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أواًل: السياســات والقــرارات التــي تفرضهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
علــى مؤسســات التعليــم تهــدد مســتقبل قرابــة نصــف مليــون تلميــذ 

فــي محافظــات الرقــة والحســكة وديــر الــزور:

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة وثقنــا تعــرَُّض المراكــز التعليميــة والمعلميــن ألنمــاط متعــددة مــن 
 جميــع أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، وفــي مقدمتهــا اســتهداف تلــك المراكــز 

ِ
ـَبـــل

ِ
االنتهــاكات مــن ق

بعمليــات القصــف، أو تحويلهــا إلــى مقــرات عســكرية أو تغييــر وظيفتهــا، فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا 
التــي يتحــدث عنهــا هــذا التقريــر، ســعى كل مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
نــة بشــكل رئيــس مــن وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، إلــى فــرض آيديولوجيتهمــا علــى العمليــة  المكوَّ
التعليميــة والتدخــل فــي مناهجهــا وتدريســها بشــكل ســافر؛ ممــا ســاهم فــي مزيــد مــن التوتــر واالحتقــان 

بيــن أبنــاء المنطقــة والقــوى العســكرية التــي ســيطرت عليهــا.
 

وبعــد اندحــار تنظيــم داعــش ســيطرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بمســاندة قــوات التحالــف الدولــي 
بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى منطقــة شــمال شــرق ســوريا، وقــد الحظنــا أن اإلدارة الذاتيــة 
لهــذه المنطقــة ســعت تدريجيــًا منــذ تأسيســها نحــو عمليــة تغييــر المناهــج التعليميــة وإدخــال مــواد 
هة ومغلوطــة ومخالفــة لتاريــخ ســوريا والمجتمــع الــذي ُتســيطر عليــه، وكانــت عمليــة  تعليميــة مشــوَّ
وضــع وتغييــر المناهــج تتــم بشــكل تدريجــي، ولــم يتــم تغييرهــا كلهــا دفعــة واحــدة، وصــواًل إلــى إلغــاء منهــاج 
شــهادة الثالــث الثانــوي فــي العــام الماضــي، وبحســب مــا أخبرنــا بــه العديــد مــن المدرســين ومــن أهالــي تلــك 
 أو درايــة بعمليــات التغييــر فــي المناهــج التعليميــة، أي أنهــا بالمجمــل 

ٍ
المنطقــة أنهــم لــم يكونــوا علــى علــم

ــت دون مشــاورة علميــة حقيقيــة مــع الخبــراء مــن ســكان المنطقــة أو مختصيــن دولييــن، بــل تــم  قــد تمَّ
ــد تصــورات الســلطة الحاكمــة، علــى غــرار المناهــج التعليميــة  فرضهــا وفقــًا لرؤيــة أحاديــة آيديولوجيــة ُتجسِّ

ــد حــزب البعــث وعائلــة األســد. التــي يضعهــا النظــام الســوري والتــي تمجِّ

تــه إلــى فــرض قــرارات التجنيــد  لــم تقتصــر انتهــاكات اإلدارة الذاتيــة وقواتهــا المســلحة علــى ذلــك بــل تعدَّ
اإلجبــاري فــي صفوفهــا علــى المدرســين، وكذلــك مالحقــة واعتقــال المدرســين الذيــن يدرســون منهــاج 
التدريــس الصــادرة عــن النظــام الســوري، )إن هــذه المناهــج مــا زالــت تــدرس فــي المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا النظــام ضمــن مدنيتــي الحســكة والقامشــلي وبعــض القــرى(.

 فــي نســبة األطفــال المتســربين مــن 
ٍ

ت هــذه السياســات التراكميــة الكارثيــة إلــى ارتفــاع مخيــف لقــد أدَّ
المــدارس، وإلــى اضطــرار العديــد مــن األطفــال للذهــاب إلــى المــدارس فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
النظــام الســوري؛ وذلــك ســعيًا نحــو الحصــول علــى شــهادة دراســية معتــرف بهــا؛ وقــد أدى ذلــك إلــى 
اكتظــاظ الطــالب فــي تلــك المــدارس؛ ممــا يشــكل تهديــدًا لهــم فــي ظــلِّ جائحــة كوفيــد-19، كمــا أن تنقــل 
الطــالب ُيشــكل عبئــًا ماديــًا ومعنويــًا علــى أهاليهــم، وهــذا كلــه ُيشــكل تهديــدًا جديــًا لقرابــة نصــف مليــون 
طفــل طالــب فــي المناطــق الخاضعة لســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية، ويســتدعي من قــوات التحالف 

الدولــي الضغــط لتحقيــق ســلطة ديمقراطيــة مــن كافــة مكونــات المنطقــة تكتــرث لمصيــر أبنائهــا.

http://smne-syria.com/eb/2020/09/27/%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b9/
http://smne-syria.com/eb/2020/09/27/%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b9/
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ــة  ــع مؤخــرًا مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحــقِّ العملي ــر نتحــدث عــن انتهــاك وَق وفــي هــذا التقري
التعليميــة عبــر شــنِّ حمــالت اعتقــال تعســفي طالــت العشــرات مــن األســاتذة، وذلــك منــذ مطلــع كانــون 
الثانــي/ 2021 حتــى منتصــف شــباط الجــاري، وُتبــرر القــوى المســيطرة عمليــات االعتقــال تلــك بهــدف تجنيــد 
األســاتذة ضمــن صفوفهــا، أو نظــرًا ألنهــم قامــوا بإعطــاء دروس خاصــة أو دورات تعليميــة لتعليــم 
الطــالب وفــَق المنهــاج التعليمــي التابــع للنظــام الســوري، حتــى وإن كانــت تلــك الــدروس قــد تمــت ضمــن 

بيوتهــم الخاصــة، أو ضمــن مراكــز ومــدارس ليســت تحــت إدارة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.
 

يعتمــد التقريــر علــى إفــادات أجريناهــا مــع عــدد مــن المدرســين العامليــن فــي المــدارس فــي محافظــات ديــر 
الــزور والرقــة والحســكة، وعلــى إفــادات لشــهود عيــان وطلبــة ونشــطاء محلييــن، كانــوا موجوديــن فــي أثنــاء 
قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات الدهــم واالعتقال/االحتجــاز واالعتــداء الــواردة فــي هــذا التقريــر، 
وســوف نســتعرض فــي هــذا التقريــر ثمانيــة مــن هــذه اإلفــادات، والتــي نؤكــد علــى أنهــا ليســت مأخــوذة 
مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد اســتخدمنا فــي بعضهــا أســماء مســتعارة حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود 
ومنعــًا مــن تعريضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي 
أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــالت، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى 
ــق، وكل  ــات التوثي ــر وعملي ــد أهــداف التقري ــوا بهــا بمــا يفي ــي أدل موافقتهــم فــي اســتخدام المعلومــات الت
ــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا  ــي نعمــل بموجبهــا من ــا والت ــة لدين ــك وفــق البروتوكــوالت الداخلي ذل

ــا. لتواكــب أفضــل مســتويات الرعايــة النفســية للضحاي

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية. 

 قسريًا لدى قوات سوريا الديمقراطية 
ٍ

ثانيًا: ما ال يقل عن 2147 مختف
ف من إخفاء قسري لعشرات المدرسين: وتخوُّ

ــذت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عمليــات االعتقــال بحــقِّ المدرســين مــن دون إبــراز مذكــرة اعتقــال  لقــد نفَّ
ــة، فــي  ــه تهــم واضحــة أو التعريــف عــن نفســها، مــن حيــث تبعيتهــا أليِّ المراكــز أو اإلدارات األمني أو توجي
أســلوب أقــرب إلــى عمليــات الخطــف، ولــم ُيظهــر األمــن العــام فــي المناطــق التــي شــهدت االعتقــاالت 
ــر أيَّ تعــاون 

ِ
وهــو الجهــة المخولــة بحفــظ أمــن المدينــة وتنفيــذ عمليــات التوقيــف واالســتجواب، لــم ُيظه
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م إجابــات لتســاؤالتهم حــول تداعيــات االعتقــال، أو مصيــر المعتقليــن  مــع عائــالت المعتقليــن ولــم ُيقــدِّ
وأماكــن احتجازهــم، وال يعلــم الشــخص المعتقــل الجهــة التــي تقــوم بعمليــة االعتقــال وســَببه وإلــى أيــن 
يتــم اعتقالــه، وال ُيتــاح ألغلبهــم الدفــاع عــن نفســه، ويحــَرم مــن االتصــال بالعالــم الخارجــي وال يعلــم أهلــه 

عــن مصيــره شــيئًا.

ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قاعــدة بيانــات خاصــة بتســجيل المعتقليــن والمختفيــن قســرًا 
المبــادئ  الدوليــة ومجموعــة  القوانيــن  أحــكام  مــن  ومنهجيــة صارمــة مســتمدة  دقيقــة  وفــق معاييــر 
المتعلقــة بتحديــد حــوادث االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، ونقــوم بتســجيل الحــوادث التــي نحصل 
ــا، والشــهود،  عليهــا مــن مصــادر متعــددة كأعضــاء الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وعائــالت الضحاي
والناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز، ونجــري تحديثــات مســتمرة علــى قاعــدة البيانــات بهــدف تتبــع حــاالت االعتقــال 
نــت عائلتــه  ــه واإلجــراءات التــي تمكَّ ــر المعتقــل وظــروف اعتقال وتحديثهــا بشــكل مســتمر لمعرفــة مصي

لــة.
ِ
مــن اتخاذهــا تجــاه الســلطات المعتق

ُتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مــا ال يقــل عــن 3784 شــخصًا بينهــم 659 
طفــاًل و176 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي 
ل مــا ال يقــل عــن 2147 شــخصًا  ــدى قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي، وقــد تحــوَّ ــت مــا كان موجــودًا ل ورَث
منهــم، بينهــم 113 طفــاًل و83 ســيدة إلــى مختفيــن قســريًا، وذلــك منــذ بدايــات ســيطرة قــوات حــزب االتحــاد 
الديمقراطــي الكــردي علــى بعــض المناطــق الســورية فــي تمــوز/ 2012 حتى شــباط 2021، ونخشــى أن يتحول 
مصيــر المدرســين المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا فــي حــال عــدم وجــود تحــرك جــدي مــن قــوات التحالــف 

الدولــي وبشــكل خــاص وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاغــون(.

ثالثًا: عمليات اعتقال تعسفي ومالحقة وفصل طالت مئات المدرسين 
على يد قوات سوريا الديمقراطية:

منــذ بدايــة كانــون الثانــي/ 2021 حتــى 15/ شــباط/ 2021 ســجلنا مــا ال يقــل عــن 61 حالــة اعتقــال تعســفي 
طالــت مدرســين إمــا علــى خلفيــة قيامهــم بتدريــس المناهــج التعليميــة التابعــة للنظــام الســوري أو بهــدف 
تجنيدهــم إجباريــًا ضمــن صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، كمــا رصدنــا عمليــات مالحقــة مدروســة 
ــمَّ فصلهــم مــن  لمئــات المدرســين الذيــن رفضــوا االلتحــاق بصفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وقــد ت
عملهــم فــي المــدارس التابعــة لهيئــة التعليــم والتربيــة التابعــة لــإدارة الذاتيــة فــي محافظــات الرقــة وديــر 

الــزور والحســكة، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ألــف: 27 حالــة اعتقال/احتجــاز تعســفي بتهمــة تدريــس مناهــج غيــر المناهــج التــي فرضتها 
اإلدارة الذاتية:

ل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حــوادث  منــذ مطلــع كانــون الثانــي المنصــرم 2021 ســجَّ
اعتقــال عــدة اســتهدفت فيهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدرســين فــي محافظــات الرقــة 
والحســكة وديــر الــزور علــى خلفيــة تدريســهم أو عقدهــم دورات لتدريــس المناهــج التعليميــة التــي 

وضعهــا النظــام الســوري، وذلــك ســواء ضمــن منازلهــم أو ضمــن مراكــز خاصــة.
وكانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد أمــرت معظــم المدرســين فــي مناطــق ســيطرتها توقيــع 
تعهــد بتدريــس المناهــج المفروضــة مــن قبلهــا حصــرًا، ونعتقــد أن هــذا التعهــد كان مــن أجــل 

القيــام بحملــة االعتقــاالت وتخويــف المدرســين وإرهابهــم الحقــًا.
مختلــف  مــن  مدرســًا   27 عــن  يقــل  ال  مــا  اعتقــال  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقــت 
االختصاصــات علــى خلفيــة تدريســهم المناهــج التعليميــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري، وقــد 
 مــن اإلجبــار والتخويف، 

ٍ
لنا اإلفــراج عــن 14 منهــم مقابــل التوقيــع علــى التَّعهــد الســابق، فــي نــوع ســجَّ

ــر. ــزال الـــ 13 مدرســًا البقيــة قيــد االعتقــال/ االختفــاء القســري حتــى لحظــة إعــداد التقري فيمــا ال ي
أخبرنــا معظــم مــن تحدثنــا معهــم مــن الشــهود أنَّ االعتقــاالت جــرت بطــرق عنيفــة للغايــة، لــم 
تراعــي فيهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة كرامتهــم وســالمتهم الجســدية والنفســية، وتــم منعهــم 
 أو التواصــل مــع ذويهــم وإبالغهــم عــن مــكان احتجازهــم فــي طريقــة مشــابهة 

ٍ
مــن توكيــل محــام

لمنهجيــة قــوات النظــام الســوري فــي االعتقــال.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع المــدرس أحمــد الشــمطي1 وكان مــن جملــة 
المدرســين الذيــن تــم اعتقالهــم فــي مدينــة الدرباســية بريــف الحســكة مــن قبــل قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي 19/ كانــون الثانــي/ 2021 بســبب عــدم توقيعهــم علــى تعهــد بعــدم تدريــس 
المناهــج التعليميــة التابعــة للنظــام الســوري وأفادنــا بالتالــي: “فــي األشــهر األخيــرة مــن عــام 
ــع بعــض المدرســين تعهــدًا بعــدم تدريــس المنهــاج التعليمــي الــذي يــدرس فــي  2020 وقَّ
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، فيمــا امتنــع البعــض اآلخــر عــن التوقيــع، وفــي يــوم 19/ 
كانــون الثانــي/ 2021 اعتقــل جهــاز األمــن العــام التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة المدرســين 
الذيــن لــم يوقعــوا علــى هــذا التعهــد، دون ســابق إنــذار وبشــكل همجــي مــن منازلهــم ولــدى 
أمــام  مــن  اعتقالهــم  جــرى  مــن  المدينــة، ومنهــم  فــي  لهــا  التابعــة  الحواجــز  مرورهــم علــى 
طالبهــم فــي أثنــاء تقديمهــم دورات تعليميــة، وتــم اقتيادنــا إلــى أحــد مراكــز األمــن فــي مدينــة 
ــا فــي اليوميــن األوليــن، ونتيجــة لذلــك قامــت مظاهــرات  ــم يتــم التحقيــق معن الدرباســية، ول
طالبيــة فــي المدينــة تنــدد باعتقالنــا، وأضربنــا نحــن عــن الطعــام داخــل الســجن، فاجتمــع معنــا 
جهــاز األمــن العــام داخــل الســجن وكان ســؤالهم )لمــاذا تقومــون بتدريــس منهــاج النظــام 
الســوري؟( وأجبنــا: منهاجكــم غيــر معتــرف بــه خــارج مناطــق ســيطرتكم وخــارج ســوريا أيضــًا، 
بينمــا المنهــاج الــذي نقــوم بتدريســه معتــرف بــه فــي كل مــكان، وهــذه قضيــة إنســانية وال 
نســتطيع أن نضحــي بهــذا الجيــل نتيجــة قراراتكــم، هــذا فضــاًل عــن تدريســهم مــواد حســب 

1  عبر الهاتف الثالثاء 9/ شباط/ 2021

https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/20/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/20/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-7/
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ــة العــام الدراســي وفــي هــذه  ــا بتدريــس منهاجكــم نهاي تفكيركــم، األمــر الثانــي قمتــم بإبالغن
ــة ســوف يقــوم الطــالب باالنتقــال للدراســة داخــل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري،  الحال
فلمــاذا لــم تصــدروا هــذا القــرار منــذ بدايــة العــام؟(” قــال أحمــد إنَّ ردَّ األمــن العــام كان بــأن هــذا 
القــرار قــد صــدر عــن أحــد القــادة، والــذي يدعــى “روبــار”، وأنهــم ليــس لديهــم علــم باألســباب وراء هــذا 
القــرار وأنَّ عليهــم التنفيــذ فقــط، وأضــاف “وبعــد ذلــك مــن خــالل الضغــط واالحتجاجــات مــن 
ــي/ 2021”  ــون الثان ــوم 23/ كان ــع المدرســين ي ــة قامــوا باإلفــراج عــن جمي ــي والطلب ــل األهال قب
أخبرنــا أحمــد أن اجتماعــًا بيــن قرابــة 22 مدرســًا قــد انعقــَد بعــد اإلفــراج عنهــم، وقــرروا التوقــف 
عــن تقديــم الــدروس لبقيــة هــذا العــام؛ بســبب الضغــوط والتهديــدات بالقتــل أو حجــز األمــالك أو 

ــة. ــل قــوات ســوريا الديمقراطي االعتقــال، أو تســليمهم للنظــام الســوري مــن قب

تظهر الصورة التالية بيان أعده 

مدرسون، -قام أحد الشهود بتزويد 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

بصورة عنه- يعلنون فيه قراراهم 

بالتوقف عن التدريس وإعطاء 

الدورات التعليمية للطالب بسبب 

الضغوط الممارسة عليهم. 

https://drive.google.com/file/d/1b0WsjOsTu7pA77cSpvdEBjgvQVc1rTTx/view
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احتجاز وضرب أطفال/ طالب مدارس بينهم إناث:

بتاريــخ األربعــاء 20/ كانــون الثانــي/ 2021، اعتــدت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 
مدينــة الدرباســية بريــف الحســكة الشــمالي بالضــرب واإلهانــة علــى مظاهــرة لطــالب عــدد مــن 
ــى  ــة خرجــوا احتجاجــًا عل المــدارس وذوي مدرســين معتقليــن مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطي
ــة ذاتهــا. وثقــت  ــي/ 2021 فــي المدين ــون الثان ــك فــي 19/ كان ــرة 7 مــن ُمدرِّســيهم، وذل اعتقــال األخي
فــي  وجودهــم  أثنــاء  فــي  إنــاث   6 بينهــم  طالبــًا،   17 احتجــاز  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
المظاهــرة، وقــد رافقــت عمليــة االحتجــاز تلــك توجيــه إهانــات لفظيــة وضــرب للطــالب، ثــم ســجلنا 
اإلفــراج عنهــم جميعــًا يــوم الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021. نشــير إلــى أن جميــع الطــالب الــذي تــم 
اعتقالههــم أطفــال وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 إلــى 17 عامــًا، لــم تتخــذ قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــى مقاطــع مصــورة وصــور تظهــر  ــا عل ــات احتجــاز األطفــال، وقــد حصلن ــة ضوابــط بشــأن عملي أي
اقتحــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة المظاهــرة بعنــف، ثــم االعتــداء بالضــرب علــى الطــالب بطريقــة 

عنيفــة فــي سياســة تهــدف إلــى القمــع وتكميــم األفــواه بالقــوة العســكرية.

أحــد  وكان  يعقــوب2  إســماعيل  الطالــب  مــع  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تواصلــت 
ــم وال  ــر دائ ــا “نحــن نعيــش فــي توت ــن تعرضــوا لالعتقــال لعــدة ســاعات وأخبرن ــن الذي المتظاهري
نــرى أي مســتقبل لنــا وبعــد اعتقــال مدرســينا نّظمنــا تظاهــرة ســلمية، رفعنــا فيهــا الفتــات 
تطالــب بإطــالق ســراحهم وتــرك حريــة الخيــار لنــا باختيــار المنهــاج الــذي ندرســه، وبعــد خروجنــا 
بالضــرب علــى بعــض  المظاهــرة بوقــت قصيــر هاجمتنــا عناصــر األســايش، واعتــدوا  فــي 

مقطــع مصــور ُيظهــر لحظــة اعتقــال الطــالب 
قــوات  قبــل  مــن  بالضــرب  عليهــم  واالعتــداء 
فــي  مشــاركته  أثنــاء  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا 
فــي  مدرســين  اعتقــال  علــى  احتجاجــًا  تظاهــرة 

الدرباســية مدينــة 

الطــالب  أحــد  اعتقــال  لحظــة  تظهــر  صــورة 
مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أثنــاء 
مشــاركته فــي تظاهــرة احتجاجــًا علــى اعتقــال 

الدرباســية مدرســين فــي مدينــة 

2  عبر الهاتف في 29/ كانون الثاني/ 2021

https://news.sn4hr.org/ar/2021/01/21/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7/
https://drive.google.com/file/d/1B9_S8zpl1e-JePjXhmPh_OM7C10VNXhm/view
https://drive.google.com/file/d/12qe7GVjTlRm4c7KiRw08pfUYtgu85CEz/view
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الطــالب وقامــوا بســحلهم نحــو ســيارتهم، وعندمــا رأيــت ذلــك بدأتبالركــض ألهــرب منهــم 
فأمســكني اثنــان مــن العناصــر، وقامــا بضربــي علــى كافــة أنحــاء جســدي، ثــم وضعانــي فــي 
ســيارتهم مــع طــالب آخريــن وذهبــوا بنــا مســرعين إلــى مركــز األســايش، وهنــاك وضعونــا فــي 

ــا بعــد ســاعات قليلــة”. ــم تركون ــا ث ــة واســتمروا فــي شــتمنا وإهانت زنزان

أبــرز حــوادث االعتقال/االحتجــاز التــي اســتهدفت المدرســين علــى خلفيــة المناهــج التعليميــة 
التــي يقومــون بتدريســها:

الســبت 6/ شــباط/ 2021 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحملــة دهــم واعتقــال لعــدد مــن 
منــازل المدرســين فــي مدينــة عامــودا بريــف الحســكة الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان اعتقــال 5 ُمدّرســين، علــى خلفيــة تدريســهم لمنهــج تعليمــي يخالــف المنهــج الــذي تفرضــه 

 مجهولــة.
ٍ
قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق ســيطرتها، واقتيادهــم إلــى جهــة

األحــد 7/ شــباط/ 2021 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحملــة دهــم واعتقــال لعــدد مــن منــازل 
المدرســين فــي بلــدة معبــدة التابعــة لناحيــة المالكيــة بريــف الحســكة الشــمالي الشــرقي، وثقــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 9 ُمدّرســين، علــى خلفيــة تدريســهم لمنهــج تعليمــي 
يخالــف المنهــج الــذي تفرضــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق ســيطرتها، واقتيادهــم إلــى 

 مجهولــة.
ٍ
جهــة

بــاء: 34 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي لمدرســين ومالحقــات وفصــل لقرابــة 550 مدرســًا 
علــى خلفيــة التجنيــد اإلجبــاري ضمــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة:

فــي حزيــران عــام 2019 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتعديــل “قانــون” أداء واجــب الدفــاع 
الذاتــي الــذي أصدرتــه فــي عــام 2014، )ليــس هنــاك آليــة واضحــة لكيفيــة تشــريع ومناقشــة ووضــع 
القوانيــن، ألنــه ال توجــد عمليــًا ســوى قــوة واحــدة هــي القــوة العســكرية والتــي تتبــع لهــا الســلطة 
السياســية، فــال توجــد ســلطات ثــالث وال فصــل بينهــا، ويطلــق تجــاوزًا علــى هــذه النصــوص اســم 
قوانيــن(، عقــب تعديــل هــذا “القانــون” نشــرت قــوات ســوريا الديمقراطية قوائم بأســماء أشــخاص 
االلتحــاق   مــن مناطــق ســيطرتها وطلبــت منهــم 

ٍ
بمــن فيهــم مدرســين مقيميــن فــي بعــض

اإلجبــاري فــي صفوفهــا، وقامــت بتعميــم هــذه القوائــم علــى المراكــز/ المجمعــات التربويــة التابعــة 
ــزت هــذه الممارســة التعســفية بدايــة فــي  لهــا عبــر مراكــز االنضبــاط التابعــة للدفــاع الذاتــي، وقــد تركَّ
ــعت  محافظــة الحســكة وتبعتهــا عمليــات مالحقــة وفصــل للمدرســين، ومــع بدايــة عام 2020 توسَّ
هــذه القوائــم وشــملت المدرســين فــي مختلــف مناطــق ســيطرتها ممــا شــمل محافظتــي الرقــة 
ــت هــذه القوائــم قرابــة 550 اســم لمدرســين مطلوبيــن للتجنيــد معظمهــم مــن  وديــر الــزور، وضمَّ
مواليــد عــام 1990، وذلــك تطبيقــًا لقــرار أصدرتــه الرئاســة المشــتركة لمكتــب الدفــاع الذاتــي لشــمال 
دت بموجبــه مواليــد المكلفيــن بخدمــة  وشــرق ســوريا، األربعــاء 22/ كانــون الثانــي/ 2020، حيــث حــدَّ

“واجــب الدفــاع الذاتــي” ليبــدأ التكليــف لمــن هــم مــن مواليــد الشــهر األول مــن عــام 1990.

https://drive.google.com/file/d/1ooSdg5mia5mNY1i8rHpgtXnPOVBOqWOe/view
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المالحقــة واالعتقــال علــى مناطــق محــدودة فــي محافظــة  اقتصــرت عمليــات   2020 عــام  فــي 
الحســكة، ونعتقــد أن ذلــك بســبب قــرار تعليــق حمــالت التجنيــد لمــدة 3 أشــهر، وذلــك ضمــن 

الوقائيــة النتشــار فيــروس كوفيــد-19. اإلجــراءات 

فــي 9/ حزيــران/ 2020 أصــدرت هيئــة التربيــة والتعليــم قــرارًا نــصَّ علــى عــدم قبــول تأجيــل أي معلــم 
ــن القــرار إمكانيــة إعــادة بعــض المعلميــن الذيــن  مــن واجــب خدمــة واجــب الدفــاع الذاتــي، كمــا تضمَّ
فصلــوا بســبب عــدم التحاقهــم بالتجنيــد إلــى عملهــم بحســب حاجــة المجمعــات التربويــة لهــم، 
ولكننــا لــم نلحــظ فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــودة فعليــة للمعلميــن الذيــن ُفصلــوا 

بســبب عــدم التحاقهــم وذلــك لخــوف المعلميــن مــن اعتقالهــم فــي أثنــاء ممارســتهم عملهــم.

فــي 28/ حزيــران/ 2020 وضعــت هيئــة التربيــة والتعليــم التابعــة لــإدارة الذاتيــة مطلــب إنهــاء خدمــة 
الدفــاع الذاتــي كشــرط أساســي للعمــل فــي مدارســها تماشــيًا مــع قــرارات التجنيــد التــي أصدرتهــا 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ ممــا يــدل علــى تواطــئ هــذه المؤسســات بهــدف تخويــف وإلــزام 

المدرســين بتأديــة واجــب الدفــاع الذاتــي “التجنيــد”.
 

بتاريــخ 19/ كانــون األول/ 2020 قــام مركــز انضبــاط الحمايــة التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
بتوزيــع قوائــم بأســماء المدرســين المطلوبيــن للتجنيــد اإلجبــاري “واجــب الدفــاع الذاتــي3 “ علــى 
المراكــز التربويــة والمــدارس فــي القــرى والبلــدات الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــت القوائــم أســماء قرابــة 107 مــن المدرســين مــن  فــي محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، حيــث ضمَّ
مواليــد عــام 1990 ممــن لــم يــؤدوا الخدمــة العســكرية ضمــن صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
وبحســب مــا يســمى بـــ “قانــون خدمــة الدفــاع الذاتــي” الصــادر عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ُيلــَزم 
المكلــف المتخلــف بــأداء الخدمــة إلــى حيــن إتمامــه ســنَّ األربعيــن4 ، وُيســاق المجنــدون لالنضمــام 
إلــى قــوات “قــوات الحمايــة الذاتيــة”، وذلــك بعــد أن يخضعــوا لــدورة عســكرية فــي أحــد معســكرات 
ــى  ــم فرزهــم إل ــك يت ــوم، وبعــد ذل ــي لمــدة 40 ي ــة بريــف الحســكة الجنوب قــوات ســوريا الديمقراطي
المراكــز والنقــاط العســكرية فــي مناطــق ســيطرتها لمــدة ســنة واحــدة أو ســتة أشــهر )حســب 

الحالــة( مــع االحتفــاظ لمــدة شــهر فــي حــال ارتــكاب مخالفــة.

3  واجب الدفاع الذاتي خدمة إلزامية يخضع لها الذكور من أبناء مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممن أتموا الثامنة عشر من العمر

4  بحسب المادة 13 من قانون واجب الدفاع الذاتي الذي أقرته اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية

https://drive.google.com/file/d/1mRtPrX46WSdtii7rDxwCe3SnGtWECfl7/view?fbclid=IwAR3GeBZp3yCzCFZL00QXTU4d7GeI_acjNeRQ_6ra2-vcNHOrBqkTinN-6Qw
https://drive.google.com/file/d/1x6ZSqONbsTJd8bYRUBXEBC6kwgbJxOKV/view?fbclid=IwAR1eAi3b61389NNMRlyvqcuFDQUduJQzq8_PQ7V3Z0kB42ao85Ycw3D7ryA&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1vSZQKDoeoCgxPRIzFq5XEODWGN15nRRe/view
https://drive.google.com/file/d/1vSZQKDoeoCgxPRIzFq5XEODWGN15nRRe/view
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تواصلنــا مــع الســيد عمــاد األحمــد5  وهــو أحــد العامليــن فــي بلديــة الشــعب بمدينــة الصــور بريــف 
الذاتــي  الدفــاع  واجــب  لخدمــة  المطلوبيــن  قوائــم  حــول  وأفادنــا  الشــمالي  الــزور  ديــر  محافظــة 
قائــاًل: “طالــب قــادة مراكــز الدفــاع الذاتــي فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
مــدراء ورؤســاء المراكــز التربويــة بتقديــم كشــوفات بأســماء المدرســين لديهــم وبياناتهــم 
ــد بتدقيقهــا لمعرفــة مــن هــم فــي ســنِّ التكليــف، ليقومــوا  الشــخصية، لتقــوم مراكــز التجني
بعدهــا بإرســال أســماء المدرســين المطلوبيــن للتجنيــد مــع األخــذ بنظــر االعتبــار بــأن أعــداد 
المطلوبيــن ال تؤثــر علــى العمليــة التربويــة” وأضــاف عمــاد “كل مــن يرفــض االمتثــال للتجنيــد 
ســيقومون أواًل بإيقــاف راتبــه كتنبيــه لــه وبعــد ذلــك يتــم فصلــه بشــكل نهائــي مــن وظيفتــه، 

ــه وتعميــم اســمه علــى الحواجــز”. وتتــم مالحقت

صور ُتظهر قوائم بأسماء 
المدرسين المطلوبين 

للتجنيد تم توزيعها على 
المراكز التربوية في دير 
الزور في كانون األول/ 

2020

5  عبر الهاتف في 11/ شباط/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1lS8Bs_kauwkT5e98Eag2VcivBTWtqa3d/view
https://drive.google.com/file/d/1P2K43r2rqQ1CdabcFEqWfM_LeSrfDwsW/view
https://drive.google.com/file/d/1228URFd2J4Ql5ebzRjn2on376CrRfp3d/view
https://drive.google.com/file/d/1XYF1ugQbmUSJvQqpJtkfZF2qmrIzOFQU/view
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 تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع المــدرس خالــد العامــر 6 الــذي يبلــغ مــن العمــر 
31 عامــًا ويعمــل مدرســًا فــي أحــد المــدارس االبتدائيــة بريــف محافظــة ديــر الــزور وكان مــن بيــن 

ــي: ــا بالتال ــة، حيــث أفادن ــد فــي قــوات ســوريا الديمقراطي ــن تــم طلبهــم للتجني المدرســين الذي
“منــذ قرابــة شــهرين تــم إبالغــي عــن طريــق تطبيــق واتســاب مــن قبــل مديــر المركــز التربــوي 
فــي بلدتنــا بــورود اســمي ضمــن لوائــح المطلوبيــن لواجــب الدفــاع الذاتــي، وأخبرنــي المديــر أنــُه 
ُأبلــَغ بـــ: فصــل أي مــدرس يرفــض االلتحــاق ومراجعــة مركــز التجنيــد المســؤول عنــه، كمــا إنــه 
-أي المــدرس المطلــوب- ُيعــرض نفســه للمالحقــة، حيــث يتــم تعميــم اســمه علــى الحواجــز 
التابعــة لقســد، ومنــذ ذلــك الوقــت حتــى اآلن ال أســتطيع التحــرك والتنقــل بســهولة خوفــًا مــن 
الحواجــز، وال أســتطيع الذهــاب إلــى المدرســة خوفــًا مــن المداهمــات التــي تشــنها قــوات قســد 
علــى المــدارس بحثــًا عــن المدرســين المطلوبيــن، وأخبرنــي المديــر بإيقــاف صــرف راتبــي بســبب 
فصلــي مــن عملــي، ال أســتطيع االلتحــاق بصفــوف قســد ألن ذلــك يعــرض حياتــي للخطــر مــن 

قبــل خاليــا تنظيــم داعــش وأنــا المعيــل الوحيــد لعائلتــي وأطفالــي.” 

تحدثنــا مــع الســيد محمــد الحمــادة7  وهــو ناشــط محلــي وموظــف فــي أحــد مــدارس المدينــة مــن 
أبنــاء مدينــة الصــور بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــمالي وأخبرنــا: “تشــهد مدينــة الصــور والقــرى 
التابعــة لهــا حالــة إضــراب فــي المــدارس منــذ نحــو أســبوعين، أي منــذ نهايــة كانــون الثانــي 
حتــى اليــوم؛ احتجاجــًا علــى قــرار التجنيــد الــذي شــمل المدرســين، وقــد نشــرت قســد حواجــز فــي 
مختلــف الطــرق العتقــال المطلوبيــن للتجنيــد، وتقــوم بمداهمــات للمنــازل والمــدراس بحثــًا 

عّمــن لــم يلتحــق بالتجنيــد.
ــت عــددًا  خرجنــا يــوم الجمعــة الماضــي 5/ شــباط/ 2021 فــي مظاهــرة فــي مدينــة الصــور، ضمَّ
مــن األهالــي والطــالب والمعلميــن، وكانــت ضــدَّ قــرار قســد بالتجنيــد اإلجبــاري، وفــي الوقــت 
الحالــي غالبيــة الشــباب ممــن هــم فــي الســن المطلــوب للتجنيــد ال يســتطيعون التحــرك 
ــاًل فــي منزلــه خوفــًا  بســهولة بســبب كثــرة الحواجــز، والبعــض منهــم ال يســتطيع أن ينــام لي
مــن المداهمــات التــي تشــنُّها قســد فجــرًا” أضــاف محمــد أنَّ حمــالت التجنيــد زادت مــن ســوء 
األوضــاع المعيشــية لألهالــي بســبب خــوف المطلوبيــن مــن الذهــاب للعمــل خوفــًا مــن االعتقــال 

ــد. ــاد للتجني واالقتي

تواصلنــا مــع الســيد عبــد هللا العلــي8 ، مــدرس فــي ريــف محافظــة الرقــة، وهــو مــن المطلوبيــن 
للتجنيــد مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة وأخبرنــا: “لقــد تــم إبالغــي مــن قبــل المجمــع التربــوي 
فــي منطقتــي بضــرورة مراجعــة مركــز واجــب الدفــاع الذاتــي مــع أن المدرســة التــي أعمــل فيهــا 
تُعانــي مــن نقــص فــي المعلميــن المؤهليــن، وقــد رفضــت المراجعــة وااللتحــاق بالخدمــة، ومــا 
يحصــل بحــق المعلــم فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة هــو تهديــد واضــح وتخييــر بيــن أن تلتحــق 
بالخدمــة أو تتــرك بــال عمــل ودخــل، وتعيــش فــي حالــة خــوف مــن االعتقــال” أضــاف عبــد هللا أن 
جميــع المجمعــات التربويــة فــي الرقــة وردتهــا قوائــم بأســماء المعلميــن المطلوبيــن للخدمــة، وكل 
مجمــع فيــه مــا ال يقــل عــن 20 - 25 معلمــًا مطلوبــًا للتجنيــد، وهــؤالء جميعهــم مهــددون بالفصــل 

فــي حــال عــدم التحاقهــم.

6  عبر الهاتف في 9/ شباط/ 2021

7  عبر الهاتف في 9/ شباط/ 2021

8  عبر الهاتف في 8/ شباط/ 2021
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الديمقراطية منذ بداية عام 2021

ومــع بدايــة عــام 2021 بــدأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتنفيــذ قرارهــا التعســفي القاضــي بإلحــاق 
 واســع، والحظنــا تصاعــدًا فــي حمــالت الدهــم واالعتقــال بحثــًا عــن 

ٍ
المدرســين بالتجنيــد علــى نحــو

المطلوبيــن للتجنيــد، كمــا قامــت المراكــز/ المجمعــات التربويــة إثــر التعميمــات التــي وردتهــا بقوائــم 
المدرســين المطلوبيــن بعمليــات إقالــة/ فصــل للمدرســين الذيــن لــم يلتحقــوا بالتجنيــد أو مراجعــة 

مراكــز 9 واجــب الدفــاع الذاتــي، وأوقفــت رواتبهــم.

أفادنــا جميــع مــن تحدثنــا معهــم مــن المدرســين أنَّ هــذه القــرارات التــي أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا 
ــرد  ــة فرصــة لل ــاح لهــم أي تعســفية واســتبدادية، والتــي طبقــت عليهــم بشــكل قســري دون أن تت
هــم قــد جــرى عبــر إبــالغ شــفهي، ولــم يتــم عبــر  أو الطعــن بهــا، أفادونــا أن تنفيذهــا وتطبيقهــا ضدَّ
مراســلة قانونيــة وفصــل تعاقــد نظامــي، بــل جــرى إبالغهــم عبــر مــدراء المراكــز مــن خــالل رســائل 
نــت تهديــدات بفصلهــم نهائيــًا عــن العمــل فــي حــال  عبــر تطبيقــات التواصــل االجتماعــي، تضمَّ
اســتمرارهم برفــض التجنيــد، ونعتقــد أن اإلبــالغ عبــر هــذه الطريقــة هــو مقصــود كــي يتــم التشــكيك 
والطعــن والتخويــن بــكل مــن يكشــف مــا تقــوم بــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن انتهــاكات 

صارخــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا.
2021، وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق  15/ شــباط/  2021 حتــى  الثانــي/  منــذ بدايــة كانــون 
اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 34 مدرســًا علــى خلفيــة التجنيــد اإلجبــاري مــن قبــل قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، وقــد تــم اقتيادهــم نحــو مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

احتجاجات ورفض مجتمعي:
ت عمليــات مالحقــة وفصــل المدرســين مــن أجــل إجبارهــم علــى التجنيــد ضمــن قــوات ســوريا  لقــد أدَّ
الديمقراطيــة إلــى وقــوع العديــد مــن االحتجاجــات األهليــة والطالبيــة رفضــًا لهــذه الممارســات 
العنيفــة، كمــا أعلــن عــدد مــن المــدارس والمدرســين تعليــق عملهــم رفضــًا لقــرار التجنيــد اإلجبــاري 

فــي العديــد مــن قــرى وبلــدات محافظــة ديــر الــزور.

بيــان صــادر عــن 39 مدرســًا مــن أبنــاء بلــدة هجيــن بريــف محافظــة ديــر الــزور فــي 18/ كانــون األول/ 
2020 بعنــوان “معلمــون ال مجنــدون” يعلنــون فيــه رفضهــم للتجنيــد ضمــن قــوات ســوريا 

ــة. الديمقراطي

ــر الــزور الشــرقي فــي 13/ تمــوز/  بيــان صــادر عــن معلمــي مدينــة الشــحيل وبلــدة الحوايــج بريــف دي
2020 يعلنــون فيــه رفضهــم المنهــاج الــذي فرضتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى المــدارس فــي 

المناطــق الخاضعــة لهــا بمحافظــة ديــر الــزور، وكذلــك رفــض عمليــات تجنيــد المعلميــن.

9  مركز واجب الدفاع الذاتي يقوم بتسيير أمور المكلفين بواجب الدفاع الذاتي وفقًا للقانون وقرارات مكتب الدفاع

https://drive.google.com/file/d/1FEmhtcRzWkopmLIAi2m0AiA3bew3U9th/view
https://drive.google.com/file/d/1VNCrzGfj53Ct6bsNl-mnmEG4h3JMuEae/view?fbclid=IwAR2qD1aWvr-15KK3e92TId9l6ZALFDwvQ7p2C2Gl6FLWk7j-frfkcvzIg1E&pli=1
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تحدثنــا إلــى الســيد جاســم الناصــر 10 وهــو مــدرس مــن أبنــاء بلــدة هجيــن ومــن بيــن المدرســين 

بالتالــي: للتجنيــد اإلجبــاري وأفادنــا  المطلوبيــن 
“فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2021 داهمــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مجمــع التربيــة فــي هجيــن 
وطلبــت مــن إدارة المجمــع تقديــم أســماء المعلميــن الرافضيــن لقــرار التجنيــد اإلجبــاري مــن 
أجــل فصلهــم ومالحقتهــم، كمــا قامــت لجنــة التربيــة والتعليــم فــي ديــر الــزور والتابعــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة بفصــل عشــرات المعلميــن الذيــن رفضــوا االلتحــاق ومراجعــة مراكــز 
التجنيــد ممــن وردت أســماؤهم فــي القوائــم التــي نشــرت، وحاليــًا معظــم المعلميــن متوقفيــن 
عــن العمــل ويعيشــون كمالحقيــن”. أخبرنــا جاســم أنــه كحــال المعلميــن فــي بقيــة المناطــق وردت 
إلــى هاتفــه رســالة مــن مديــر المجمــع التربــوي التابــع لــه ضمــن مجموعــة محادثــة للمدرســين تــم 

إبالغهــم فيهــا بفصــل جميــع مــن لــم يلتحــق بالتجنيــد بشــكل تعســفي دون قــرار رســمي.

صور تظهر وقفات احتجاجية شهدتها العديد من المدارس للطالب 
والمدرسين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي في كانون األول 2020 

وكانون الثاني 2021.

10  عبر الهاتف في 1/شباط/2021

https://drive.google.com/file/d/1s8mzu8bv25eBcgnlokWiN4rgghI968cK/view
https://drive.google.com/file/d/1bpE6YojELIP2DwXrap4Qr5M6M_3q24ES/view
https://drive.google.com/file/d/118Y7wLy4JYlcsPFyxN5kEhqyLrzDS7h9/view
https://drive.google.com/file/d/1s7mHnZu6_-61JbJLVnJ5Krfs2pmY6TeA/view
https://drive.google.com/file/d/1q5QfjbcvUE93g-AB7lg58AG0BNvjl8Ez/view
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كذلــك تواصلنــا مــع الســيد صــالح الراجــي11  وهــو أحــد النشــطاء المحلييــن فــي بلــدة محيمــدة بريــف 
محافظــة ديــر الــزور الغربــي وممــن يشــارك فــي اجتماعــات الوجهــاء مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

لحــل أزمــة إلحــاق الشــبان والمدرســين فــي التجنيــد وأخبرنــا:
“إن وجهــاء مــن عشــائر ديــر الــزور التقــوا مســؤولين مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة مكلفيــن 
فــي ناحيــة الكســرة بريــف ديــر الــزور الغربــي منــذ نحــو أســبوعين )بدايــة شــهر شــباط(؛ وذلــك 
رفضــًا لقــرار فــرض التجنيــد اإلجبــاري علــى أبنــاء ديــر الــزور بمــن فيهــم المعلميــن، وذكــر وجهــاء 
العشــائر أن المــدارس فــي ديــر الــزور تعانــي مــن نقــص فــي الكــوادر التعليميــة المختصــة وأن 
فــرض التجنيــد علــى المعلميــن ســوف يؤثــر علــى العمليــة التعليميــة ويــؤدي إلــى إغــالق قســم 
كبيــر مــن المــدارس، وطالــب الوجهــاء بإلغــاء القــرار واالكتفــاء فقــط بالمتطوعيــن، الذيــن 
ينضمــون إلــى صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن تلقــاء أنفســهم، ذكــر المســؤولون 
أنهــم ســينقلون هــذه المطالــب للقيــادة العســكرية فــي القامشــلي” أضــاف الســيد صــالح 
ــل المســؤولين فــي قــوات ســوريا  ــى مطالبهــم مــن قب ــرد ردًا رســميًا عل ــم ال ــم يت ــوم ل ــى الي ــه حت أن

الديمقراطيــة.

أبــرز حــوادث االعتقال/االحتجــاز التــي اســتهدفت المدرســين علــى خلفيــة التجنيــد مــن قبــل قــوات 
ســوريا الديمقراطية:

الثالثــاء 29/ كانــون األول/ 2020 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بحملــة دهــم واعتقــال في بلدات 
الشــدادي ومركــدة ومعبــدة وتــل حميــس بريــف محافظــة الحســكة، وثقــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان اعتقــال 33 مدنيــًا بينهــم 16 مدرســًا، علــى خلفيــة رفضهــم بااللتحــاق بالتجنيــد 

 مجهولــة.
ٍ
اإلجبــاري ضمــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتيادهــم إلــى جهــة

األحــد 3/ كانــون الثانــي/ 2021 اعتقلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 5 مدرســين مــن المجمــع التربــوي 
فــي بلــدة الشــدادي بريــف الحســكة الجنوبــي وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز التجنيــد فــي محافظــة 

الحســكة.

رابعًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:

االستنتاجات:

ــر  ــة معايي ــة بوضــع نصــوص وفرضتهــا كقوانيــن دون أي ــة/ اإلدارة الذاتي قامــت قــوات ســوريا الديمقراطي
الســكان  ثــم قامــت بمعاقبــة  العســكرية،  الســيطرة  واقــع  إلــى  اســتنادًا  وإنمــا  قانونيــة،  أو  تشــريعية 

المحلييــن وفقــًا للنصــوص والمراســيم التــي أصدرتهــا.

11  عبر الهاتف في 10/ شباط/ 2021
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والتجنيــد اإلجبــاري ضمــن هــذه القــوات المتورطــة بحســب تقاريــر أمميــة ودوليــة ومحليــة فــي ارتــكاب 
عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات بحــق الســكان المحلييــن، ُيعــدُّ انتهــاكًا للحــق فــي الحريــة الشــخصية والكرامــة 
اإلنســانية وحريــة الحركــة وحــق كل فــرد فــي إبــداء االســتنكاف الضميــري مــن الخدمة العســكرية كممارســة 
مشــروعة للحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن خاصــة فــي ظــل النزاعــات المســلحة، وحــق األفــراد فــي 
عــدم المشــاركة العســكرية فيهــا، وإنَّ الفصــل التعســفي مــن العمــل، والمالحقــة واالعتقــال والتعذيــب 
واإلخفــاء القســري اســتنادًا إلــى رفــض التجنيــد اإلجبــاري، كل ذلــك ُيعــد انتهــاكات مضاعفــة ومتراكمــة 

ألبســط مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

التوصيات:

إلى قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية:
ــة حقــوق اإلنســان فــي شــمال شــرق ســوريا، والبــدء 	  ــز حال ــدة تعزي ــة الجدي يجــب علــى اإلدارة األمريكي

فــي مســار انتخابــات ديمقراطيــة نزيهــة تعبــر عــن كافــة الســكان المحلييــن، وإنهــاء الحكــم العســكري 
الشــمولي؛ ممــا يســمح بإنشــاء ســلطة تشــريعية وقضائيــة مســتقلة ونزيهــة.

فتــح تحقيقــات ومحاســبة المســؤولين المتورطيــن عــن االنتهــاكات الفظيعــة لحقــوق اإلنســان فــي 	 
شــمال شــرق ســوريا، وإنهــاء حالــة اإلفــالت التــام مــن العقــاب.

واعتقــال 	  وفصــل  اإلجبــاري،  التجنيــد  عمليــات  لوقــف  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  علــى  الضغــط 
لــه.  رفضهــم  خلفيــة  علــى  المدرســين 

الديمقراطيــة، وإطــالق ســراح 	  لــدى قــوات ســوريا  العمــل علــى كشــف مصيــر المختفيــن قســريًا 
المدرســين. مقدمتهــم  وفــي  تعســفيًا  المعتقليــن 

دعــم بنــاء وتأســيس قضــاء نزيــه ومســتقل يحظــر علــى الجهــات العســكرية القيــام بعمليــات االعتقــال 	 
بحــق  االنتهــاكات  عــن  المســؤولين  ويحاســب  نفســها،  تلقــاء  مــن  القســري  واإلخفــاء  التعســفي 

الســكان المحلييــن.
 

إلى قوات سوريا الديمقراطية/اإلدارة الذاتية:
إيقاف أشــكال االعتقال التعســفي كافة والكشــف عن مصير المختفين قســريًا، والســماح لعائالتهم 	 

بزيارتهــم والتواصــل معهم وإخضاعهم لمحاكمات عادلة ومســتقلة.
اإلفراج الفوري عن جميع المدرسين المعتقلين تعسفيًا، وإيقاف عمليات التجنيد اإلجباري.	 

 

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
الســورية لحقــوق اإلنســان مســتعدة 	  التقريــر، والشــبكة  الــواردة فــي هــذا  الحــوادث  التحقيــق فــي 

للتعــاون فــي هــذا اإلطــار.
تضمين االعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري بحق المدرسين ضمن التقرير القادم.	 
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إلى مجلس حقوق اإلنسان:
متابعــة قضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن جميــع 	 

االجتماعــات الســنوية الدوريــة، وتخصيــص جلســة خاصــة للنَّظــر فــي هــذا التَّهديــد الرهيــب.

شكر وتضامن
لــوال  الذيــن  المحلييــن  الشــكر والتقديــر لألهالــي والنشــطاء  الضحايــا وذويهــم وكل  التضامــن مــع  كل 

جهودهــم لمــا خــرج هــذا التقريــر علــى هــذا النحــو.
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