات المعارضة للنظام بعد إطالق حريتهن أو 

جرى مبادلتهن مع مختطفات ومغتصبات على أيدي األمن والشبيحة بالرغم من قيامهن بالتشبيح 
 .وخطف النساء من الحارات المعارضة للنظام 



عض أهالي المختطفات ومع ذلك تم تسجيل حاالت قليلة لخطف لنساء علويات في حمص من قبل ب
حيث تبين من حديثنا لبعض هؤالء الشباب أنهم  ،الذين اخُتطفوا على يد الشبيحة واألجهزة األمنية 

كانوا يرون بناتهم وأخواتهن محتجزات في القرى العلوية، وقالوا إنهم ترددوا كثيرا قبل القيام بهذه 
 ،العدل ومالحقة المجرمين من األمن والشبيحةالعمليات  لكن لم يجدوا بدًا عن ذلك في غياب القانون و
كان البد من استرداد : " قال الناشطون ،ال بل مساندة الجهات الحكومية وتأييدها لعمليات الخطف

،  "محارمنا ونسائنا والدفاع عن أعراضنا التي ال يصبر أي إنسان على انتهاكها أو مسها بمكروه
عملية خطف لنساء علويات  ووضعوهن تحت حراسة بعض وفعاًل بعد عدة أيام نفذ هؤالء الشباب 

خضع الخاطفون وتمت المبادلة وتم إطالق النساء من  ،لم يطل األمر  ،الشباب المعروفين بصالحهم 
ولقد روى الناشطون روايات مختلفة عن حسن معاملتهم للمختطفات من . أقارب الشباب والناشطين

فورًا عن اتباع هذه السياسة المخالفة للقواعد اإلنسانية العامة  طرفهم إال أن اللجنة حثتهم على التوقف
على الرغم من انتهاك كل من المختطفات المواليات للنظام  والشبيحة واألمن والجيش والمقاتلون 

 .  العابرون للحدود لها

 

الدولي موقف القانون و سوريةاالعتداء على المرأة في لعمليات الخطف وتحليل : الباب الثاني 
 .اإلنساني منها 

  سوريةتحليل جرائم الخطف و االعتداء على المرأة في : الفصل األول 

من قتل وتعذيب  سوريةالنظام الحاكم في التي يقوم بها  األعمال المنتهكة لحقوق اإلنسانباإلضافة لكل 
تستهدف المدنيين  الثقيلة والتيام األسلحة المتوسطة واستخدواعتقال وتهجير جماعي وهدم المنازل و

التي تشكل بمجموعها في كل يوم آالف الحراك الشعبي وتنفيذ سياسة الرعب والقتل و تستهدف قمعو
نوع من اإلجرام كان هناك نهج و ،كل المواثيق اإلنسانيةكل القوانين الوطنية والدولية واالنتهاكات ل

العائالت  ةكراملمرأة السورية وسانية وهو إجرام يستهدف النساء وشرف اتندى له جبين اإلنالذي 
إلى مراكز لالعتقال أو  ناقتيادهإجرام يقوم على خطف الفتيات والنساء بطريقة مهينة و ،السورية 

"  يمكن تسميتهالذي ن واالعتداء عليهو ناحات عامة لجمع الفتيات و ترهيبهبيوت مخصصة أو س
 ."  عقوبًة وانتقامًاًا وسالح :االغتصاب



 : هذه الجرائم و توثيقها و ذلك لسببين متابعةفي البداية البد من تسجيل صعوبة كبيرة كانت في 

تنتشر  ،القرىعسكرية تستبيح المدن ولحملة أمنية و تخضعما زالت  سوريةالسبب األول و هو أن 
ذلك ضمن سياسة منظمة من في كل المناطق المنتفضة والمداهمات منية والعسكرية والحواجز األفيها 

كل شخص يعمل على كشف بل التنكييرافقها كم هائل من الوحشية ومنع التحرك والتنقل وقبل النظام 
حيث  ،االعتداء الواقع على النساءومن ضمنها جرائم الخطف و الجرائم المرتكبةإظهار االنتهاكات و

 .تم توثيق بعض الحاالت بعد خروجها من األراضي السورية

ومن ( العرض)ائم الواقعة على الشرف االغتصاب هي من الجربب الثاني أن جرائم الخطف والس
الجرائم  هذهشرائح المجتمع السوري بإخفاء المعروف أن هناك تقليد وعرف عام عند جميع فئات و

ذلك خوفًا على شرف العائلة من العار الذي يلحق بها جراء االعتداء على إحدى نساء العائلة و
رفضن  اللواتيفهناك حالة كثير من النسوة  التقصي والبحثمن خالل عمليات و ،ية الكريمةالسور
الموضوع جملًة و في إحدى الفتيات التي رفضت الكالم  قالت ،الكالم أو التعاطي في الموضوع مجرد

 تفصياًل بقولها 

ما جرى حتى  أتكلم عنأو أنك تريد أن  ،أو أربعة أجيال ةهل تريد أن يلحق العار بعائلتي لثالث" 
 " .رهينة لهذه الجريمة نمستقبلهيعيش بناتي حياتهن و

 األسر الذين تواصلنا معهم بذاتة فعل رد فقد كان ،السبب األولعن السبب الثاني صعوبة وال يقل 
 .موضوع العن مجرد الخوض في واالمتناع  الحسم والحدة

 حتى تكونالكالم  آثرتقلة شجاعة أبت أن تصمت و تعلى الرغم من كل الصعوبات فقد وجد
لكي و ، المحلي واإلقليمي واإلنساني بشكل عام مجتمعلكافة السوريين والصرخة مدوية ن قصصه
السوري المنتهك لكل القيم والمحرمات على أيدي هذا النظام  سوريةماذا يجري لنساء  يعرفوا

 . واألعراف اإلجتماعية

ئة حالة على يد ألف و خمسما( 1022)االغتصاب ت الخطف وثقة لحاالوصل عدد الحاالت المو 
 من الجمعيات المحلية والناشطينقام بهذا التوثيق مجموعة النظام بشبيحته ورجال أمنه وعسكره و

 . المذكورة آنفًاألسباب لهناك مئات الحاالت التي لم توثق مع العلم ف ،بهذا الموضوع  المهتمين



من و األحداث الراهنةالمرأة السورية في  تتعرض له الذي المؤلممن خالل متابعة الواقع يمكننا القول و
منهجية بحثية أن عمليات الخطف واالعتداء  التي عرضت ضمنتم توثيقها وخالل الحاالت التي 

في  راضي السورية و خصوصًااألاالغتصاب كانت منتشرة جغرافيًا على مساحات واسعة من و
ذلك ضمن سياسة قمعية ووحشية تتخذ من الحاكم و النظام علىالقرى الثائرة مدن والمحافظات وال

وبة جماعية على حراك هذه المدن والقرى ضد النظام السوري االعتداء الممنهجة عقعمليات الخطف و
 و القرية صمود المدينة أيكثر عددها بالتوازي مع شدة وو تصبح قصصها مروعةوتشتد و

 مهمًا في وقوع جرائم الخطف واالغتصاب يكمن في بعد عاماًل أنكما  ،الثورة في استمراريتها و
  . ابتعادها عن مراكز التجمعات السكانيةالقرية عن مركز المدينة و

بجرائم الخطف أسر الناشطين ونسائهم من أمهات وأخوات وبنات  تباإلضافة إلى ما تقدم فقد استهدف
 .الثورة على النظامفي   نمباشر لمشاركتهالناشطات بشكل  تستهدفاوواالغتصاب 

غتصاب على أساس طائفي في المناطق التي تتداخل فيها الاكما سجلت كثير من عمليات الخطف و
التي تقع بجوار مناطق الطائفة حيث تحولت المدن والقرى الثائرة و ،السنية األغلبيةالطائفة العلوية مع 

والقصير مثل تلكلخ مدينة حمص وريفها بانياس و السيما منطقة  جرائمالعمليات وال ذهله ًاالعلوية مكان
غض طرف القوات الحكومية  القائمة على أساس طائفي رافق هذا النوع من الجرائموالحولة، و

لها، وفي مثل هذه المناطق شاركت منسقة متواطئة والحاالت  واألمنية والتي كانت في العديد من
 . ميليشيات طائفية غير سورية عابرة للحدود من إيران ولبنان والعراق

سواء في َمَرضية اعتمدت على التعذيب بأشكال سادية مقززة ووحشية  اتخذت هذه الجرائم أشكااًل
يام بعمليات القمع جتمع على القحثالة المالمجرمين وش يسياسة تجي متبعةاالغتصاب طريقة الخطف أو 

فقدان األمان والذي يجعل من الفئات المدنية  واألكثر تأثرًا الخوف ووالمداهمة في جو من الرعب و
حيث يتم  ،الجيشاالنتهاكات من قبل رجال األمن والشبيحة و األطفال عرضة لكم كبير منكالنساء و

هذا االنتهاك وقد اتخذ  ،الجنسي للمرأة استغالل األوضاع التي تعيشها المدن الثائرة للقيام باالنتهاك 
االبتزاز به من أجل إعادة االنتهاك أو ابتزاز عدة أشكال منها االغتصاب وتصوير العنف الجنسي و

ت المعتقالعلى التعري في أماكن االختطاف و اإلجبارمال و كذلك تشويه أعضاء الجسد واألهل بال
أمام أفراد العائلة كما االغتصاب من دون خطف وكاب جريمة ارتوكذلك من خالل مداهمة البيوت و

التعرض و كذلك حمل الزناى الحواجز األمنية و العسكرية  وعلكن أن يحدث ذالك في أماكن عامة ويم



ا  جريمة القتل  بجريمتي حاالت اقترنت بهمراض من خالل االعتداء الجنسي ولنقل المتعمد لألل
 .االغتصاب الخطف و

هذه الجرائم أو استهداف الحاالت التي وثقت يمكن تعداد أسباب القيام بة ودراسهذه الو من خالل 
 :هي ممنهج و منظم ضمن سياسة متبعة و بشكلالنساء و

العسكرية من قبل الشبيحة والقوات الحكومية األمنية منها و سوريةلنساء في يتم استهداف ا - 1
نية وحوادث االضطراب في تغالل الظروف األمالسورية إلشباع الرغبة الجنسية حيث يقوم هؤالء باس

لقرى باستخدام السالح على ارتكاب جريمة الخطف أو االغتصاب أو الجريمتين معًا و ذلك المدن وا
يتم التغاضي عنها ولن يكون هناك المجرمين أن جريمتهم سوف تمر و ضمن اعتقاد سائد عند هؤالء

 .يتعرض من يرتكب هذه الجرائم للعقاب عقاب أو حساب يمس مرتكبيها و بصيغة أخرى لن 

امي الجيش النظسي ترتكب من قبل عناصر الشبيحة واألمن واالعتداء الجنجرائم الخطف و - 2
على  ن و ثقافتهن و طائفتهنازدرائهن و ازدراء أهلهإهانة الفتيات وإليصال رسالة تتمثل بعقوبة و

بالتالي و ،المرأة هو مساس بشرف العائلة وأهلهاف اعتبار أن المجتمع السوري يعتبر المساس بشر
ا على أعدائهم من المدنيين جرائم أنهم انتصروال باقتراف مثل هذهن يعتبرون أنفسهم يالمجرم فإن
 أليمًاابيًا الناشطين في مجال الثورة السورية المطالبة بإسقاط النظام بحيث تشكل هذه الجرائم ردًا عقو

 .و القرى الثائرة على مطالبتهم بالحريةالمدن على مطالبة الشعب و

 على المرأةالسجون كوسيلة للضغط حاالت خطف واغتصاب النساء في المعتقالت و وثقت  – 3
اعتبار الجيش ولعناصر األمن وذلك ضمن أوامر كانت تعطى لتبوح بما عندها من معلومات وأسرار و

حتى في حال و ،ريدون بالنساء المختطفاتأو إطالق يدهم بأن يفعلوا ما ي ،ذلك بمثابة أمر عسكري
من حي ثائر أو  للمرأة لمجرد كونهاعدم توفر أي معلومات كانت ترتكب عمليات االغتصاب كعقوبة 

 .يدًا للثورة يأظهرت تأأنها من عائلة أحد الثوار أو 

بدافع طائفي و بدليل كثير من األلفاظ   سوريةاعتداء على نساء حاالت خطف و ووثقت أيضًا – 4
بشار األسد " ،"أين ربكم: "مثال ) أثناء عمليات الخطف و االغتصاب المنتهكون طائفية التي تفوه بها ال

واهلل لحتى نبيدكن و نعمل فيكن مثل ما صار في مدينة حماة في " ،" سلفيينأنتم حثالة و" ،"هو ربكم
 "  .الثمانينات



و بالتالي إنتاج أطفال من " حمل الغتصبات"ج كل األسباب السابقة ظهور ظاهرة كان من نتائ - 0
لتعقيد األمور على األسرة  داخل أرحام المغتصبات األمر الذي ربما كان مقصودًا  المعتدينهؤالء 

 . وإرباكها وإلحاق عار مركب على األم والوليد

 

 اآلثار السلبية لجريمة االغتصاب على المغتصبة :الفصل الثاني 

 تهتكات وشروخًا كيانها النفسي وأحدث اجهت أقسى لحظات الرعب التي زلزلالمغتصبة هي امرأة و
واجهت الموت، وانتهكت كرامتها وانتهك شرفها، لذلك حين نراها بعد الجريمة مباشرة نفسية هائلة ، و

لذهول ، وربما ال تستطيع التحدث بشكل منتظم وإنما يصدر تكون في حالة من التشوش والشرود وا
 . عنها كلمات متقطعة أو مبهمة

وحين تستعيد هدوءها بعض الشيء يساورها شعور بالخجل والعار واإلهانة والقلق، وأحيانا تنفجر 
ولها وهي تنظر إلى من ح. غاضبة ثم تهدأ وأحيانا تدخل في نوبات من البكاء، و ربما تحاول االنتحار

تطلب  وكأنها بشك وتوجس، وإذا التقت عيناها بمن تحب من أقاربها فهي تنظر للحظات إليه أو إليها
وحين تعود لرشدها أكثر وأكثر ربما تبدأ في الشعور بالذنب وتلوم نفسها على أنها  .األمن والسماح

ولم تقاوم بشكل تسببت في حدوث ما حدث، وتتساءل عما إذا كانت شاركت فيما حدث أو سكتت عنه 
كاف، أو أنها أغرت الجاني بها أو تواجدت في مكان لم يكن يجب أن تتواجد فيه، أو أنها ارتكبت 

 . ذنوبا وخطايا يعاقبها اهلل عليها بما حدث

ونتيجة لهذه االضطرابات االنفعالية العديدة تكون المريضة في حالة إعياء شديد، وأرق وفقد الشهية 
 .زللطعام، وعدم التركي

حيث تتكون لديها " مرض ما بعد الصدمة"فتصاب المغتصبة بما يسمى  ،نسبيًا بعيدأما على المدى ال
ظة وفي ذاكرة مرضية للحدث تؤثر في حياتها النفسية، حيث تعاودها صورة الحدث في أحالم اليق

ُملح ، وكلما رأت أو سمعت أو عايشت أي شيء يذكرها بالحدث فإنها أحالم النوم بشكل متكرر و
تصاب بحالة من القلق الشديد والخوف وتسارع ضربات القلب والعرق، ولذلك فهي تحاول تفادي أي 

وقد يكون من تداعيات هذه الحالة ومضاعفاتها نوع من . مؤثرات تذكرها بالحدث أو تمت له بصلة



،  وساوس النظافة والطهارة ،بأعراض قلق ووساوس خاصة  ديد مصحوبًااالكتئاب المتوسط أو الش
 .وهذا قد يعوق المريضة عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي

يؤثر على رؤية المغتصبة للجنس اآلخر، فقد  وحادث االغتصاب أو حتى هتك العرض أو التحرش 
ة على أنها عالقة حيوانية ترى الرجل على أنه حيوان يريد افتراس جسدها وترى العالقة الجنسي

عدوانية قذرة، وقد يؤثر هذا في قرارها بالزواج فترفض خوفا من العالقة الجنسية التي عايشتها في 
 .صورة مخيفة، وإذا تزوجت قد تواجه مشكالت في عالقتها الجنسية بزوجها لنفس السبب 

 .ما تطلب الطالق غالبًا متزوجة فيتكون عندها رفض الزوج وعدم قبوله وأما إذا كانت 

على إن  ،صالح الحربي استشاري متخصص في طب األسرة والمجتمع . من الناحية الطبية يؤكد  د
  :هناك مراحل تمر بها المغتصبة وهي 

مرحلة الحدث وتتمثل فيها حالة الصدمة النفسية والعصبية والتي تظهر فيها حالة من البكاء : أوال" 
داء للنفس والمجتمع والعصبية الواضحة اتجاه كل المحيط بها وحالة والضبابية والخوف والرعب والع

  .من الخدران واالنعزال من المجتمع

والتي قد تستمر فيها حالة العصبية و ( سنوات 1-4من عدة أسابيع إلى ) مرحلة الشفاء : ثانيا
المجتمعي عن  االكتئاب واسترجاع الحدث واضطراب العواطف واألحالم المخيفة واستمرار االنعزال

المحيط وعدم التركيز والتهيج ألبسط األمور والخوف من البقاء وحيدة في البيت وقد تفقد الرغبة في 
  الشجار مع األسرة إمكانيةالعمل أو الهوايات السابقة و 

و هناك إمكانية الرغبة في تغيير المكان أو المدرسة والعمل وزيادة احتمال استعمال األدوية المهدئة 
وسواس خوفي وب واضحة مع وجود أفكار  ئاوقد تدخل في مرحلة اكت. بدء في استعمال المخدراتوال

من الخروج مع الرجال وعدم اإلحساس بالسعادة والخوف من المستقبل واإلحساس بعدم وجود ما 
 كذلك الخجل من مخالفة الناس والجيران واألخوة واإلحساس بالبعد عنهم وقد يمكن. يمكن أن تعيش له

أن تصبح بدون إرادة لالستقرار بالعمل حتى الحياة ، وقد تصل إلى أن تفقد احترمها لنفسها وثقتها 
 .بنفسها



و يجب أن ال ننسى بأن الصدمة النفسية والعصبية الناتجة عن االغتصاب ستبقى مدى الحياة وال يمكن 
 . "والتعايش معها تجاوزها  من مكنتللمغتصبة أن تنسى هذه الصدمة الكبيرة والتي قد ال ت

 :تقسيم اآلثار السلبية التي قد تتعرض لها المغتصبة إلى  يمكنو من هنا 

 .اآلثار الجسدية لجريمة االغتصاب: أواًل 

 .اآلثار النفسية لجريمة االغتصاب: ثانيًا 

 .اآلثار االجتماعية لجريمة االغتصاب: ثالثًا 

 

 :اآلثار الجسدية لجريمة االغتصاب : أواًل 

 :هي األضرار الجسدية التي تصيب المغتصبة جراء جريمة  االغتصاب و هي و  

 .تمزيق غشاء البكارة .1

 .الحمل  .2

 .اإلجهاض  .3

 .قتل المواليد .4

 .اإلدمان على المهدئات و المخدرات في بعض الحاالت  .0

 .األمراض النفسية و االكتئاب واالنتحار  في بعض الحاالت   .1

 .اإلصابة بجروح و كسور العظام  .1

 .إصابات في األعضاء الداخلية و النزف الداخلي .9

 .أمراض منقولة جنسيًا .8

 

 :اآلثار النفسية لجريمة االغتصاب : ثانيًا 



غتصاب على المغتصبة ألن إن من الصعوبة بمكان حصر اآلثار النفسية التي تتركها جريمة اال
أهم اآلثار و أكثرها  تثبيتمع ذلك يمكن  ،متنوعة  تأخذ أشكااًلالمظاهر واآلثار كثيرة ومتعددة و

 :وضوحًا

 .احترمها لذاتها والمرأة ثقتها بنفسها  نفقدا .1

 .شعور المرأة الدائم بالذنب إزاء األعمال التي تقوم بها .2

 .كأنه وحش كاسر إحساسها بالكره الشديد للرجل و .3

 .الكآبة شعور المرأة باإلحباط و .4

 .إحساسها الدائم بالعجز  .0

 ةالمهانإحساسها باإلذالل و .1

 .العقلي عدم الشعور باالطمئنان والسالم النفسي و .1

 .اضطراب عام بالصحة النفسية  .9

 .اتخاذ القرار بالمبادرة وفقدانها اإلحساس  .8

 : اآلثار االجتماعية لجريمة االغتصاب : ثالثًا 

 .في حياة المرأة االجتماعية  تخلفهلما في غاية الخطورة اآلثار  تعتبر هذه

 .الطالق  .1

 .األسري التفكك  .2

 أهل الزوجةسوء واضطراب العالقات بين أهل الزوج و .3

 سوء و اضطراب العالقة الزوجية مع الزوج  .4

 تسرب األبناء من المدارس تسبب .0

 اجتماعية متوازنةاألبناء و تنشئتهم تنشئة نفسية وعدم التمكن من تربية  .1

 قد يجنح بعض أعضاء األسرة التي يسودها هذا النمط من المشاكل .1

العنف االجتماعي ضد المرأة المغتصبة مما يؤثر على عملية تنظيم األسرة بطريقة  ازدياد .9
 .اجتماعية صحيحة 

 



 .سوريةموقف القانون الدولي اإلنساني من جرائم الواقعة على المرأة في : الفصل الثالث 

مرأة الدولي اإلنساني لحماية الفي هذا الفصل سوف نعرض و بشكل مختصر لبعض ما قرره القانون 
مخالفتها لكل االتفاقيات المذكورة في هذه الدراسة و سوريةدى فداحة االنتهاكات المرتكبة في وم

. بادةإجرائم إلى مرتبة جرائم حرب وواألعراف الدولية المكونة للقانون الدولي اإلنساني و التي ترقى 
 :يتشكل هذا الفصل من ثالثة مباحث هي و

  اإلنسانيالقانون الدولي : األول  المبحث

 حماية النساء زمن النزاعات المسلحة: الثاني المبحث 

 حماية النساء المحتجزات: الثالث لمبحث ا

 : القانون الدولي اإلنساني: المبحث األول 

القانون الدولي اإلنساني في جانب منه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحمي، في أوقات الحرب، 
والهدف األساسي لهذا . ي القتال أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيهاألشخاص الذين ال يشاركون ف

وليس على الحكومات وقواتها . القانون هو الحد من معاناة اإلنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة
المسلحة وحدها أن تلتزم بهذا القانون، بل على جماعات المعارضة المسلحة وأي أطراف أخرى في 

 .زم به أيضاالنزاع أن تلت

 :وبالتالي هناك عدة تعاريف  القانون الدولي اإلنساني   منها 

لحماية لفئات معينة من األفراد هو مجموعة من األعراف التي توفر ا: القانون الدولي اإلنساني 
الممتلكات و تحرم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة  سواء أكانت هذه و

اف مستمدة من القانون التعاهدي و هذه األعر ،الصراعات تتمتع بالصفة الدولية أو غير الدولية 
 (د محمود شريف بسيوني .أ. )لقانون الدولي العرفي وا

و التي تهدف إلى الحد ،لقواعد و المبادئ المتفق عليها دوليًا مجموعة من ا: القانون الدولي اإلنساني  
من استخدام العنف وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية األفراد المشتركين في العمليات الحربية 

و كذلك جعل العنف في  ،و الجرحى و المصابين و المدنيين  ،أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها 



د محمد نور .أ.)تصرًا على تلك األعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري المعارك العسكرية مق
 (.فرحات

: وقد عرف المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر هانز بيتر جاسر القانون الدولي اإلنساني 
لتي تعنى العرفية اهو القواعد الدولية االتفاقية و بمعنى ،هو القانون المطبق في المنازعات المسلحة 

 .بحل المشاكل اإلنسانية بصورة مباشرة في المنازعات المسلحة الدولية و غير دولية 

 :و في ضوء التعاريف السابقة يمكن تعريف القانون الدولي اإلنساني 

المطبقة في النزاعات المسلحة ( عرفية -اتفاقية )هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية الدولية " 
و  ،الدولية و غير الدولية و التي تستهدف تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب و وسائل القتال 

الخسائر الناجمة عن من أجل حصر  ،كذالك حماية األشخاص و األموال حيال تلك النزاعات المسلحة 
و المحافظة على حقوق اإلنسان و حرياته األساسية و كرامته  ،المنازعات المسلحة في أضيق نطاق 

 "اإلنسانية 

 

 :االتفاقيات المكونة للقانون الدولي اإلنساني 

 :  الكثير من االتفاقيات من أهمهاعن  اإلنسانيلتطوير قواعد القانون  المتواصلةالجهود  أسفرت

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وذلك في : ولى األ
 . م12/9/1848

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار في  : الثانية 
 . م12/9/1848

  .م12/9/1848الحرب المؤرخة في  أسرىاتفاقية جنيف بشأن معاملة : الثالثة 

 . م12/9/1848المدنيين في أوقات وقوع الحرب في  األشخاصاتفاقية جنيف بشأن حماية : الرابعة 

 اتفاقيات جنيف باإلضافة إلى البروتوكولين الملحقين ب



عنها نتائج مؤتمرات الصلح التي  أسفرتوتتكون من االتفاقات التي  ( الهاي)   اتفاقية إليهاويضاف 
 العمليات الحربية أثناءم وركزت على الوسائل المسموح بها 1821-1988عقدت في هولندا عامي 

 1849اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها لعام 

 1810اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

 1894ب لعام اتفاقية مناهضة التعذي

 1819اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية لعام 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 1811العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 

 1811العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لعام 

 اريان الملحقان بالعهدين السابقين  البروتوكوالن االختي

 

 :و كذلك مجموعة من االتفاقات اإلقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية اإلقليمية  و منها 

 1802االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام 

 1818االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 

 1891الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب لعام 

 1884الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام 

                                                                                     

النزاعات  أوقات اإلنسانالمتحدة جهودًا مستمرة لتأمين احترام حقوق  األممذلك تبذل  إلى باإلضافة
الجرائم و توصيفها بجريمة حرب و خاصة تلك التي  األسلحة والمسلحة والحد من استخدام بعض 

 . اإلبادة الجماعيةتحمل طابع 



 .حماية المرأة في القانون الدولي اإلنساني : المبحث الثاني 

سوف نمر سريعًا على بعض المواد القانونية المتجذرة في القانون الدولي اإلنساني و التي تشكل حماية 
ضافة إلى حماية إضافية للنساء  واألطفال من جرائم الخطف باإلقانونية للمدنيين بشكل عام 

 .على قوات األمن و الجيش و الشبيحة  سوريةاالغتصاب التي انتهكت في و

 األشخاصيتمتع بها جميع  وضعها القانون الدولي اإلنساني والتي هناك حد أدنى من الضمانات
الدولي ، حيث يحظر القيام باألفعال اآلتية في  الخاضعين لسيطرة أحد أطراف النزاع المسلح المحميين

  :أي زمان وفي أي مكان ومن أي مسؤول مدني أم عسكري

القتل  ممارسة العنف إزاء حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص -1
 .والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه 

 . انتهاك الكرامة الشخصية -2

 . أخذ الرهائن  -3

 . العقوبات الجماعية -4

  .فعال المذكورة َانفًا ألفعل من ا أيالتهديد بارتكاب  -0

 

واألماكن في  األوقاتصراحة في المادة الثالثة المشتركة في جميع  األربع جينيف وتحرم اتفاقيات
 :اآلتية  األفعالالنزاعات المسلحة غير الدولية 

مة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، الحياة والسال ىعل االعتداء“
 والتعذيب، 

 أخذ الرهائن،  

إصدار األحكام و ، االعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة 
ا، وتكفل جميع الضمانات وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانوني

 " .القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة



 

تحت عنوان  4حماية إضافية ، وذلك في المادة  التفاقيات جينيف كما يوفر البروتوكول الثاني
 . الضمانات األساسية

نتيجة ولكون النساء غالبًا ما يكن ضحايا سهلة ألشكال من العنف الجنسي في أوضاع النزاع المسلح 
أخرى وحوافز متالزمة  اعتباراتالقالقل التي يثيرها قيام الحرب ، وانهيار المؤسسات الوطنية و

 . و بالتالي يجب حمايتهن غالبًا مع البعد النفسي للقتال

في االحترام ومعاملتهم  المحميين األشخاصمن اتفاقية جنيف الرابعة نصت على حق  (27)فان المادة 
على شرفهن، وال  اعتداء، وأكدت على وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي  إنسانيةمعاملة 

 .سيما ضد االغتصاب، واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن 

األول اإلضافي إلى اتفاقيات ( البروتوكول) ص التي تعطي المرأة حماية خاصة أو إضافية النصوومن 
 تعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحةوالم 1848أغسطس  / آب 12جنيف المعقودة في 

  حماية النساء :  11المــادة 

يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، والسيما ضد االغتصاب  -1
  .واإلكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء 

األحمال وأمهات صغار األطفال، اللواتي يعتمد تعطى األولوية القصوى لنظر قضايا أوالت  -2 
   ..عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقالت ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح 

تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم باإلعدام على أوالت األحمال أو  -3
طفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، وال يجوز أمهات صغار األطفال اللواتي يعتمد عليهن أ
 .أن ينفذ حكم اإلعدام على مثل هؤالء النسوة 

إعالن حماية جميع "و هناك إعالن مهم جدا يحمي جميع األشخاص من االختفاء القسري و هو 
المتحدة نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم حيث اعتمد و ،األشخاص من االختفاء القسري 

 . 1882ديسمبر  \كانون األول 19و ذلك بتاريخ  133\41

 :من أهم مواده  و



 2المادة 

يعتبر كل عمل من أعمال االختفاء القسري جريمة ضد الكرامة اإلنسانية ويدان بوصفه إنكارا  .1
لمقاصد ميثاق األمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية التي 
وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية 

 .الصادرة في هذا الشأن

إن عمل االختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به  .2
وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق . وبأسرته عذابا شديدا

لشخص في االعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية واألمن، وحقه في عدم ا
كما . التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 .ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له

 1المادة 

 .فاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنهاال يجوز ألي دولة أن تمارس أعمال االخت .1

المستوي الوطني واإلقليمي، وبالتعاون مع األمم المتحدة في سبيل اإلسهام  ىتعمل الدول عل .2
 .بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة االختفاء القسري

 7المادة 

ب أو قيام حالة حرب أو ال يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حر
 .عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال االختفاء القسري

 

 حماية النساء المحتجزات : المبحث الثالث 

فضاًل  (المحتجزات) للنساء واجبة التطبيق أيضًا على النساء المحرومات من حريتهن اإلضافيةالحماية 
وصف تفصيلي لصور الحماية نستعرض المسائل  إعطاءاعد الخاصة بهن وفي سبيل عن القو

 والنصوص اآلتية



 

  اإلقامة -1

 احتجازتفصيلية بشأن ظروف  إحكامًاتتضمن اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكوالن اإلضافيان 
مع . تراعي هذه الظروف عادات وتقاليد األسرى  أنويجب . أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين 

بنظر االعتبار في النزاعات المسلحة غير الدولية المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف  األخذ
في احترام الحق في الحياة  األساسيةالتي نص عليها البروتوكول الثاني والخاصة بالضمانات  واألحكام

 .ةوالشرف والمعتقدات والكرام

 أنهاذلك  مسالة هامة للنساء ؛ إلىمن اتفاقية جنيف الرابعة تشير   82المادة  أنبالذكر  ومن الجدير
يطلبا  أنفي حاالت معينة وتجيز للوالدين المعتقلين  إالالعائلة معًا في معتقل واحد  أفرادتوجب تجميع 

 . المتروكين دون رعاية عائلية أطفالهميلحق بهما  أن

 

 :ة الرجال عن النساءفصل إقام -2

تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء وفقًا  أنيجب 
من البروتوكول الثاني ، وعندما تقتضي الضرورة في  0من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة  11للمادة 

ن إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي إيواء نساء معتقالت ال ينتمي المؤقتة الحاالت االستثنائية و
  .يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن 

 

 :ممارسة الشعائر الدينية   -3

تضع تحت تصرف المعتقلين وأسرى الحرب ، أيا كانت عقائدهم ، األماكن  أنعلى الدولة الحاجزة 
 . هم الدينيةالمناسبة إلقامة شعائر

  

  :الصحة والعناية الطبية والتغذية  -3



إعالة المحتجزين مجانا وكذلك توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها  مسؤوليةتتحمل السلطات الحاجزة 
تتناول بالتفصيل مسألة الرعاية الطبية  أنهاجنيف الثالثة لوجدنا  لالتفاقيةولو رجعنا  . حالتهم الصحية

 أوطانهم  إلىخطيرة  أمراض أوالحرب المصابين بجراح  أسرى إعادةعن  أحكاما الحرب و ألسرى

كما تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة نصوصًا مماثلة للشروط الصحية والرعاية الطبية خاصة بالمعتقلين 
الخطيرة أو الذين تستدعي حالتهم  األمراض نه يعهد بحاالت الوالدة وأ إلىوأشارت . المدنيين 
خاصة، أو عملية جراحية أو عالجا بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العالج المناسب عالجات 

ويجب مراعاة احتياجات النساء . وتقدم لهم فيها رعاية ال تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان 
 . أطفالهنمن الغذاء من اجل الحفاظ على صحتهن وصحة  إضافيةمقادير  إلىالحوامل والمرضعات 

 .يقوم بتفتيش المعتقالت المدنيات سوى نساء  أنيجوز  ال:  التفتيش -1

 :في بلد محايد اإليواءالوطن و إلى اإلعادةو اإلفراج -1

يعمل أطراف النزاع أثناء قيام األعمال العدائية على عقد اتفاقات لإلفراج عن فئات معينة  أن ،ينبغي
من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة 

 .األطفال، والحوامل، وأمهات الرضع واألطفال صغار السن

 تشرح نظر قانونية أن كل الحاالت التي تم توثيقها في هذه الدراسة  من وجهةهنا ال بد من التأكيد وو
وقعت على المرأة من عمليات خطف و اغتصاب اتبعها النظام الحاكم في سورية التي سياسة ال

المجتمع الدولي بمنظماته فاضحة تستوجب تحرك تشكل بمجموعها انتهاكات صارخة ووالتي  السورية
لممنهج بحق الشعب السوري عامًة لوقف هذا اإلجرام اية والقانونية العالمية المعنية والمنظمات الحقوق

 .خاصًة  سوريةالفتيات في وبحق النساء و

خطفًا واغتصابًا وتعذيبًا ألكثر تستهدف النساء التي جرامية اإلسياسة ال هذهالمفجع أن تستمر  إن من
سياسة ،الطبيعية ووالمجتمعية واألخالقية والدينية كل القيم اإلنسانية   منتهكةشهرًا،  ستة عشرمن 

وال  ًاسياسة ال تحترم شرف ،في المجتمع الهشوهما الطرف الضعيف و ،تستهدف النساء و األطفال
هما م شرف البالد من و شرفهن ،هحرائرالنساء هن أبناء وطن ونها ال تمييز أن إحتى  ،إنسانية 

 . تعمقت األزمة واحترب أهله

 : توصيات



فإن اللجنة السورية لحقوق اإلنسان تنظر بعين القلق البالغ إلى التطورات الخطرة في نتيجة لما تقدم 
استهداف النساء وخطفهن واغتصابهن، وتدين وبأشد العبارات هذه الجرائم الخطرة التي تستهدف 

ام بما شريحة مجتمعية سريعة التأثر، تدينها بشدة من أي طرف صدرت وألي غرض، وتطالب القي
 : كإجراء عاجل يلي

 : من النظام الحاكم في سورية -
  األمر بوقف كل أعمال الخطف واالغتصاب واالعتداء على النساء في سورية -1

 .أماكن اإلختطاف النساء المخطوفات في المعتقالت و كافةاإلفراج الفوري عن  -2

عليها  ء عليهن واغتصابهن جرائم حرب يعاقباخطف النساء واالعتد جريمةاعتبار  -3
 . والمواثيق الدولية الدولي القانون السوري والقانون

ة مستقلدولية لجنة قضائية تقديم كل من تورط في هذه الجريمة منفذين وداعمين إلى  -4
 . ذات صالحيات لمحاكمتهم

 .تأمين العالج المادي والنفسي للمتضررات من هذه الممارسات -0

 . دفع تعويض مجزئ للنساء المغتصبات عن األضرار المادية والنفسية والمعنوية -1

 . إعالن رد اعتبار للنساء المغتصبات وتقديم إعتذار رسمي لهن -1

 

 : منظمات األمم المتحدة ذات الصلة من -

 .اعتبار جرائم الخطف واالغتصاب الواقعة على النساء في سورية جريمة حرب -1    

 الدولية نائيةمحكمة الجالرفع مذكرات اعتقال وجلب لكل من يثبت اقترافه هذه الجريمة إلى   -2
بمن فيهم رؤوساء األفرع األمنية وكبار ضباط األمن وسواهم في المحافظات الذين يغطون 

 . هذه االنتهاكات ويؤمنون الحماية للقائمين بها

 .ورفع مذكرات دولية بحقهم رين ومنفذينالطلب لجمع أسماء مقترفي هذه الجريمة النكراء آم -3

من يثبت تورطه كل تحذير الدول التي ينشط فيها شبيحة ومتعاونين مع النظام السوري وتقديم  -4
 . إلى محكمة الجزاء الدوليةفي ارتكاب هذه الجريمة 

وتشارك فيه  غير السورية التي تشجع على هذا العمل الجهاتاعتبار األفراد والمنظمات و -0
 . ومعاقبتها وفق المعايير العالمية في جرائم حرب واتخاذ إجراءات رادعة بحقها متورطة



 

 


