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 Political سياسی

  
  Abbès Zineb- نوشتۀ عباس زينب

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣رچ  ما٠۶

  نوجوان تونسی داوطلب
  برای

  در سوريه» جھاد از طريق ازدواج موقت«
 

  

گشايش در جھاد از طريق ازدواج در « مقام عالی مذھبی در عربستان سعودی، شيخ محمد العريفی فتوائی تحت عنوان 

ی مزدوران اسالمگرائی صادر کرده، و بر آن است تا از ديدگاه مذھبی، مناسبات جنسی با زنان سوری را برا» سوريه

با مراجعه . که در خاک سوريه به سر می برند و مجرد و يا دور از ھمسران خود ھستند قانونيت بخشيده و رايج سازد

به چنين فتوائی مزدوران مسلح جھادطلب می توانند برای مدتی که از چند ساعت تجاوز نمی کند، با زنانی که ازدواج 

  .شان ترک شده اند يا طالق گرفته اند ازدواج کنندنکرده اند و يا توسط شوھران

از آنجائی که زنان سوری کفايت نمی کنند، اين فتوا در انترنت منتشر شده و در شبکه ھای اجتماعی زنان مسلمان را در 

البته شرط اين است . به سوريه بروند) ازدواج موقت(» جھاد از طريق ازدواج«سراسر جھان دعوت می کند که برای 

 سال و يا ١٤سن زنان بايد حداقل . که زنان بايد مؤمن باشند و به تکاليف اسالمی عمل کرده، نقاب و حجاب داشته باشند

بر اساس ھمين گزارشاتی که در فيسبوک و توئيتر منتشر شده تا کنون در پاسخ به . توسط شوھرانشان ترک شده باشند

  .ج موقت از ھم اکنون در سوريه حضور دارنداين فتوا، ده ھا داوطلب ازدوا

 سالۀ تونسی وجود دارد که از ھمان راه و شبکه ای عبور کرده است که برای انتقال ١٦بين داوطلبان يک نوجوان 

  .ھزاران مزدور تونسی در جنگ عليه مردم سوريه راه اندازی کرده اند
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نموده و جبھۀ ال نصرت را متھم کرده اند که دختر آنھا والدين اين دختر جوان آشفته و غرق در اشک درخواست کمک 

ی که در شبکۀ فيسبوک منتشر شده، عموی اين دختر جوان اعالم کرد در يک ويدئو.  سوريه فرستاده اندرا ربوده و به

 سوريه شوی مغزی داده و با خود به و که او از روز شنبۀ گذشته ناپديد شده، و جھاد طلبان را متھم کرد که او را شست

  .در خدمت سربازان مسلح مزدور انجام تکليف کند» جھاد از طريق ازدواج«برده اند تا به ضمانت فتوای 

  ويدئو را ببينيد

http://www.algerie1.com/actualite/une-adolescente-tunisienne-candidate-au-djihad-par-le-

mariage-en-syrie/ 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار۵

  ٢٠١٣ بروری ف٢٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  خاورميانه: منطقه 

   ناتو–حقوق زنان، جنگ اياالت متحده : مضمون 

  سوريه: تحليل 

-le-par-djihad-au-candidate-tunisienne-adolescente-une/ca.mondialisation.www://http

5324657/syrie-en-mariage 

 

 


