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 ملخص

تعرضاالدراسةةةةةةاتدااياتاالحرباالسةةةةةوريةاااالاالواقعاالجتما يفامزاحيكاتفرازامشةةةةةك تااجتماايةا

لاحصةةرالهافاو يا  اشةة افياحاجةاتلالاحلوياةنّية اولاأدّياااالامل امزامشةةكلةاالت  االت ا اترامن شةةرةا

اافياتييي ا ييةااسسةرةاالسةوريةفاوتحدا اشة ّّ اووميا رخافيامؤسةسةةااسسةرة اوااالاااالاطوياالب دفاو يات سة

اقوانينامتعّددةافيازمزاالحربفام هاامااو ّصامشةةةةةةةةةةةةةكلةاالت  افيابع ا ّزح
فاوسةةةةةةةةةةةةةن الرغمامزاتنشةةةةةةةةةةةةةانامحاكمن

هةةااقو؛ام تلفةةةلاتلاأّناتلةة االقوانينالماتسةةةةةةةةةةةةةةاهمافياخف احةةالتاالت  ا املنةةاطااالت ا ةةاتةةراتحكماواقعن

 ماازالرافياازدواد ا- حس ااملتابعيناواملختّصين-والحّدام هافا لا يا

 
ً

 منهجية الدراسة -أول

 مشكلة الدراسة وأهمّيتها -1

ابييًضافامكروًهافاوأحياًنااحراًماافياقوانينااملجتمعاتاوأارافهافاالشرقيةام هااواليربية ا
ا
يعّداالت  اح 

ااأواجةةائً افا حسةةةةةةةةةةةةةة امةةااتةةداولةة امضةةةةةةةةةةةةةةامينااملشةةةةةةةةةةةةةةاربا افامنةةدوبةةً ااأخر؛اوكوناالت  اواجبةةً ةاوأحيةةانةةً الثقةةافيةةّ

لتهااالشةةةةةةةةراوعاالسةةةةةةةةماويةافياتطاراالحّلااسخي اللمشةةةةةةةةكلةااسسةةةةةةةةريةاماتاالصةةةةةةةةبيةا
ّ
واملعتقداتاالدويّية الذااحل

املعّقدة اكمااتناولتهااالقوانيناالوضةةةةةةعيةا حسةةةةةةاسةةةةةةيةاكبي ةفاكحّلاللمشةةةةةةك تااملسةةةةةةتعصةةةةةةيةاأواامل  اكمةافيا

ب امزاااسسةةةةةةةرةاأوا يناال وجين الكّزاالت  اسةةةةةةةراانامااوتحّويامز ّّ حّلاملشةةةةةةةكلةاتلالامشةةةةةةةكلةابعي هافاملاايسةةةةةةة

تةا ا أكمل فافكانال اًمااااالاالجهاتاال شريعيةاتصداراالقوانيناالضا ح
ً
سرياوتاياتأثي هاالسلبّ اجي 

ُ
هدماأ

فاماا
ً
اسةةةةةةةةه 

ا
طاحالتاالت  ا صةةةةةةةةورةاااتباطّيةفاولايعّداح 

ّ
للمشةةةةةةةةاةلااسسةةةةةةةةريةاوم هااالت  فاة الاتتفبةةةةةةةةب

تلالازا اةاأرةانااملجتمعفاتلاأّنااسوضةةةةةةةةةةةةةا االت اأفرزهااالعنلافيااملناطااالت اتشةةةةةةةةةةةةةهداالحرباا-رّبما-وؤديا

 فاقمرامزامشكلةاالت  اوأسبابهااالعدودة 

لاأياقبلااسزمةاالسوريةابشهريزا2011 لغاادداالسكانافياسورّيةاوفًقاالألحوايااملدنيةافيا داوةاالعاما

كث امزاخمساسنواتاااالاالحرباالسوريةفاووفًقااإلحصاناتااسمما[ اوبعدامروراأ1مليونانسمة"]ا5 24"

[افا2مليونامهاجراخارجاالب د"]ا4مليوناسةةةةةةةةةةةةةورياناز اداخلاالب دفاوأكث امزاا7املتحدةا"فهناكاأكث امزا

اااالاأادادااملفقودوزاوالجرحاللافليسراهناكاتحصائيةارسميةا أادادااملفقودوزاوالجرحالافيااموما
ً
ا وة

فينامشةةةةةةةةةةةةةك تاالب دلاأ
ّ
ياأّناقرا ةةانصةةةةةةةةةةةةةلاالسةةةةةةةةةةةةةوريينا ةاتواانةازحيناومهةاجريزاأوامهّجريزاوميّيبينفام ل

أسةةةةةريةان يجةاالشةةةةةرخاالحاصةةةةةلافيااسسةةةةةرةاالسةةةةةورية افمنذا داوةاالحربا اتراالجيرافيااالسةةةةةوريةااملتناثرةا

وافااونظرياتهماتشةةةةةةةةهداادًداامزاحكوماتااسمراالواقعفاوالت ا ادرتاتلالاتنشةةةةةةةةانامحاكماوتصةةةةةةةةداراقوانيناتت

ورؤاهمافياحّلااملشةةةةةةةةةةةك تاالجتماايةفاوةانام هااالقوانيناالت ات ّصامشةةةةةةةةةةةكلةاالت  فافتعّددتاالقوانينا
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اواحدفا لا
ااالااسراضةةةةةب االسةةةةةوريةفاوباتااملجتمعاالسةةةةةوريامنقسةةةةةًمااتلالامجتمعاتامحلّيةالاوحكُمهااقانون 

اال شريعاتها قوانينامتعددةام هااماايعتمداالدوزامصدًراال فاوأخر؛ا  تعتمداال شريعاالوضعيااموًداافقريا

احقيقيةاتتاياكثيً اامزااسسةةةةةةةةةةراالسةةةةةةةةةةوريةاحاجةا
ً
االت  ا صةةةةةةةةةةفتح امشةةةةةةةةةةكلة مزاهنافا اتاطرُ اموضةةةةةةةةةةو ح

اااالااسقّلا
ً
اةام 

ً
ملحةفاوباترا يااسخر؛امعاناةاتضةةةافيةاللشةةةع االسةةةورياالذياسةةةيعان امزااواقًلهااجي 

 فياُمستقبلااسوام 

هميةاهذهاالدراسةةافياتلقاههااالضةوناااالاتفاقمامشةكلةاالت  افيامناطااشةمالياسةورّيةاخ ياوتكمزاأ

 االدراسةةةةةةةةةةاااالاحالتاالت  افيامدونةا"رأ االعينةسةةةةةةةةةرياةاني "االواقعةافيا
ّ
رك
ُ
ف  ةاالحرباالسةةةةةةةةةوريةفاوت

فرامفقودوزاوُما
ّ
بعدوزاوعج ةاشةةةةمالياسةةةةورّيةاكنمومجفاحيكااانراهذهااملدونةامزاةثاراحرباانيفةفاخل

 وقاصريزامزاجّراناضراوتها 

 

 أهداف الدراسة -2

 تحددتاأهدافاالدراسةا مااوأت :ا

أسةةةةةةةبابات اوداحالتاالت  افيازمزاالحربا اسوضةةةةةةةا االت اأفرزتهااالحرباسةةةةةةةاهمرافياتفاقمامشةةةةةةةكلةاا-

 الت  ( 

 تازمزاالحرب واقعاتعّددااملحاكماوالقوانيناالخاصةا اسسرةافياشمالياسورّيةاالت انشأا-

معرفةةةامةةااتمااةةةانةةراالجهةةاتاالقضةةةةةةةةةةةةةةائيةةةاوالقوانيناالت انشةةةةةةةةةةةةةةأتافياسةةةةةةةةةةةةة ّ االحرباالت ات ّصاالت  فاا-

نةامزاالحكمافياقضاوااالت  اأمال 
ّ
 متمك

 تأثي االت  اااالااسطفاي ا-

اا
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 مجالت الدراسة -3

 رياةاني (افياشمالياسورّيةاملجايااملكان :اتحّددااملجايااملكان اللبحكافيامدونةا رأ االعينةاسا-

  2016املجاياال مان :اتحددااملجاياال مان ا الف  ةاالواقعةافيانهاوةاااماا-

 املجاياالّشري:االيسوةااملتلقاتااللوات اارضزامشكلتهزاااالاالجهاتاالقضائيةاالقائمة ا-

 

 طريقة الدراسة والعينة -4

ددةفااقتصةةةةةةةةةةةرتاااالاأربعانسةةةةةةةةةةةاناممزاتقدمزاااتمدتاالدراسةةةةةةةةةةةةاااالامنهحا"دراسةةةةةةةةةةةةاالحالة"العّينةامح

يرازمزاالحربافيااملنتقة  نشح
ُ
 بشكواهزاتلالااملحاكماالخاصةا اسسرةاالت اأ

وقةةةةداجر؛ااختيةةةةارهّزاملعتيةةةةاتااةةةةّدةلام هةةةةااالخت فافياأسةةةةةةةةةةةةةبةةةةاباحةةةةدو االت  فاوالخت فافيااةةةةددا

 اسطفايفاوكذل اتقدمهّزا الشكو؛اتلالاالجهاتاالقضائية 

 

 ما التحكيم وحكم القانون ثانًيا: مفهو 

 التحكيم في معناه العام -1

هوااتفةةةا اأطرافااةةةّدةفاأواطرفينفا موجةةة اا قةةةةاقةةةانونيةةةةامعّينةةةةفااقةةةدوةةةةاأواغي ااقةةةدوةةةةفاااالاأنا

فاأواالت اوحتمةةةلاأناتثورافيااملسةةةةةةةةةةةةةتقبةةةلفاازاطرياا
ً
ُوفصةةةةةةةةةةةةةةةلافيااملنةةةازاةةةةاوالخ فةةةاتاالت اثةةةارتا ي همافع 

مينافيامشةةةةةةةةةكلةامعينةفاأواتحد؛اهي اتفاأواأشةةةةةةةةةخاياكفوئيناُو تارونا موا
ّ
فقةااسطرافااملتنازاةاكمحك

مراك االتحكيماالةةدائمةةةاواملعروفةةةافياالبلةةدفا ةةأناتتولالاالنظرافياامليةةةاالتحكيمفاوفقةةااللقوااةةداوالقوانينا

 أوااللوائحاالخاصةابهذهاالهي اتاأوااملراك اوالت اوضعرامزاجان ام تصين 

 دولةامزاالقضةةةةانفاأواموازيةال فاقوامهااترادةااسطرافااملتنازاةفاوقداأف ةةةة افالتحكيماوسةةةةيلةاقانونيةا

املشةةةةةّر الهاااملجاياللفصةةةةةلافيااملنازااتاوالخ فاتااملتفااااالاارضةةةةةهااااالاالتحكيمفاحيكاويت  اتلالاحكما

القضانفاولكزاوتقّيدا  االُفرقاناويؤديافياال هاوةاتلالاالحسمافياالنزا االذياشجرا ي همفاشأن افيامل اشأنا

التحكيماونج ابسةةةةراةاملحووةفاوبقدراأقّلامزاالجهداالذياوبذيافياالقضةةةةان اوقداأدتاسةةةةراةاالتحكيمفا
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ومشةةةةةةةةةةةةةاركةااسطرافافيااختياراالجهةااملحكمةفاتلالادفعاجميعااسطرافاالت اويشةةةةةةةةةةةةةأا ي هااخ ففاتلالااللجونا

امزاالقضان 
ً
 للتحكيماأسلوًباالحّلامنازااتهماوخ فاتهما دل

 

 التحكيم في الشريعة: -2

"هواتجراناقانونّ امسةةةةةةةةةةةتمّدامزاالشةةةةةةةةةةةريعةااإلسةةةةةةةةةةة ميةفاوتوج اااالااملحكمةااتباا افياحاياتقدوماأحدا

رااإلصةة  اوفّر ا
ّ
قا فادهدفاتلالااإلصةة  اوالتوفياا يناال وجينفاوفياحاياتعذ ال وجيناداو؛االتفريااللشةةح

 [3 ي همافاوهوامزاالنظاماالعام" ا]

 

 حكم القانون: -3

"وتضّمزامفهوماحكماالقانوناأواسيادت اتاماياالقاادةاالقانونيةانفسهاافياالحالتااملتماثلةفاوبي ا

النظراازااملراك االجتماايةالألطرافاماتاالّصلةفاوهواماايعّب اان ا املساواةاأماماالقانون اويرتبطاحكما

حاللسلتةاالتنفيذوةا التدخلافيااملهااوالتأثي اااالاالقانونا استق ياالسلتةاالقضائيةاااالانحوالايسم

 [4أحكامها "اا]

 

 رابًعا: محاكم وقوانين متعّددة أفرزها واقع الحرب

افاوااتمدتاالقو؛ااملقاتلةااملختلفةاالتوجهاتاواسهدافا منذاأناأخذتااسزمةاالسةةةةةةةةةةةةوريةامسةةةةةةةةةةةةاًرااانفيا

تماايةاوالت اتقاتلامزاأجلهافاحتطا ادرتاتل االقو؛ا التمرك افيامناطااقتالهافاوالت اُاّدتاحاضةةةةةةةةنتهااالج

تلالاتا نارؤاهااونظرتهااازاكيفيةاتدارةااملناطااالت اتسةةةةةةةةيتراالاهافامزاالنواحياالجتماايةاوالسةةةةةةةةياسةةةةةةةةيةا

والقتصةةةةةةةةادوةفاوتلالاسةةةةةةةةّزاقوانيناتوافاارؤاهافاسجلامل اةانراالناحيةاالجتماايةا ياتحد؛االنواحياالت ا

وصةةةةةةةةةةةةةعةة اااالاتلةة االقو؛اضةةةةةةةةةةةةةمةةانادومومتهةةااااالااسرضفافتنواةةراالقوانيناااالااسراضةةةةةةةةةةةةةب اامزادوناتدارتهةةا

اتلالاالقوانينا
ً
السةةوريةلام هااماااّدتاالدوزامنبًعاال شةةريعاتهافاوم هاامااااتمدتاالقوانيناالوضةةعيةفاتضةةافة

بُلافيامحاكماالدولةاالسةةةةةةةةةةةةةوريةفاوالت امازالراسةةةةةةةةةةةةةاريةااملفعويافيا
ن
مناطااسةةةةةةةةةةةةةيترةاالت اةانرامتداولةامزاق

 قواتاالنظاماالسورياحتطاالوقراالحالي 
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 خامًسا: املحاكم والقوانين في شمالي سورّية

رافياجميعااملشاةلاالت ات ّصااملرأةاوب اصةا
ن
فيامدناشمالياسورّيةاالت اتحكمهاااإلدارةا"الكردوة"فاُونظ

اتحكيميةاشةةةةةةةةةب اشةةةةةةةةةعبيةفاتسةةةةةةةةة طا"دارااملرأة"فاوليساشةةةةةةةةة رطااأناتكونالجاناتل امشةةةةةةةةةكلةاالت  فامزاجهة 

الجهةامزاالختصةةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةين اتحاوياالجهةاالتحكيميةافياهذهاالهياةلاحّلااسمرا الصةةةةةةةةةةةةةل فاوتنافشةةةةةةةةةةةةةلرافيا

حايااندهااتلالامحاكماالشع  
ُ
 الوصوياتلالاحكماورضب اطرفياالنزا لافإّناالقضيةات

جدابع اتوجدافياةلامدونةاخاضةةةةةةةةةةةةةعةالةدارةا"الكردوة"امحكمةاتسةةةةةةةةةةةةة طا"محكمةاالشةةةةةةةةةةةةةع "فاكمااووا

افالكزااملحاكماتل اوبحسةةةةةةةةةةةةة اتحقيقاتاأجريراهناكفالاتتعاملامعا محاكماالسةةةةةةةةةةةةةتينافاوالنق اأوضةةةةةةةةةةةةةً

القضةةةةةةةةةةةةةاواا موج اقانونامعّينفا لا حسةةةةةةةةةةةةة امفاهيماومبادكاتتوافاامعارؤ؛االجهةاالحاكمةفافقداوردافيا

وتمافيامحاكمااتحد؛االتحقيقاتاالت ااسةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةرادوراالقضةةةةةةةةةانافيابع ااملناطاامزاسةةةةةةةةةورّيةامااوأت :ا"ما

الشةةةةةةةةةةةةةع امزاتتبياامفهوماالعدالةاالجتماايةاأثاراانتقاداتاواسةةةةةةةةةةةةةعةااندامجملاالحقوقيينفافقدااّدا

قضاةاون  احقوقيةالةةةةةةةةةةةا"مجلة"اان ا لدياأّنا"مااوجريافياهذهااملحاكماهواطامةاكب ؛ا حّااالقضانفاتما

ااية"االذياوتمثلا ضةةةةةةةةةةةةةمي االقاضةةةةةةةةةةةةةب الاووجداقانونامتبافافالقانونااملعتمداهوا"معياراالعدالةاالجتم

والشةةةةةةةةع اورؤيتهمافحسةةةةةةةة فاف انصةةةةةةةةوياولاقوانيناتضةةةةةةةةبطااسحكامفاوتناةانرابع اهذهااملحاكمفاالت ا

وكونامزا يناقضةةةةةاتهاااددامزااملحامينفاتلجأاتلالاتتبياانصةةةةةويامزاالقوانيناالسةةةةةوريةاأحياًنافافإّنامل ا

 [8ونحصرافياأصويااملرافعات" ]

ًرا-لكزاجر؛ا
ّ
صوغا"قوانينااملرأة"التكونا ياالفصلافياجميعااملشاةلاالت ات ّصااملرأةفاوم هاامادةا-مؤخ

اا مشكلةاالت  فاو يااملادةارقما 
ّ
(اوردافاها:ا"وحّاالك االتةرفيناطل االتفريةافاولاوجةوزاالتة  ا14تتعل

 ااا9 ةاإلرادةااملنفةردة" ا]]

زاليسالهةةةذهااملةةةادةاازاالت  اوالت اوردتافيا"قوا
ّ
ةا ةةةاملشةةةةةةةةةةةةةكلةةةةامةةةااومك انينااملرأة"اقوانينافرايةةةةاوملمةةةّ

القاضةةب امزاالتحكيمافيامشةةكلةاالت  فامزاحيكا نانامقوماتاالحكماالصةةادرا مشةةكلةاالت  فامتوافًقاا

داراهةةةذهاالهيةةةاةةةةلاواسجسةةةةةةةةةةةةةةةاماالقضةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةةا
ُ
مزاجةةةانةةة اا-فيااسغلةةة -معاالقةةةانوناالةةةذياولما ةةةاملشةةةةةةةةةةةةةكلةةةةفاولاتةةة

لينفا حكمادراسةةاتهماوشةةهاداتهما إصةةدارااسحكام اهذهااإلشةةكاليةافياانتقانااختصةةاصةةييناأواحقوقيينام وّا

 الكادراالقضاو اتسّبّرافياأحكاماكيفيةافيافضاناالعدالةاالجتماايةاوحكماالشع  

ازدادتاحالتاالت  افيامناطااشةةةةةةمالياسةةةةةةورّيةفامزادوناأناتكوناتل االقوانيناأواالهياةلاواسجسةةةةةةاما

منعاتفاقمااملشكلةفافأغل احالتاالت  اوحد اخارجاالدوائراالقضائيةالحسا اتاالقضائيةامساهمةافيا

حوياتعداداا2016اجتماايةفاوجانافياتحصةةةةةةةةةةاناأجرت ا"منظمةاسةةةةةةةةةةارااملناهضةةةةةةةةةةةاالعنلاضةةةةةةةةةةدااملرأة"اللعاما
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قضةةةاوااالعنلاضةةةدااملرأةفاوم هااحالتاالت  افيامناطااالشةةةماياالسةةةوريا"منتقةااإلدارةاالكردوة"احيكا

 ]ا10" [اا2016حالةاخ ياالعاماا778دافيااإلحصاناأّنا"حالتاالت  ا ليراورا

 

 سادًسا: نتائج الدراسة

مزاخ يااملقا لةامعااّينةاالبحكاازاطرياااملقا لةااملقّننةفاو ياأربعاحالتااايشةةةةةةةةرامشةةةةةةةةكلةاالت  ا

نراازاوضعاالحالتافياس ّ االحربفاوجميعاتجا اتااسس لةااملوجهةاتلالااّينةاالبحكفاوامل حظا تاالت اُدّوح

 تتعلاا فرضياتاالبحكاالث ثةفاو ي:

 اسوضا االت اأفرزتهااالحرباساهمرافياتفاقمامشكلةاالت   ا-ا1ا

الجهاتاالقضةةةةةائيةاالت انشةةةةةأتاوالقوانيناالت اصةةةةةدرتافياسةةةةة ّ االحربامزاقو؛اتحكماالواقعاالسةةةةةورّياا-2

اا قضاوااالت   
ّ
نةافيمااوتعل

ّ
 غي امتمك

 يعيُشااسطفايااق االت  افياأوضا امعيشيةاصعبة اا-3

وفيمااوأت اارضاسجوبةاالحالتاازااسسةةةةةةةةةةةةة لةاالت اوجهراتلاهافامعاارضاامل حظاتاالت ادّونرافياأثنانا

 املقا لة:

 

 الحالة األولى: 

قمافياتطارااسسةةةةةةةةةةةةة لةااملتعلقةا الفرضةةةةةةةةةةةةةيةااسولالاللبحكفاوالت اتدر امسةةةةةةةةةةةةةاهمةامفرزاتاالحربافياتفا

ااًمافاوأّناالت  اقداحد افياالعاماا13مشةةةةةةةةةةةةةكلةاالت  فاأجا راالحالةااسولالاتّنامدةاال واجااسةةةةةةةةةةةةةتمرتا

فاوأّناسةةةةةةةةةةةةةّةة االخ فايعوداتلالاالوضةةةةةةةةةةةةةعااملةةادياامل  ّديالل وجاالةةذيات ّوجهةةااحيناةةةانةةراتملةة ااملةةايفا2013

ّّ اغ ناس ّ االحربافيانفاداتل ااسموايفا دأتااملشك تا ي   همااحتطاأفضراتلالاالت   واندمااتس

زاالقضةةةةةةةةةةةةاناوالقوانينافيا
ّ
أمااأجوبةااسسةةةةةةةةةةةة لةااملتعلقةا الفرضةةةةةةةةةةةةيةاالثانيةاللبحكفاوالت اتدر اادماتمك

 اطالراتلالاث ثةاأشهرفاوبعداتصرارا
ّ
قضاوااالت  فافكانراتجا اتاالحالةااسولالفا أّنامدةاالخ فاوال شك

العةةائايامنعهةةاامزاالةةذهةةابافياحي هةةااتلالااملحكمةةةالسةةةةةةةةةةةةة يفةةانااال وجاحةةد االت  افياالعةةائلةةةفاسّناالوضةةةةةةةةةةةةةع
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حقوقهافاوتقوياالحالةاتّنهااالتجأتافيماابعداتلالا"دارااملرأة"اوتماتاادةاأولدهااالخمسةةةةةةةةةةةةةةاتلالاحضةةةةةةةةةةةةة هافامعا

 أللاااالاال وجفاتضافةاتلالانعجتينافقطاتماتحصيلهماابعداالشكو؛ ا30فرضامبلغاشهرياقيمت ا

اا ةةاإلجةةا ةة
ّ
ةاازاالفرضةةةةةةةةةةةةةيةةةاالثةةالثةةةاللبحةةكفاوالت اتةةدر امعةةانةةاةااسطفةةايابعةةداالت  فاقةةالةةرافيمةةااوتعل

ااانقتعاازا الحالةاتّنهااوأولدهااالذةوراالخمسةةةةةةةةةةةايعيشةةةةةةةةةةونافيامنزيا أجرةاشةةةةةةةةةةهريةفاوتّناأكب اأولدهااسةةةةةةةةةةنا

ملبلغاالذياالتعليمافياالصةةةلااسويفابسةةةّ االوضةةةعااملاديفاأمااأولدهااالبقيةافهمادوناسةةةّزاالتعليمفاوتّناا

اسطفالهاالاوكف امصةةةةةاريلااملعيشةةةةةةاملدةاشةةةةةهرفاوب اصةةةةةةاأّنهاا
ً
اشةةةةةهرّية

ً
فرضةةةةةت ا"دارااملرأة"اااالاال وجانفقة

ا أجرةاشهرية ا
ً
 وأولدهاايسكنونامنزل

 

 نتيجة:

أللالي ةاسةةةةةةةوريةفالاتكف امصةةةةةةةاريلااسسةةةةةةةرةاا30لوحظاأّناالنفقةاالت اخصةةةةةةةصةةةةةةةرالهااوسولدهاا قيمةاا-

اُودفعاتوجارها
ً
املكّونةامزاأماوخمسةةةةةةةاأولدافياأوضةةةةةةا االي نااملعيبةةةةةةب فاوب اصةةةةةةةاأّنااسسةةةةةةرةاتسةةةةةةكزامنزل

 الشهرّيامزااملبلغانفس  

 سوناالتيذوةاواض اااالاأجسامااسطفاياالخمسة ا-

قّدماتلاهمامزاالخّي وز تا-
ُ
ش  ؛اجميعهاامزاالبالةفاأوات

ُ
 بدواامل بسامستعملةفاوت

 تتأّسلاال وجةااملتلقةاكثيً ااااالامااأصابهااوأولدهاافياهذهااسوضا االصعبةاوالعيشامزادونازوج ا-

 ااااااا

 الحالة الثانية:

قةا الفرضةةةةةةةةةةةةةيةااسولالاللبحكفاوالت اتدر ام
ّ
سةةةةةةةةةةةةةاهمةامفرزاتاالحربافياتفاقمافياتطارااسسةةةةةةةةةةةةة لةااملتعل

مشةةةةةةةةكلةاالت  فاأجا راالحالةاالثانيةا أّنهاام زوجةامنذاسةةةةةةةةّرااشةةةةةةةةرةاسةةةةةةةةنةفاوأّنهاااف  قراازازوجهاامزا

لاأيافياالعاماالثان امزاالحربفاوتقوياالحالةاتّناسةةةةةةةّ احدو االفرا اهوا2012دوناحكماط  افياالعاما

ل وجاازاالبيرلاوهواسةةةةةةةةةةةةةائااشةةةةةةةةةةةةةاحنةاتجاريةفاوا حسةةةةةةةةةةةةة اماااخت فااآلرانا ي هااوبينازوجهااحوياتيّي اا

مكرتاالحةةالةةفافقةةداااتقةةلازوجهةةااااالاالترقةاتامزاجةانة اتنظيماالةدولةةا دااش(امراتااةدوةدةفاومكرتاا

أّناالتةةةأخرافيااإلنجةةةابايعوداتلالاحةةةالةةةةاالفرا اوالتييةةةّ اازااملنزيفاكمةةةاامكرتاالحةةةالةةةةاأّناالوضةةةةةةةةةةةةةعااملةةةاديا
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ّّ افياامل  ّديالل وجامزاجّرانا ااخلااحالةانفسةةةةةةةةيةاغي امسةةةةةةةةتقرةالد؛االثنينفامااتسةةةةةةةة أوضةةةةةةةةا االحرباأوضةةةةةةةةً

 ا قةازوجيةاملي ةا املشك تفاوالت الماتكزاموجودةاقبلا دناالحرب 

زاالقضةةةةةةةةةةةةةةانا
ّ
أجةةا ةةراالحةةالةةةاازااسسةةةةةةةةةةةةة لةةةااملتعلقةةةا ةةالفرضةةةةةةةةةةةةةيةةةاالثةةانيةةةاللبحةةكفاوالت اتةةدر ااةةدماتمك

فياحالةافرا اازازوجهاامنذاأربعاسةةةةةةةةةنواتفاوحتطااآلنالماوحد ااوالقوانينافياقضةةةةةةةةةاوااالت  فاومكرتاأّنها

افاوأّنهااتلالا الت  فاااالاالرغمامزاأّنهااتتال ا  امنذاسةةةةةةةةبعةاأشةةةةةةةةهراأماماالعائلةاوالجهاتاالقضةةةةةةةةائيةاأوضةةةةةةةةً

 اآلنالماتحصلامزاال وجاااالانفقةاأواتاانةاتساادهااااالااملعيشةافياس ّ االحرب 

ةااملتعلقةةةا ةةالفرضةةةةةةةةةةةةةيةةةاالثةةالثةةةاللبحةةكلاوالت اتةةدر امعةةانةةاةااسطفةةايابعةةداوفياتطةةارااإلجةةا ةةةاازااسسةةةةةةةةةةةةة لةة

الت  فاأجا راالحالةا أّنهااأمال يتينفاالكبي ةام هّزافياامراالسةةةةةةةادسةةةةةةةةااشةةةةةةةرةفاوالصةةةةةةةيي ةافياامراخمسا

امسةةةةةةةةاادةااسهلالهمفا لاحتطاتّنااسهلا
ّ
سةةةةةةةةنواتفاوتعيشةةةةةةةةانامعهاافيا يراأخاهافاولاوملكزامصةةةةةةةةدرارز اتل

ّفلونا مصةةةةةةةةاريلادراسةةةةةةةةةاا نتهااالكبي ةاالت اتدر افيااملرحلةاالثانويةفاوااّب تاالحالةاازااسةةةةةةةة ياههاامزاوتك

الوضةةةعفاوقالراتّناا نتهااتنوياتركااملدرسةةةةاسّنهاا اتراراشةةةدةفاوتشةةةعرا الصجلافياأخذامصةةةروفهاااملدر ةةةبّ ا

اماافياه  ذهااسوضا االصعبة مزاغي اوالدهافاوحمدتاهللااسّناأطفالهاالماُوصا واا مرض 

 

 نتيجة:

لوحظامزاخ ياتصةةةةةةةةةّرفاالحالةاوا نتهااالكبي ةافياأثنانااملقا لةاأّنهمااتعّدانانفسةةةةةةةةةاهماااالةاااالااسهل اا-

 وأّناالحالةا اتراتريداالت  ا أياثمزاةان 

 لوحظاكذل اأّنهااتريداأناتشعرا التحّررامزاقيودازوجهاااملتيّي اا هاامنذاأربعاسنوات ا-

افاوالحالةاالنفسةةيةااملعّقدةاةانراواضةةحةاااالااسمفاةونهاافشةةلرافيا ناناأسةةرةفااا- اجدا لوضةةعااملاديام  ّد 

حةةراالحةةالةةةاتلالاأّنازوجهةةااقةةدات ّوجا ةةأخر؛ابعةةداالفرا فاو ياالنقتةةةاالت ا
ّ
و ياترّدداملةة افياك مهةةافاومل

افاوتسّر امزاطلًلهااالت  امزازوجها   ةانراتييظهااجدا

 

 الثة: الحالة الث

قةا الفرضةةةةةةةةةةةةيةااسولالاللبحكفاوالت اتدر امسةةةةةةةةةةةةاهمةامفرزاتا
ّ
أجا راالحالةاالثالثةاازااسسةةةةةةةةةةةة لةااملتعل

قرا تاري ا
ّ
وةانرامدةازواجهااسةةةةةةةنةاوأربعةاا2016ة12ة15الحربافياتفاقمامشةةةةةةةكلةاالت  فاومكرتاأّنهااطل
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ل وجامزازوجت االسةةةةةةةا قةفاوالت اأشةةةةةةةهرفاوأّناسةةةةةةةّ احدو االت  اهواالخ فاتاالعائليةا ي هااوبيناأولداا

ااويكب هةةاا كثي فا خةةةفاف زّوجهةةااالرجةةلاالةةذياوبلغامزاالعمراسةةةةةةةةةةةةةتينااةةامةةً
ّ
فقةةدتاحيةةاتهةةاافياتثراانفجةةارامفز

 الماوتّماالتوافاافياالحياةاال وجيةابسّ االخ فاتاالعائليةفاوالوضعااملادياامل ري 
ّ
 ومكرتاالحالةاأن

ا
ّ
زاالقضةةةةةةةةةةةةةانافياتجا اتاالحالةاازااسسةةةةةةةةةةةةة لةااملتعل

ّ
قةا الفرضةةةةةةةةةةةةةيةاالثانيةاللبحكفاوالت اتدر اادماتمك

قرافياالجامعاوبحضةةةةةةةةةةةةةورااسهلا تريقةاشةةةةةةةةةةةةةرايةفاوأّناف  ةا
ّ
والقوانينافياقضةةةةةةةةةةةةةاوااالت  فاأجا را أّنهااطل

ا لاغي اخمسةةةةةةةةةةةةااشةةةةةةةةةةةراووًمافاومزاثمفاتّماالت  ااسةةةةةةةةةةةتجا ةالرغبةاال وجفاوتّنهاالماتسةةةةةةةةةةةتوفح
ُ
الخ فالماتت

 تلالااآلناااالاالرغمامزاتقدومهااشكو؛اااالاال وج حقوقهاامزاال وجا

قةا الفرضةةةةةيةاالثالثةا
ّ
ومكرتاأّنهااتسةةةةةكزااآلنامعاأهلهافالماتكملاالحالةااإلجا ةاازا قيةااسسةةةةة لةااملتعل

 ا
ً
 للبحكلاوالت اتدر امعاناةااسطفايااق االت  لاومل اسّنهاالماتنج امزازوجهااأطفال

 

 نتيجة:

  يبةاكبي ةفاوأّنامستقبلهااضا اتثرافشلازواجهاامزارجلامسّزاوفقي االحاياالوحظاأّناالحالةاتشعر

 فيازمزاالحربفاوأّنهااتلالااآلنالماتحصلاااالاحقوقهاااملشرواة 

 

 الحالة الرابعة:

قةا الفرضةةةةةةةةةةةيةااسولالاللبحكفاوالت اتدر امسةةةةةةةةةةةاهمةامفرزاتا
ّ
أجا راالحالةاالرابعةاازااسسةةةةةةةةةةة لةااملتعل

قرافيانهاوةاالعاماالحربافياتفاقمامشةةةةةةةةةةةةةكل
ّ
ل
ُ
فا2011ةاالت  فاومكرتاأّنهاا قيرام زوجةاف  ةاسةةةةةةةةةةةةةيتينفاوط

وأّناسةةةّ احدو احالةاالت  ايعوداتلالاخ فاتااقائدوةلافقدات وجااقبلا دناالثورةاالسةةةوريةفاوان سةةة ا

تلالاازوجهاافيماابعداتلالاحركةاتسةةةةةة ميةام شةةةةةةّددةفاوبدأتاالخ فاتا ي همااسسةةةةةةبابااقائدوةاتلالاأناوصةةةةةةلر

 الت  فاوأّناأسباباالخ فالماتكزاموجودةاقبلاالحرب 

زا
ّ
وفياتطةةاراتجةةا ةةاتاالحةةالةةةاازااسسةةةةةةةةةةةةة لةةةااملتعلقةةةا ةةالفرضةةةةةةةةةةةةةيةةةاالثةةانيةةةاللبحةةكلاوالت اتةةدر ااةةدماتمك

ّراأماماالعائلةفاوليسالد؛اجهةا قح
ُ
القضةةةةةةةةةةةاناوالقوانينافياقضةةةةةةةةةةةاوااالت  فافذكرتاالحالةاأّناحكماالت  اأ

اامزااقضةةةةةةائيةاأواشةةةةةةرايةف
ً
وأّنامدةاالخ فاامتّدانحواسةةةةةةنةفاومكرتاالحالةاأّنهاا يامزاطلبراالت  اخوف

احقوقهاامزاال وجفا ااااالامستقبلاطفلاهااأوًضافاكماامكرتاأّنهاالماتستوفح
ً
التوّج اامل شّددال وجهافاوخوف

 اسن ااختفىابعداالت  امباشةةةةةةةةةةةةةرةفاولددهاامعلوماتامتضةةةةةةةةةةةةةاربةاازامكاناوجودهفافثمةامعلوما
ّ
تاتقوياتن
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 امازايافيا
ّ
 اقتلافياتحد؛ااملعاركفاومعلوماتاأخر؛اتفيدا أن

ّ
افاوثمةامعلوماتاتفيدا أن هاجراتلالاأوربااسةةةةةةةةةةةةةرا

 صفوفاامل شّددوز 

وفياتطاراتجا ةاالحالةاازااسسةةةة لةااملتعلقةا الفرضةةةةيةاالثالثةاللبحكفاوالت اتدر امعاناةااسطفايابعدا

فالهاااثنانلاولدافياالسةةةةةةةةةةةةةابعةامزاامرهاوهوافياالصةةةةةةةةةةةةةلااسويفاوبيرافياالت  فامكرتاالحالةاأّناادداأط

السةةةةةةةةادسةةةةةةةةةامزاامرهاالماتدخلااملدرسةةةةةةةةةابعدفاويعيشةةةةةةةةانامعهاافيامنزياأهلهالاسّنهاالاتمل اداًرااللسةةةةةةةةكزفا

ومكرتاالحةةالةةةاأّنامصةةةةةةةةةةةةةةدرارزقهةةااالوحيةةداهوامسةةةةةةةةةةةةةةااةةداتااسهةةلفاوالتب اةةاتاالت اتصةةةةةةةةةةةةةلهةةاامزاالجمعيةةاتا

 هااتحمداهللااااالاأّناأطفالهااساملونفاولماوصًلهمامرضفاحيكااسوضا ااملادوةاالصعبة الخي وةفاوأنّا

 

 نتيجة:

لوحظامزاخ يااملقا لةاأّناالحالةاتشةةةةةةةةةةةعرا اليبناالذياأصةةةةةةةةةةةابهاامزاجراناحالةاالت  فاو يافيامقتبلا

العمرفاوةانراالحالةاتبك اأثنانااملقا لةاملااتشةةةةةةةةةةةةةعرا  امزاصةةةةةةةةةةةةةعوبةاتربيةاالتفلينافيااسوضةةةةةةةةةةةةةا ااملعيشةةةةةةةةةةةةةيةا

 الصعبةفاوةانراتشكواوتتأّسلالضيا احقوقهافابسّ ااختفانازوجهااازااسنظار 

 

 النتائج العامة للبحث

مااتماارضةةةة امزانتائجااملقا  تامزاخ يااسسةةةة لةااملقّننةاالت اوّجهراتلالااّينةاالبحكفاو ياأربعانسةةةةوةا

دافاهةةااجميعاالحةةالتامزا
ّ
اةةايشةةةةةةةةةةةةةزاحةةالةةةاالت  اوالفرا فاوامل حظةةاتاالت اُدّونةةرافياأثنةةانااملقةةا  تفاتؤكةة

 خ ياتجا اتهّزامااوأت :

 

 الفرضية األولى

سةةةةةةةةةّ االت  اأواالفرا ايعوداتلالااسوضةةةةةةةةةا االت اأفرزتهااالحرباالدائرةافياالب دامنذاأكث امزاخمساا-1

 سنواتامضر 

أحدثرااسوضةةةةةةةةةا االت اأفرزتهااالحرباأثًرااكبيً ااااالاالحالةااملادوةاوالنفسةةةةةةةةةيةالألسةةةةةةةةةرةاالسةةةةةةةةةوريةلامااا-2

مااتؤكداخلاا ي ةاأسةةةةةةةةةةةريةاملي ةا املشةةةةةةةةةةةك تفاتتّوراكثي ام هااتلالاحّدا
ّ
االت  ا يناال وجينفاوهذهاالنتائجاتن

 صحةاالفرضيةااسولالاللبحكلاو يامساهمةامفرزاتاالحربافياتفاقمامشكلةاالت   
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 الفرضية الثانية

دتاجميعاالحةةالتاأّناحكماالت  اصةةةةةةةةةةةةةةدرافياوةةّلااةةاداتاوقيودااةةائليةةةا
ّ
فيمةةااو ّصاحكماالت  فاأكةة

ااوخارجاالدوائراالقضةةةةةةةةائيةفاومزادوناأن ونلزاحقوقهّزااملشةةةةةةةةرواةفاكمااأكدتاالحالتاأّنهزاتقّدمزا دااو 

للمتالبةا حقوقهّزابعداالت  اتلالاالجهاتاالقضةةةةائيةفاومل السةةةة يفاناحقوقهّزامزاالنفقةفاأواماايعي هزا

صةةةةةةةةةرالهاامزا ااالااملعيشةةةةةةةةةةافياأوضةةةةةةةةةا االي ناحيكاالحربفافإحداهّزامكرتاأّناالجهاتاالتحكيميةاخصةةةةةةةةةّ

ا
ً
اتدفعاأجرت االشهريةفاا30قدرهاازوجهاامبلي

ً
الهااوسولدهااالخمسةفاو ياتسكزامنزل

ً
أللالي ةاسوريةانفقة

أمةةةةاااسخريةةةةاتافةةةةأكةةةةدناأّنهزالماتنلزاحقوقهزاحتطااللحظةةةةةفاااالاالرغمامزاتقةةةةدوماالةةةةداةةةةاوياتلالاالجهةةةةاتا

ا
ُ
زاالقضةةاناوالقوانيناالت اأ

ّ
يراوصةةدرتافياالقضةةائيةفاوهذااوؤكداصةةحةاالفرضةةيةاالثانيةفاو ياادماتمك نشةةح

 أثناناالحربامزاقو؛اتحكماالواقعاالسوريافياقضاوااالت   

 ا

 الفرضية الثالثة

أماافيمااوتعلاا مصةةةةةةةةةةي ااسطفايابعداالت  فافكاناإلحداهّزاخمسةةةةةةةةةةةاأطفايفاوسخر؛اطف نفاوللثالثةا

دتاالحالتاج
ّ
فاومزاخ يااإلجا اتاأك

ً
افاأّمااالرابعةافلماتنج اأطفال ميعهااأّنااسطفايامزاطف ناأوضةةةةةةةةةةةةةً

 امرااملدرسةفاتمااأّنهماتسّربوافاأواأّنهماسي سّربوناقريًباان يجةااسوضا ااملادوة 

كماالوحظاأّنااسطفاياجميعهمامحرومونامزااملسةةةةةةةةتل ماتااسسةةةةةةةةاسةةةةةةةةيةلاةامللّسفاواملسةةةةةةةةكزفاواملأةلفا

راصةةةةةةةةةةةةحةاوتشةةةةةةةةةةةةي انتائجاالدراسةةةةةةةةةةةةةاتلالاأّنااسطفاياوواجهونامعاناةاشةةةةةةةةةةةةدودةابعداالت   ّح فاوهذهاالنتائجاتث

 الفرضيةاالثالثةاللبحكلاو يامواجهةااسطفاياسوضا امعيشيةاصعبةااق االت   
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 خاتمة

مزاخ ياالتعّرفاتلالاحجمامشةةةةةةكلةاالت  افياشةةةةةةمالياسةةةةةةورّيةا وصةةةةةةفهاانمومًجاالبلدايعان امزاتفرازاتا

رةاااالاالواقعاالجتما يفاوالت اخلفرامشةةةةةةاةلااجتماا ح
ّ
فياا-ولات اي-يةالاحصةةةةةةرالهافاوتسةةةةةةّبّراالحربااملؤث

هدماالع قةااسسةةةةةةةةةةةةةريةفاوت تراالقدسةةةةةةةةةةةةةيةاالجتماايةاوالدوييةاداخلااسسةةةةةةةةةةةةةرةاالسةةةةةةةةةةةةةوريةفاتماتبّينانتائجا

البحكاأّناللحربادوًراافياتفاقمامشةةةةةكلةاالت  افيااجميعااملناطااالسةةةةةوريةفاوااالاالرغمامزاتفاوتاحجما

خت فافياتعاط ااملحاكماوالقوانينافيامشةةةةةةكلةاالت  افيام تللااملشةةةةةةكلةامزامنتقةاحرباتلالاأخر؛فاوالا

املناطااالسةةةةةةةوريةفاتلاأّنااملشةةةةةةةكلةاقائمةافياةّلااملناطااالسةةةةةةةوريةفاوالت اتمرافاهاامسةةةةةةةي ةاالقضةةةةةةةانا مرحلةا

اصةةةةةةةةةيبةفاكمااوصةةةةةةةةةفهااحقوقيونلاتماتعّددتااملرجعياتاالت اليسالهاامرجعيةاقانونيةاصةةةةةةةةةرففا لاأخذتا

الجتهادافياالحكمفاوصةةةةةةةةدوراأحكاماكيفيةامزاقضةةةةةةةةاةاليسةةةةةةةةواا اختصةةةةةةةةاصةةةةةةةةينادوًمافاوتعتمدااسحكاماصةةةةةةةةفةا

تقنياتاالحذفاواإلضةةةةةةافةاوالقيا اوالجتهادافياحكمهافاوباتاالقاضةةةةةةب اوحكما رؤيت افياتتبيااالشةةةةةةريعةفا

واملحةةةاكمات بعالحكماالعسةةةةةةةةةةةةةكراالةةةذياوحكمااملنتقةةةةاالت اوحكمهةةةافافلماتسةةةةةةةةةةةةةةةاهماحةةةالةةةةاالقضةةةةةةةةةةةةةةةاناتلةةة افيا

فاضامعّدلتاالت  افيامناطااالحربفاكمااطاياتأثي امفرزاتاالحربااسسةةةةةةةةةةةةةرةاالسةةةةةةةةةةةةةوريةافيااملهجراان 

 أوًضافاو ياتنايانصيًلهاامزااملشك تاالجتماايةاوب اصةاالت   

عاشافيامناطااالحربفا اتراحاجةااملجتمعاالسةةورياملحةاتلالاتحكيما
ُ
وبعدامعرفةاالواقعاالجتما ياامل

زافيااملشةةةةةةةةةك ا
ّ
ّّ افياتشةةةةةةةةةرممامتمك تاالجتماايةاالت اتعصةةةةةةةةةلابهماوم هاامشةةةةةةةةةكلةاالت  فاوالت ا اترات سةةةةةةةةة

العوائلفاتّنهااالحالةاالت امزااملف  ضاأناتعصةةةةةةةةلا ضةةةةةةةةمي االحقوقيينفاوتوّجههمانحواالبدنا املسةةةةةةةةاهمةافيا

العديفااتص  احكماالقضاناقدرااملستتا افياةافةااملناطااالسوريةفاوللمساهمةافيااستقامةااسمورانحو

ورافيامشةةةةةةةةةةةةةكلةةةةةاالت  فاوبمةةةةااوتوافااوأوضةةةةةةةةةةةةةةةةا االحربفاومزادوناالنظراتلالانو االحكماوالجهةةةةةا ووأداالجن

املسةةةةةةةةةيترةفامااقداو فلامزاوطأةااملشةةةةةةةةةكلةاااالااسسةةةةةةةةةرةاالسةةةةةةةةةوريةاالت ا اتراتحراتأثي االحربامهشةةةةةةةةةمةفا

 وتيتظراالنجاة 
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 املراجع     

 فا2016ة12ة20فاتاري اال يارةا2011املجمواةااإلحصائيةااملكت ااملرك يالةحصانفامؤشراتاا-[ا1]

http://www.cbssyr.syة 

 ف2016ة12ة22مليوناشخصفاتاري اال يارةاا11فاسكايانيوزااربيةفامنظمة:االحربابسورّيةاشردتا أ واوبا-[ا2]

http://www.skynewsarabia.com/web/article/772278 شخص-مليونا-11-شردت-بسوريا-الحرب-منظمةة  

ف2016ة12ة23ملااورا فاالتحكيماالشر يفاتاري اال يارةاا-[ا3]ا  

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=16682 

[امعهداالبحريزاللتنميةاالسةةةةةياسةةةةةيةفامعجمااملصةةةةةتلحاتاالسةةةةةياسةةةةةيةفاميشةةةةةوراتامعهداالبحريزاللتنميةاالسةةةةةياسةةةةةيةا4]ا-

  ا33فايا2014

ّدامنةةةة فاتةةةةاري اال يةةةةارةامراك االرافةةةةدوزاللةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةاتاوالبحو االسةةةةةةةةةةةةةة  اتيجيةةةةةفاالت  :اأسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةا ةةةة اوةثةةةةارهاوطر االحةةةةا-[ا5]ا

 فا2016ة12ة23

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=8379 

فيااسحواياالصحيةاوالقتصادوةاوالجتماايةاوالثقافيةاللشع اا2016وا2010مرك افي ولاللدراساتفاسورّيةا يناا-[ا6]ا

 ا2016ة12ة18السوريفاتاري اال يارةا

http://firil.net/?p=2088 

 فاا2016ة12ة26معهداليفانراللدراساتفاسوريةا  احالتاالت  اواسزمةفاتاري اال يارةاا-[ا7]ا

http://levantri.com/ اواسزمةة-الت  -حالت-سورية  

فريااالتحقيقاتافياجريدةاان ا لديفاقضةةةةةةةةةةةاناسةةةةةةةةةةةورّيةااملحّررةفاث  امرجعياتاتنذرا تقسةةةةةةةةةةةيماالب دفاتاري اال يارةاا-[8]

2016ة12ة25  

http://www.enabbaladi.net/archives/57254 

 فا2016ة12ة28موقعااملجلساالتنفيذياملقاطعةاالج يرةفاقوانينااملرأةافيامقاطعةاالج يرةفاتاري اال يارةاا-[9]

http://encumenacibiciker.info الج يرةة-مقاطعة-في-املرأة-نينقواة  

فاالصةةفحةاالرسةةميةاملنظمةاسةةارااملناهضةةةا2016رأةاللعاماتحصةةاناتارسةةميةاملنظمةاسةةارااملناهضةةةاالعنلاضةةداامل10]-[ا

 العنلاضّدااملرأة:

 https://www.facebook.com/sara.organization/?fref=tsا
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