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التجنيد اإلجباري واستخدام حزب االتحاد 
الديمقراطي للجنود األطفال في سوريا

 1 يمكن قراءة نص القانون في الرابط التالي

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

KurdWatch_D035_ar.pdf>.

في ١3 تموز )يوليو( 20١4 أصدر المجلس التشريعي في كانتون الجزيرة 
التابع لحزب االتحاد الديمقراطي )ب ي د( قانون التجنيد اإلجباري تحت 
عنوان »واجب الدفاع الذاتي«. التقرير التالي يُحلل نص القانون وينظر في 
التطبيق العملي للتجنيد في ميليشيا وحدات الحماية الشعبية )ي ب ك( 

التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي منذ اعتماد القانون.

نص القانون

في المادة 2 و3 من قانون التجنيد اإلجباري١ يتم في البداية تعريف فئة 
األشخاص الذين يُشير إليهم القانون. هكذا تقول المادة رقم 2:

»واجب الدفاع الذاتي يعتبر واجب اجتماعي وأخالقي يشمل جميع 
أسرة  كل  على  يتوجب  المنطلق  هذا  ومن  االجتماعية  المكونات 
أفرادها للمشاركة في  المقاطعة ان تقدم فرداً من  من مواطني 

أداء واجب الدفاع الذاتي.«

المادة رقم 3 تستمر وتقول:

»المكلف بأحكام هذا القانون هم كل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١8 و30 سنة من الذكور أما اإلناث فيكون إلتزامهن به طوعياً.«

مدة الخدمة العسكرية حسب المادة رقم 4 هو ستة أشهر، والتي من 
المفروض إنجازها خالل مدة أقصاها عام. حسب المادة رقم 5 يُعفى 

من الخدمة اإلجبارية

الشعبية  الحماية  وحدات  شهداء  ألسر  ينتمون  الذين  »األشخاص 
واآلسايش ]جهاز األمن[ وحركة التحرر الوطني الكُردستاني«

كما يُعفى األبناء الوحيدون ألهلهم من الخدمة اإلجبارية. فضال عن ذلك 
أدائها  يستطيعون  ال  الذين  األشخاص  أيضا  اإلجباري  التجنيد  من  يُعفى 
ألسباب صحية، ويستطيعون إثبات ذلك عبر تقرير طبي يملكونه حول 
إعالة  عاتقهم  يقع على  الذين  األشخاص  أّن  تُحدد  رقم 6  المادة  ذلك. 
أسرهم يحصلون على تعويض مادي طيلة فترة أداء الخدمة اإللزامية. 
حسب المادة رقم 7 يُساق المتخلف عن أداء واجب الدفاع الذاتي إلى 
أدى  أنه يحق لمن  يُقرر  المادة رقم 8  تجنيد. وأخيرا في  نقطة  أقرب 
واجب الدفاع الذاتي أن يتطوع ضمن صفوف وحدات الحماية الشعبية 

إذا ما رغب في ذلك.



2 إنظر هنا في كردووتش، أيلول 

)سبتمبر( 20١3، »ماذا تريد المعارضة 

الكُردية السورية؟ السياسة مابين أربيل، 

وقنديل«، دمشق   السليمانية، 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

KurdWatch_A009_ar_Parteien2.pdf>.

3 على صفحة موقع كردووتش 

»أخبار 20١4« و»أخبار 20١5« جميع الحاالت 

 التي يتم ذكرها هنا، تم نشرها تحت تصنيف

<www.kurdwatch.org>.

أوال المشكلة األساسية في هذا القانون تكمن في كونه غير صادر 
االتحاد  حزب  من  مكلفة  هيئة  عن  وإنما  شرعية،  حكومية  جهة  عن 
ضمن  اإلجبارية  الخدمة  األشخاص  يُؤدي  ثانيا  الديمقراطي )ب ي د(. 
االتحاد  لحزب  المسلح  الجناح  الشعبية )ي ب ك(  الحماية  وحدات 
الديمقراطي. وحدات الحماية الشعبية يخضعون مباشرة ألوامر حزب 
االتحاد  حزب  مثل  تتألف  وقيادتها  الكُردستاني )ب ك ك(،  العمال 
الديمقراطي من كوادر وقادة حزب العمال الكُردستاني.2 إذا األمر ال 

يتعلق بجيش شبه حكومي وإنما بميليشيا حزبية.
من جهة أخرى ال يمنح القانون إمكانية رفض أداء الخدمة العسكرية 
ألسباب تتعلق بالضمير. وهذا يتعارض مع حقوق اإلنسان المعترف بها 
دوليا. باإلضافة إلى ذلك يظهر على نص القانون نوع من الغموض، حيث 
يقول: »كل عائلة« )المقصود هنا هي العائلة األساسية( يجب أن تقدم 
مقاتال لوحدات الحماية الشعبية. ولكن ما هي العالقة بين هذا الفرض 
وبين المادة رقم 3 والتي تسري على جميع األشخاص الذكور الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١8 و30 عاما؟ هل المادة رقم 3 تحدد فئة األشخاص، الذين 
أم يجب  التجنيد،  تقديم شخص منهم ألداء خدمة  يجب على كل عائلة 
على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ١8 و30 عاما ويعيشون في 
ظل سلطة أمر الواقع في »مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية« أداء 
توضيح طريقة  يتم  لم  ذلك  إلى  باإلضافة  اإلجبارية؟  العسكرية  الخدمة 

تحديد نموذج معايير اختيار المجندين وتدريب المجندين.
مع مزاعم تشكيل هيكلية جيش نظامي شرعي تُطالب حزب االتحاد 
الديمقراطي بسلطة شبه حكومية. إضافة لرمزية التجنيد إال أن قانون 
التجنيد اإلجباري يخدم أيضا المصالح السياسية لحزب االتحاد الديمقراطي.

أعداد المتطوعين الذين ينضمون إلى وحدات الحماية الشعبية أقل 
من أن يستطيع حزب االتحاد الديمقراطي عبرهم إدارة المناطق ذات 
فعالة في  كقوة  عبرهم  نفسه  تقديم  يستطيع  ال  كما  الكُردية،  الغالبية 

معاركه ضد الدولة اإلسالمية.

التطبيق العملي للتجنيد

عمليات التجنيد اإلجبارية من قبل وحدات الحماية الشعبية واآلساييش، 
جهاز األمن التابع لحزب االتحاد الديمقراطي بدأت منذ شهري نيسان 
)أبريل( وأيار )مايو( من العام 20١4، أي حتى قبل إصدار القانون. بينما 
شهر  في  حصلت  جماعية  إجباري  تجنيد  عملية  أول  بأن  التقارير  تفيد 
التجنيد  عمليات  تحصل  الحين  ذلك  منذ  )أكتوبر( 20١4.  األول  تشرين 
في الغالب بشكل عشوائي، على سبيل المثال، في نقاط التفتيش أو 
الكافيتريات.  أو  اإلنترنت  مقاهي  من  الجماعية  االعتقال  عمليات  في 
اإلجباري  التجنيد  حاالت  في  والبحث  بمتابعة  قام  كردووتش  موقع 

للبالغين في الحاالت التالية:3
• في ١4 أيار )مايو( 20١4 قام مقاتلون من وحدات الحماية الشعبية 
قرية خربة جمو  األقل، من سكان  إجباري ألربع أشخاص على  بتجنيد 
األشخاص  تمر،  تل  مدينة  غرب  كيلومترات  عشرة  تبعد  التي  الكُردية 

هم: سليمان علي، شكري عزو، أديب أوسي ومظلوم عزو.
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 4 أنظر

<https://www.facebook.com/permalink.

php?id=685019264856176&story_

 fbid=877050318986402>;

<https://www.facebook.com/21.syria.

freedoom/posts/545951928869257>.

5 مقابلة مع مجند إجباري سابق من تل 

معروف، 2١ تشرين األول )أكتوبر( 20١4.

يحق للطالب حسب قانون التجنيد اإلجباري 

أداء الخدمة اإللزامية خالل مدة عامين بدل 

أدائها خالل عام واحد.

اآلساييش  عناصر  قام  )أكتوبر( 20١4  األول  ١١ تشرين  • ف��ي 
باختطاف الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ١8 و30 عاما في 
عموم المناطق التي تقع تحت سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي في 
إطالق  تم  المختطفين  غالبية  الشوارع.  من  تعسفي  بشكل  الجزيرة 
سراحهم في اليوم التالي، قبل ذلك كان عليهم التوقيع على تعهد بعدم 
الشعبية  الحماية  وحدات  للقتال في صفوف  واالستعداد  البالد  مغادرة 
التعهد سيكون على  بهذا  التزامهم  كان. وفي حال عدم  أي وقت  في 
أسرهم دفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية. كما تم إخبارهم شفهيا 
دفع  األسرة  تستطع  لم  حال  في  العائلة  من  أنثى  تجنيد  سيتم  بأنه 
المبلغ المطلوب. وال تتوفر معلومات دقيقة عن أعداد الذين تم إطالق 
سراحهم فورا أو الذين تم احتجازهم لفترة أطول أو الذين في النهاية 
لذلك  تعرضوا  الذين  الرجال  أعداد  وصل  إجماليا  تجنيدهم.  بالفعل  تم 
إلى ثالثة آالف شخص، في البداية كان من بينهم أيضا عرب ومسيحيين. 
فقط في معسكر التجنيد في بلدة تل معروف وصل حسب التقديرات 
أعداد المحتجزين هناك إلى ما اليقل عن ألف شخص. بعد ثمانية أيام 
أعداداً  أن  هناك،  المحتجزين  أحد  الجماعية صرح  التجنيد  عمليات  من 
كبيرةً تم إطالق سراحهم في اليوم التالي وخاصًة العرب والمسيحيين، 
وكل الذين لهم عالقات مع حزب االتحاد الديمقراطي. من باقي ال�١60 
إطالق  أيضا  وتم  نقلهم،  عملية  أثناء  الهروب  من   ١١ تمكن  محتجزا 
المتبقون كان يتم بشكل يومي  سراح 35 آخرين فيما بعد. األشخاص 
نتائج.4 أحد  وعدهم بإطالق سراحهم ولكن حتى ذلك الوقت بدون أية 
في  كردووتش  لموقع  صرح  معروف  تل  معسكر  من  عنهم  المفرج 
2١ تشرين األول )أكتوبر( 20١4 أنه في يوم إطالق سراحه كان هناك 
ما يزال حوالي سبعين مجندا إجباريا متواجدا في المعسكر، من بينهم 

طالب وقاصرين.5
• في 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 20١4 قام عناصر اآلساييش بقتل زياد 
صالح أوسو البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما بعد إطالق الرصاص 
تم  قد  كان  أوسو  الدرباسية.  مدينة  في  للهرب  في طريقه  وهو  عليه 
أخذه ضمن حملة التجنيد اإلجباري في ١١ تشرين األول )أكتوبر( 20١4 

ولكنه تمكن من الهرب من معسكر التجنيد في تل معروف.
• في 6 كانون األول )ديسمبر( 20١4 قام عناصر اآلساييش باختطاف 
عدة  على  ١8 و30 عاما  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الذكور  الشباب 
نقاط تفتيش في مدينة الدرباسية، ليقوموا بتجنيدهم رغما عن إرادتهم 
في وحدات الحماية الشعبية. معلومات دقيقة حول أعداد المختطفين 

غير متوفرة.
ميليشيا  من  مقاتلون  حاول  )ديسمبر( 20١4  األول  7 كانون  • في 
)ديرك(  المالكية  مدينة  في  تفتيش  نقطة  في  المسيحية  سوتورو 
اختطاف تسع شباب كُرد ووضعهم تحت سيطرتهم، ست منهم تمكن 
من الفرار، أما اآلخرون تم تسليمهم لوحدات الحماية الشعبية لتجنيدهم 

في صفوفها.
بإيقاف  اآلساييش  عناصر  قام  )يناير( 20١5  الثاني  30 كانون  • في 
كل من حزني بارزاني ويوسف حسين على الحدود السورية-العراقية. 
تعود أصول الرجلين إلى بلدة دير أيوب )ديرنا كولنكا( التي تبعد عشر 
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كيلومترات شمال شرق مدينة القحطانية )تربسبي(، وقد حاوال الهروب 
قاموا  مهربيهما  ولكن  العراق،  كُردستان  باتجاه  اإلجباري  التجنيد  من 
وحدات  إلى  بتسليمهم  بدورهم  قاموا  وهؤالء  لآلساييش،  بتسليمهما 

الشعبية. الحماية 
• في 4 شباط )فبراير( 20١5 قام عناصر اآلساييش على عدة نقاط 
الذين  الذكور  للشباب  اإلجباري  بالتجنيد  القامشلي  مدينة  في  تفتيش 
تتراوح أعمارهم بين ١8 و30 عاما. أحد عناصر اآلساييش صرح لوكالة 
مباشرة  وتم  شخصا  وخمسين  مئة  اعتقال  تم  أنه  اإلخبارية  نيوز  آرا 

توزيعهم على معسكرات التدريب التابعة لوحدات الحماية الشعبية.
• في 7 شباط )فبراير( 20١5 قام عناصر اآلساييش في نقطة تفتيش 
في مدينة المالكية بتجنيد إجباري للشاب خلف محمد علي عسكر )مواليد 
الديمقراطي  الحزب  في  العضو  ذوي  طالب  حينما  المالكية ١996(. 
بإعادته  الشعبية  الحماية  وحدات  الكُردستاني – سوريا )ب د ك – س( 

إليهم، أخبروهم انهم سيرون ابنهم مجددا ولكن بعد ستة أشهر.
مركز  في  اآلساييش  عناصر  قام  )فبراير( 20١5  ١5 شباط  • في 
تل  )مواليد  علي  أمين  محمد  لؤي  الطالب  بتجنيد  القامشلي  مدينة 
معروف ١989( بشكل إجباري. تم تسليمه إلى وحدات الحماية الشعبية.

عدة  في  اآلساييش  عناصر  قام  )مارس( 20١5  ١4 و١8 آذار  • في 
للشباب  إجباري  بتجنيد  وعامودا  القامشلي  مدينتي  في  تفتيش  نقاط 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ١8 و30 عاما لصالح وحدات الحماية 

الشعبية، معلومات دقيقة عن أعداد الذين تم تجنيدهم غير متوفرة.
• في 4 نيسان )أبريل( 20١5 قام عناصر اآلساييش بمداهمة مقاهي 
اإلنترنت والمقاهي الشعبية في مدينة رأس العين )سري كانيه( وقاموا 
بتجنيد إجباري ألعداد كبيرة من الشباب. أرقام دقيقة عن أعداد الذين 

تم اختطافهم غير متوفرة هنا أيضا.
القبض  بإلقاء  اآلساييش  عناصر  قام  )أبريل( 20١5  ١0 نيسان  • في 
)قلعة(  الحصن  قلعة  قرية  في  الذكور  الشباب  من  كبيرة  أعداد  على 
التي تبعد خمسة وعشرين كيلومترا جنوب مدينة المالكية وتبعد فقط 
عبور  يريدون  هؤالء  كان  السوري.  العراقية  الحدود  متر عن  خمسمئة 
الحدود بشكل غير شرعي للهرب من التجنيد اإلجباري. لم يتم تحديد 
العدد الدقيق للذين تم خطفهم هناك. حسب شهود العيان فإنه قد تم 

تسليم حوالي خمسين شخصا إلى الحدات الحماية الشعبية.
على الرغم من أن نص القانون الخاص بالتجنيد اإلجباري ال يستثني 
العرب والمسيحيين، إال أنه يتم غض النظر عنهم وإعفائهم من التجنيد 
الخاضعة  المناطق  في  الشعبية  الحماية  وحدات  اإلجباري في صفوف 
لسيطرة حزب االتحاد الديمقراطي. مع أنه في البداية تم أيضا خطف 
التجنيد  حملة  في  السكانية  المجموعات  هذه  إلى  ينتمون  أشخاص 
تم  أنه  إال  )أكتوبر( 20١4،  األول  ١١ تشرين  في  الجماعية  اإلجباري 
كُردي ال  كتنظيم قومي  أخرى.  التالي مرة  اليوم  إطالق سراحهم في 
يهتم حزب االتحاد الديمقراطي بتجنيد العرب والمسيحيين. عالوة على 
ذلك يريد حزب االتحاد الديمقراطي تجنب الصراعات المحتمل حصولها 
مع ممثلي العشائر العربية. في النهاية سيتسبب قيامهم بتجنيد العرب 
السوريين إلى اعتبارهم كمنافس للسلطات العسكرية السورية. الكثير 
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6 مقابلة مع ناشط من مدينة الدرباسية، 

١8 نيسان )أبريل( 20١5. القانون 

يسري بشكل صريح فقط لإلخوة وليس 

األقرباء. لبقية 

7 كردووتش، ١ نيسان )أبريل( 20١5، 

»القامشلي: PYD تريد إدراج دفاتر عائلية 

 صادرة عنه«،

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3393&z=ar>.

8 كردووتش، ١7 نيسان )أبريل( 20١5، 

»تل تمر: المجندون األولون ينهون مدة 

اإلجبارية«،  الخدمة 

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3408&z=ar>.

من الدالئل تشير إلى أن النظام السوري وحزب االتحاد الديمقراطي 
قاموا بتقاسم عملية تجنيد الشعب فيما بينهم، حيث يتم تجنيد الكُرد في 
السوري.  الجيش  العرب في  تجنيد  يتم  بينما  الشعبية  الحماية  وحدات 
بشكل  تقوم  والتي  مسيحية  ميليشيات  هناك  توجد  ذلك  على  عالوة 

جزئي بالتنسيق مع وحدات الحماية الشعبية.
عمليات  غالبية  أن  تُبيّن  عرضها  تم  والتي  إليها  الُمشار  الحاالت 
التجنيد تتم بشكل تعسفي جماعي وعشوائي. يتم احتجاز أعداد كبيرة 
على  ويحصل  كما  مجددا،  عنهم  اإلفراج  بعد  فيما  ليتم  األشخاص  من 
تمكن  وإذا  أشقائهم سابقا.  تجنيد  تم  قد  إعتقال شباب،  المثال  سبيل 
اإلجبارية.6  الخدمة  أداء  عليهم  يجب  ال  فحينها  ذلك  إثبات  من  هؤالء 
على ما يبدو أن حزب االتحاد الديمقراطي يحاول تحسين استراتيجيته 
آذار  شهر  بداية  في  أدق.  بشكل  التجنيد  من  مستقبال  يتمكن  لكي 
)مارس( 20١5 بدأت اإلدارة االنتقالية في كانتون الجزيرة بمنح دفاتر 
تركيبة  عائلية جديدة، لكي تحصل عبر ذلك على معلومات دقيقة عن 
يكن  لم  اآلن  حتى  تجنيدهم،  المحتمل  من  الذين  واألشخاص  العوائل 
حزب االتحاد الديمقراطي يملك مثل هذه المعلومات كون شعبة التجنيد 

الرئيسية تقع في مدينة الحسكة ويُسيطر عليها النظام.7
عملية تدريب المجندين تتم في معسكرات وحدات الحماية الشعبية 
في سوريا. المعسكر األكبر المعروف يتواجد في تل معروف الذي يقع 
في  يقع  كبير  آخر  معسكر  القامشلي.  مدينة  جنوب  كيلومترا  عشرين 
منطقة هيمو التي تبعد خمسة كيلومترات غرب مدينة القامشلي، هنا 
الشعبية.  الحماية  وحدات  مع  قاتلت  عربية  ميليشيات  تدريب  أيضا  تم 
معسكرات تدريب أخرى توجد في حي جرنك في القامشلي، في تل 
تمر، في تل بيدر التي تبعد خمسة وعشرين كيلومترا شرق تل تمر، في 
تل  لكي(، في  )كركي  المعبدة  كيلومترا جنوب  اثنين  تقع  التي  رميالن 
عدس )كرزيرو( التي تبعد عشر كيلومترات شرق المعبدة، في شرق 
كيلومترات  عشر  تبعد  التي  الريحانية  وفي  المالكية  في  العين،  رأس 
من  بالقرب  يقع  الذي  ميرزا  مال  معسكر  في  أيضا  المالكية.  شمال 
إلى  أخذهم  يتم  األغلب  على  والذين  القاصرين  تدريب  يتم  المالكية 
الخدمة  األوائل  المجندون  أنهى  ذلك  غضون  في  العراق.  كُردستان 
اإلجبارية. في ١١ نيسان )أبريل( 20١5 تم إطالق سراح واحد وخمسين 

مجندا في تل بيدر بعد إنهائهم لخدمة التجنيد اإلجبارية ستة أشهر.8
الخوف من التجنيد اإلجباري دفع أعدادا غيرة معروفة من الشباب 
الذكور إلى ترك المناطق الكُردية في محافظة الحسكة. ولهذا الغرض 
أصدر  حيث  أيضا،  هذا  ضد  بالتحرك  الديمقراطي  االتحاد  حزب  قامت 
الرقم ١45  يحمل  مرسوما  الجزيرة  لكانتون  التشريعي  المجلس 
السماح  بعدم  اآلساييش  فيه  تُطالب  )أغسطس( 20١4  23 أب  بتاريخ 
لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١8 و30 عاما من السفر، يُستثنى 
مركز  من  الموافقة  إذن  إظهار  يستطيعون  الذين  األشخاص  ذلك  من 

التجنيد في هيئة الدفاع.
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التجنيد العسكري لألطفال

عشر  األربعة  األشهر  في  ازدادت  فقد  البالغين  تجنيد  إلى  باإلضافة 
عاما.  عشر  الثانية  سن  من  بدءا  القاصرين  تجنيد  عمليات  الماضية 
أخرى  أحيان  وفي  قسرا،  تجنيدهم  عمليات  جرت  األحيان  بعض  في 
ولكن  طواعيًة  الشعبية  الحماية  وحدات  إلى  والشبان  األطفال  انضم 
رغماً عن عدم رغبة والديهم بذلك. من المالحظ أيضاً أن أعداداً كبيرةً 
يتم  الذي  الوقت  في  المجندين.  القاصرين  بين  من  هم  الفتيات  من 
األراضي  في  اإلجباريين  المجندين  من  البالغين  األشخاص  تدريب  فيه 
السورية، تقوم الحزب االتحاد الديمقراطي بشكل واضح باتباع سياسة 
إرسال القاصرين المجندين غالبا إلى كُردستان العراق. الحاالت التالية 

قام موقع الكردووتش بتوثيقها:
ذات  يونس  حاج  فريد  حنان  تركت  )أبريل( 20١4  8 نيسان  • في 
ذلك  من  أيام  أربع  بعد  الشعبية.  الحماية  وحدات  عاما  عشر  الخمسة 
قامت وحدات الحماية الشعبية باحتجاز والدتها جميلة علي كيكية لعدة 
ساعات. بعد إطالق سراحها قام مقاتلون من وحدات الحماية الشعبية 
باختطاف فريد حاج يونس والد حنان وشقيقها رشاد حاج يونس. حسب 
سكان القرية فإن وحدات الحماية الشعبية طالبت بعودة ابنتهم حنان 

أو سيقمون بتجنيد أي شخص آخر من أفراد العائلة.
الحماية  وحدات  مقاتلو  قام  )مايو( 20١4  أيار  شهر  أوائل  • في 
عشر  ثالثة  العمر  من  البالغة  حسين  محمد  روزين  بتجنيد  الشعبية 
عاماً. في ١4 و١5 أيار )مايو( نظم ذوي الطفلة في الدرباسية تظاهرةً 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  المقرب  الشعب  بيت  أمام  احتجاجيًة 

وطالبوا بعودة الفتاة. عناصر اآلساييش قاموا بفض التظاهرة بالقوة.
• في ١0 أيار )مايو( 20١4 قام مقاتلون من وحدات الحماية الشعبية 
للخدمة  عشرعاماً  االثنتي  ذات  علي  سليم  فاطمة  الطفلة  بتجنيد 

العسكرية. وقد صّرح أحد أفراد العائلة لموقع كردووتش:

»الفتاة اختفت فجأةً. والداها من أنصار حزب االتحاد الديمقراطي، 
ابنتهم  إذا كانوا يرغبون في إرسال  يتم أخذ رأيهم، فيما  ولكن لم 
للخدمة العسكرية. وحدات الحماية الشعبية تزعم أن الفتاة قررت 
حيث  ابنتهم،  بمرافقة  لوالديها  يُسمح  لم  إليهم.  االنضمام  طوعاً 
لفاطمة  سيسمحون  التدريب  من  أسبوعين  بعد  أنهم  وعدهم  تم 

بالعودة في حال رغبت هي بذلك.«

تقارير غير مؤكدة تُفيد أنه تم مع فاطمة تجنيد قاصرات أخرى.
• في 20 أيلول )سبتمبر( 20١4 قام مقاتلو وحدات الحماية الشعبية 
مدينة  من  عاماً  عشر  الثالثة  ذو  علي  الله  عبد  علي  التلميذ  بتجنيد 
العسكرية  القاعدة  هي  أين  تعلم  العائلة  أبويه.  موافقة  بدون  المعبدة 
التي يتواجد فيها ابنهم، ولكن وحدات الحماية الشعبية تزعم أنها ال تعلم 

مكان تواجد الطفل في ردهم على مطالبة األم بابنها.
• في 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 20١4 قام عناصر من الشبيبة الثورية 
المقربة من حزب االتحاد الديمقراطي في منطقة تل شعير التي تبعد 
جيمان  الطفلة  باختطاف  القحطانية  مدينة  غرب  كيلومترات  عشرة 
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)مايو( 20١5،  30 أيار  9 كردووتش، 

تلميذة:  خليفة،  إبراهيم   »نورمان 

›هم قالوا لها: »رصاصة ال�PKK هذه كثيرة 

 عليك!« وتم رميها بالرصاص في رأسها‹«،

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3429&z=ar>.

محمد صادق أحمد ذات األربعة عشر عاماً بالقوة من مدرستها. وحدات 
أنه  وأبلوغهم  والديها  إلى  الطفلة  إعادة  عن  امتنعت  الشعبية  الحماية 
تهديد  تم  ذلك  على  عالوةً  قنديل.  إلى  إرسالها  تم  أنه  المحتمل  من 
العائلة بعواقب سلبية في حال قامت بالحديث مرةً أخرى عن اختطاف 

ابنتهم على وسائل االعالم.
• في 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 20١4 قام عناصر من حزب العمال 
الكُردستاني باختطاف التلميذة نجاح نيرفان أحمد ذات الخمسة عشر 
عاماً من مدرستها الواقعة في ناحية الكاظمية الواقعة على بعد عشر 
كيلومتر شرق مدينة المالكية. وتعتقد عائلتها انه تم تجنيدها بناءً على 

إشارة من معلم التلميذة.
الحماية  وحدات  مقاتلو  قام  )نوفمبر( 20١4  الثاني  6 تشرين  • في 
الشعبية بأخذ كاظم عدنان فرمان ذو األربعة عشر عاماً من منزل أبويه 

في مدينة القامشلي. حاول األبوان إعادة ابنهم ولكن دون فائدة.
• أواخر شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 20١4 تم اختطاف الطفلة نورمان 
الثاني 200١(  ١ كانون  )مواليد  عاماً  عشر  الثالثة  ذات  خليفة  إبراهيم 
مقر  إلى  نقلها  وتم  الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  عناصر  قبل  من 
كان  هناك  العراق،  كُردستان  في  الكُردستاني  العمال  لحزب  عسكري 
من المفروض أن يتم تدريبها لتصبح مقاتلة كريال. في 24 كانون األول 
سويًة.  الهرب  قاصرة  أخرى  وفتاة  نورمان  تمكنت  )ديسمبر( 20١4 
في مقابلة لها على موقع كُردووتش تصرح بأن المئات من القاصرين 
محتجزون في معسكرات حزب العمال الكُردستاني في جبال كُردستان 
تلك  في  كافي  بشكل  والشباب  باألطفال  العناية  يتم  ال  حيث  العراق. 
الهروب على  القيام بمهام صعبة. محاوالت  المعسكرات ويجب عليهم 
معسكرات  إلى  نقلهم  يتم  اكتشافها  تم  كلما  اليومي،  األعمال  جدول 

أخرى مع فرض عقوبة الحبس والتعذيب وفي بعض الحاالت اإلعدام:

»حينما وصلت أنا إلى الجبال كانت هناك فتاة حاولت الهرب سبع 
مرات وفي المرة الثامنة تم اإلمساك بها ُمجدداً. تم جمعنا جميعاً 
وكان هناك اجتماع في كامل المساء ووضعوها على منصة وقالوا لها 
أنت ال تستحقين رصاصة حزب العمال الكُردستاني هذه، ثم قاموا 

بقتلها بإطالق الرصاص في رأسها ومن ثم تم رميها في النهر.«9

الحماية  )نوفمبر( 20١4 قام مقاتلو وحدات  الثاني  23 تشرين  • في 
الشعبية بتجنيد تلميذة الصف التاسع همرين عبد الحميد حسين )معروفة 
باسم العائلة عيدي( بدون موافقة أبويها. تم أخذ الفتاة من منزل والديه 

في عامودا. في تصريح صحفي أعلن شقيقها مروان التالي:

لحزب  التابعة  واآلسايش  المرأة  حماية  وحدات  إلى  ذهبت  »أنا 
االتحاد الديمقراطي، االثنان زعما أن همرين ليست عندهم. ولكن 
همرين اتصلت هاتفياً بصديقتها وأخبرتها، أنها ستذهب مع مجموعة 

أخرى من الفتيات إلى معسكر تدريب في جبال قنديل.«

الحماية  وحدات  مقاتلو  قام  )ديسمبر( 20١4  األول  28 كانون  • في 
)مواليد  شيخموس  وليد  حزبية  الثامن  الصف  تلميذة  بتجنيد  الشعبية 
أمام  من  الفتاة  أخذ  تم  أبويها.  موافقة  بدون  الثاني 2000(  5 كانون 
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عاماً  أربعة عشر  البالغة  الطفلة  ذوي  القامشلي.  مدينة  مدرستها في 
التابع  الشعب  بيت  ناشدوا  مثلما  الشعبية  الحماية  الحدات  ناشدوا 
ابنتهم.  بعودة  وطالبوا  اآلساييش  كذلك  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
حسب أقوال والد الطفلة فقط تم إخبارهم أن ابنتهم سيتم أخذها إلى 
المقر العسكري الرئيسي لحزب العمال الكُردستاني في جبال قنديل 

في كُردستان العراق.
• في 3 نيسان )أبريل( 20١5 قام عناصر اآلساييش في عين العرب 
عاماً  العمر ستة عشر  من  البالغة  حاجي  أحمد  ديلبر  بتجنيد  )كوباني( 

)مواليد ١999(. والد الفتاة صرح لموقع كردووتش:

»حينما طالبنا لدى اآلساييش بعودتها، تم ضرب زوجتي، وتم وصفها 
بالخائنة وقليلة الشرف وبعدها قاموا بطردنا.«

بالخدمة  االلتحاق  بنفسها  حاجي  دلبر  قررت  فقد  اآلساييش  وفق 
حماية  وحدات  تدريب  معسكر  في  برضاها  تتواجد  وهي  العسكرية 

المرأة )ي ب ج( التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي.
استخدام القاصرين من قبل وحدات الحماية الشعبية في العمليات 
القتالية أصبح واضحاً في ١5 كانون الثاني )يناير( 20١4. في إطار جنازة 
تل حميس  قتلوا في  الذين  الشعبية  الحماية  وحدات  لمقاتلي  جماعية 
وتل براك تم أيضاً دفن دليل رياض قاسم خليل ذو الخمسة عشر عاماً 

القامشلي(. )مواليد 
أخذ  فيها  تم  كردووتش  لدى  معروفة  حالة  هناك  ذلك  على  عالوةً 
تجنيدها  من  قليلة  أيام  بعد  عاما  عشر  خمسة  العمر  من  تبلغ  فتاة 
العرب )كوباني(، هناك  إلى عين  تدريب عسكري  اإلجباري وبدون أي 
تم استخدامها في المعارك ضد الدولة اإلسالمية، بعد أسبوع من ذلك 

تم أخذها إلى كُردستان العراق ومن هناك تمكنت الفتاة من الفرار.
كما أنه أصبح معروف إضافًة إلى ذلك الكثير من الحاالت التي يتم فيها 
استخدام القاصرين على حواجز التفتيش التابعة لوحدات الحماية الشعبية.١0

انتهاكات ضد القانون الدولي

حاالت تجنيد القاصرين التي تم وصفها تُشكل انتهاكاً لتعهدات وحدات 
يتناقض  بهذا  س��واء.  حد  على  الدولي  وللقانون  الشعبية  الحماية 
التجنيد  قانون  مع  عاماً  عشر  الثامنة  سن  دون  ما  األشخاص  تجنيد 
الحد  يُحدد  والذي  التشريعي  المجلس  أصدره  الذي  الموضح  اإللزامي 
أصدرت  ذلك  إلى  باإلضافة  عاماُ.  عشر  الثمانية  بعمر  للتجنيد  األدنى 
األول  ١4 كانون  تاريخ  في  الشعبية  الحماية  لوحدات  العامة  القيادة 
الثامنة عشر  تجنيد األشخاص دون  بموجبه  يُمنع  أمراً  )ديسمبر( 20١3 
لم  أنّه  الواضح  من  األمر.١١  هذا  يعصون  لمن  عواقب  وستترتب  عاماً 
أنه لم  المذكورة أعاله بوضوح  الحاالت  تُبيّن  األمر. كما  تنفيذ هذا  يتم 
تكن هناك عواقب شديدة الحقة. كما أّن ممثلين عن الحدات الحماية 
الذاتية  »اإلدارة  إلى  باإلضافة  النسائية )ي ب ج(  ووحداتها  الشعبية، 
جنيف(  )نداء  مبادرة  على  بالتوقيع  قاموا  روجافا«  في  الديمقراطية 
تعهد ذاتي بحماية  )يوليو( 20١4، وهو  5 تموز  تاريخ  الغير حكومية في 

 ،USA Today ،10 أنظر 

)نوفمبر( 20١4، الثاني   ١6 تشرين 

 «Child soldiers fight against

 Islamic State in Syria»,

<http://www.usatoday.com/

story/news/world/2014/11/16/

kurds-child-soldiers/18706053>.

11 »تعميم صادر عن القيادة العامة 

 ،»YPG الشعب  حماية   لوحدات 

)ديسمبر( 20١3، األول   ١4 كانون 

<http://theirwords.org/media/transfer/

doc/ypgchildrenorder_2-b21b6149c

cdeeb42de6c53ea83275b05.pdf>.
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األطفال من النزاعات المسلحة. ووفق هذا التعهد يجب عدم استخدام 
األطفال دون الثامنة عشر عاماً في النزاعات المسلحة وحمايتهم من 
تجنيد  فإن  ذلك  على  عالوةً  المسلحة.١2  النزاعات  عن  الناجمة  النتائج 
العمليات  في  واستعمالهم  عاماً  عشر  الخامسة  سن  دون  األطفال 
العسكرية يُعتبر انتهاكاُ للمادة رقم 38 من اتفاقية حماية حقوق الطفل 
)اتفاقية األمم المتحدة للطفولة( التي تم توقيعها في 20 تشرين الثاني 

)نوفمبر( ١989، الفقرة رقم 2 و3 تقول:

للتأكد من  التدابير الممكنة عملياً  »)2( الدول الموقعة تتخذ جميع 
عشر  الخامسة  بعد سن  ينهوا  لم  الذين  األشخاص،  اشتراك  عدم 

عاماُ، في القتال مباشرة.
)3( الدول الموقعة يبتعدون عن ضم األشخاص الذين لم ينهوا بعد 
سن الخامسة عشر عاماً، إلى صفوف قواتهم المسلحة. وفي حال 
قاموا بضم أشخاص إلى قواتهم المسلحة من أنهوا الخمسة عشر 
عاماً ولكن لم ينهوا بعد الثامنة عشر عاماً، حينئذ يجب على الدول 

الموقعة بذل جهدها لتكون األولوية لمن هم أكبر سناً.«

ِّف نظام روما األساسي لمحكمة الجنايات الدولية »التجنيد اإلجباري  يُصن
أو تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر عاماً في القوات المسلحة 
أو المجموعات المسلحة أو استخدامهم بشكل فعلي في القتال« طبقاً 

لذلك على أنها جرائم حرب.
ينهوا  الذين لم  التجنيد اإلجباري لألشخاص  إلى ذلك فإن  باإلضافة 
دون  األشخاص  من  المجموعة  هذه  وتجنيد  عاماً  عشر  الثامنة  سن 
المتحدة  األمم  التفاقية  االختياري  البروتوكول  ينتهك  والديهم  موافقة 
لحقوق األطفال، المعمول به منذ شباط )فبراير( 2002، حول األطفال 

في النزاعات المسلحة. المادة رقم 3 تقول:

»)١( الدول الموقعة ترفع في المادة رقم 38 الفقرة 3 من اتفاقية 
صفوف  إلى  المتطوعين  لتجنيد  األدنى  الحد  وتُحدد  الطفل  حقوق 
قواتها المسلحة في سنوات الحياة، مع األخذ بعين االعتبار المبادئ 
فإن  االتفاقية  بموجب  أنه  بها،  واالعتراف  المادة  تلك  في  الواردة 

األشخاص دون سن ال�١8 عاماً يحق لهم حماية خاصة.«

لتأمين  اتخاذها  يتعين  التي  التدابير  توضيح  يتم  ذاتها  المادة  في 
الحماية الخاصة:

»)3( على الدول الموقعة والتي تسمح لألشخاص دون سن ال�١8 
الحماية  تدابير  اتخاذ  المسلحة  قواتها  صفوف  في  للتطوع  عاماً 

والتي عبرها يتم على أقل تقدير ضمان ما يلي:
أ – التجنيد هو بالفعل طوعي.

ب – التجنيد تم بعد معرفة موافقة األبوين أو الوصي على هذا الشخص.
المرتبطة  الواجبات  على  كامل  بشكل  الشخص  ت – اط��الع 

العسكرية. بالخدمة 
ث – إثبات سن الشخص وفق مستند موثوق قبل قبوله في الخدمة 

الوطنية.« العسكرية 

12 نداء جنيف، 7 تموز )يوليو( 20١4، 

الكردية  المسلحة  القوات  »سوريا: 

مجنداً«، طفالً   تسرح ١49 

<http://www.genevacall.org/

ar/syria-kurdish-armed-forces-

demobilize-149-child-soldiers>.
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األعداد الكبيرة من الحاالت الموجزة هنا، وباألخص العدد الكبير لحاالت 
ووحدات  الكُردستاني  العمال  حزب  معسكرات  في  القاصرين  تجنيد 
تجنيد  أن  جلي  بشكل  يوضح  العراق،  كُردستان  في  الشعبية  الحماية 
١49 طفالً  هوية  تحديد  إّن  متفرقة.  فردية  حاالت  ليست  القاصرين 
المفروض  من  الذي  وتسريحهم،  الشعبية  الحماية  وحدات  في  مجنداً 
أنه تم بعد توقيع التعهد الذاتي في تموز )يوليو( ١3،20١4 هي عبارة عن 

مجرد نقطة في البحر.
في أسوء األحوال من الممكن أن يكون األمر عبارة عن استراتيجية 
القاصرين.  تجنيد  عملية  إكمال  يستطيعوا  لكي  العيون،  في  الرماد  ذر 
استخدام  على  يعتمد  الشعبية  الحماية  وحدات  أن  تعتقد  كردووتش 
يمكن  العمر  في  الصغار  الشباب  صفوفها.  في  القاصرين  المجندين 
تجنيدهم بسهولة أكثر من البالغين، وباألخص حين يتم إيهامهم أن معركتهم 
ستكون »بطوليًة«. على وجه الخصوص اإلناث الصغار بالعمر والفتيات 
من األسر المحافظة الدينية يأملون بإنضمامهم إلى وحدات حماية المرأة 

تحقيق حريتهم الشخصية، التي لن يستطيعوا تحقيقها بدون ذلك.
الشحن  مواجهة  في  عاجزين  يستسلمون  والشباب  األطفال 
اإليديولوجي من قبل حزب االتحاد الديمقراطي أكثر من البالغين، فهم 
أيديولوجيتهم.  لمواجهة  والعقلية  الفكرية  الوسائل  من  القليل  يملكون 
الديمقراطي  االتحاد  الحزب  معسكرات  في  يكبرون  الذين  الشباب 
مؤّمنة  كوادر  الغالب  في  يُصبحون الحقاً  الكُردستاني  العمال  والحزب 
بشكل خاص. بالنسبة لهم تصبح العودة إلى الحياة الطبيعية واالندماج 
فيها صعبًة للغاية. وذلك أيضاً بسبب أنهم في الغالب ال يكونون حاصلين 
لدى  رائجة  أداة  هي  القاصرين  تجنيد  تعليمية.  أو  مهنية  شهادة  على 

الميليشيات لتحقيق كوادر موالية بإخالص.

المستقبلية الرؤية 

في المناطق الكُردية في سوريا تحدث تحركات معارضة منفردة باألخص 
ضد تجنيد القاصرين. في ١4 تشرين األول )أكتوبر( 20١4 عطلت أربعة 
وطالبوا  عامودا  مدينة  في  رئيسي  شارع  في  السير  حركة  ناشطات 
في  تجنيدهم  تم  الذين  الشباب  سراح  باطالق  مكتوبة  الفتات  على 
١١ تشرين األول )أكتوبر( 20١4 بشكل إجباري.١4 في ١7 تشرين األول 
)أكتوبر( 20١4 احتجت حوالي ثالثين إلى أربعين امرأة في ذات المدينة 
اللجنة  نظمت  عامودا  في  كذلك  إجباري.١5  بشكل  ذويهن  تجنيد  ضد 
المحلية للمجلس الوطني الكُردي في 27 كانون األول )ديسمبر( 20١4 
تظاهرةً ضد التجنيد اإلجباري للقاصرين. حوالي ستمائة شخص شاركوا 
والنشطاء.  السياسيين  من  كبيرة  أعداد  بينهم  االحتجاجية  الوقفة  في 
ذات  حسين  همرين  التلميذة  اختطاف  عملية  كان  التظاهرة  سبب 
»الدولة  التظاهرة:  الفتات  أحد  على  كُتب  فقد  عاماُ.  عشر  الخمسة 
تختطف  الديمقراطي  االتحاد  وح��زب  نسائنا،  تختطف  اإلسالمية 
أطفالنا.«١6 في الوقت الذي ساند فيه المجلس الوطني الكُردي العائلة 
في هذه المرة، سحب مساندته في ١8 كانون الثاني )يناير( 20١5 بحجة 
اندالع اشتباكات بين حزب االتحاد الديمقراطي وميليشيات مقربة من 

13 نداء جنيف، 7 تموز )يوليو( 20١4، 

الكردية  المسلحة  القوات  »سوريا: 

مجنداً«، طفالً   تسرح ١49 

<http://www.genevacall.org/

ar/syria-kurdish-armed-forces-

demobilize-149-child-soldiers>.

14 كردووتش، 20 تشرين األول 

)أكتوبر( 20١4، »عامودا: ناشطات 

اإلجباري«، التجنيد   يحتجن على 

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3254&z=ar>.

األول  28 تشرين  15 كرووتش، 

)أكتوبر( 20١4، »عامودا: مظاهرة ضد 

 التجنيد اإلجباري«،

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3262&z=ar>; 

أنظر أيضاً كردووتش، 30 كانون الثاني 

المجلس  »القامشلي:  )يناير( 20١5، 

يُلغي مظاهرةً  الوطني الكُردي مجدداً 

اإلجباري«,  ضد التجنيد 

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3341&z=ar>.

16 كردووتش، 3١ كانون األول 

)ديسمبر( 20١4، »عامودا: مظاهرة 

للقاصرين«، اإلجباري   ضد التجنيد 

<http://www.kurdwatch.org/ 

?aid=3315&z=ar>.
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حسين  همرين  عائلة  خرجت  ذلك  من  بالرغم  الحسكة.١7  في  النظام 
العائلة  أّن  إذ  للتظاهر،  الشارع  إلى  النشطاء  من  قليلة  مجموعة  مع 
الرأي  إلى  لها  الكُردية  األحزاب  مساندة  بدون  لوحدها  سابقا  خرجت 
تلتزم  األخرى  العائالت  من  الكثير  ابنتهم.١8  بعودة  علناً  وطالبت  العام 
الصمت حتى يومنا هذا. حاالت مختلفة معروفة بالنسبة لكردووتش، ال 
يمكن إعالنها على المأل وذلك ألن عوائل الضحايا ال يريدون ذلك. هم 
يأملون – غالبا دون جدوى – عودة أطفالهم عبر مفاوضات مع وحدات 
الحماية الشعبية ويخشون أن يفقدوا أي أمل في إطالق سراحهم في 

حال إعالنهم عن حاالت اختطاف أبنائهم على اإلعالم.
الحماية  وحدات  إدراج  تم  أن  سبق  )يناير( 20١4  الثاني  كانون  في 
الشعبية في تقرير لألمين العام لألمم المتحدة عن األطفال في النزاعات 
في  واستخدامهم  األطفال  بتجنيد  تقوم  مسلحة  كمجموعة  المسلحة، 
رايتس  هيومن  اإلنسان  حقوق  منظمة  أيضاً  المسلحة.١9  النزاعات 
إلى  أشارت  )تموز( 20١4  حزيران  في  لها  مفصل  تقرير  في  ووتش 
الغربي  اإلعالم  المقابل في  في  لألطفال.20  العسكري  التجنيد  مشكلة 
الشعبية  الحماية  الحدات  في  الفعلي  التجنيد  اعتبار  يتم  ال  اآلن  حتى 
انتهاكاً جدياُ لحقوق االنسان. صحيح أن وحدات الحماية الشعبية التابعة 
لحزب االتحاد الديمقراطي منذ قتالها للدولة اإلسالمية في مدينة عين 
عدد  أن  إال  الغربي،  اإلعالم  في  حضورها  لها  أيضاً  )كوباني(  العرب 
ومن  السياسية  األحزاب  من  الكثير  وممثلو  اإلعالم  وسائل  من  كبير 
ورائها حزب اليسار ومن دون تمحيص يتلقفون دعايات لحزب االتحاد 
الديمقراطي وحزب العمال الكُردستاني التي تقول إنهم في »روجافا«، 
ديمقراطية  سوريا  بناء  يحاولون  سوريا،  كُردستان  يسمون  هم  كما 
يتساوى فيها اإلناث مع الرجال في الحياة العامة. هذا التقرير الذي تم 
عرضه يُظهر أنه ال يمكن ان يكون هناك أي أساس لهذا االدعاء. فقط 
اإلجباري  بالتجنيد  المتمثلة  االنسان،  حقوق  انتهاكات  تناول  يتم  عندما 
للبالغين وللشباب وحتى لألطفال في صفوف الحدات الحماية الشعبية، 
ضغوطات  ممارسة  ويتم  جدية  مشكلة  أنها  على  الغربي  اإلعالم  في 
حزب  يقوم  كي  فرصة  هناك  ستكون  حينها  أساسها،  على  دبلوماسية 
في  تغيير  بتحقيق  الديمقراطي  االتحاد  وحزب  الكُردستاني  العمال 
)مايو( 20١5  ١6 أيار  ففي  ذلك،  عكس  يحدث  حالياً  ولكن  سياستها. 
أن  عفرين  كانتون  في  الدفاع  هيئة  رئيس  نائبة  محمد  دجلة  صرحت 
المجلس التشريعي للكانتون أقر في 7 أيار )مايو( 20١5 قانون التجنيد 
في  قريبا  الذكور  الشباب  إجبار  سيتم  القانون  هذا  ووفق  اإلجباري. 

عفرين أيضاً على أداء الخدمة العسكرية.2١

17 كردووتش، 25 كانون الثاني 

)يناير( 20١5، »عامودا: من جديد 

اإلجباري«، التجنيد   مظاهرات ضدّ 

<www.kurdwatch.org/ 

?aid=3336&z=ar>.

18 كردووتش، 3١ كانون األول 

)يناير( 20١4، »عامودا: حزب االتحاد 

الديمقراطي يجنّد قاصرين رغما عن 

 إرادة أهلهم«،

<www.kurdwatch.org/ 

?aid=3314&z=ar>.

19 أنظر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 

27 كانون الثاني )يناير( 20١4، »تقرير األمين 

العام عن األطفال والصراعات المسلحة في 

السورية«، العربية   الجمهورية 

<http://www.un.org/ga/search/view_

doc.asp?symbol=S/2014/31&Lang=A>.

20 أنظر هيومن رايتس ووتش 20١4، »تحت 

الحكم الكُردي: االنتهاكات بالمناطق الخاضعة 

 الدارة حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا«،

<http://www.hrw.org/sites/default/

files/reports/syria0614ar_kurds_

ForUpload.pdf>, 

الصفحة 32–36.

١6 أيار  لألخبار،  هاوار  وكالة  21 أنظر 

بصدد  عفرين  »مقاطعة  )مايو( 20١5، 

الذاتي«، الدفاع   تطبيق واجب 

<http://www.hawarnews.com/ 

مقاطعة-عفرين-بصدد-تطبيق-واجب-الدفاع-ال<.
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