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 مقدمة

مع مناطؽ أخرى، فاؽ في ما حدث في الرقة عندما وقعت تحت سيطرة داعش، 
ة ي بػ"تحرير الرقة"، أصبح تنظيـ "الدولة اإلسبلميّ الحدود. فبعد ما سمّ  الوصؼ كؿ  

تفاصيؿ  في الشاـ والعراؽ"، أو داعش، ىو المتحكـ في مصائر الناس، وفي كؿّ 
 .(1)حياتيـ، ومنيا التعميـ

 ألؼ نسمةٍ  150يعيش اآلف في مدينة الرقة، تحت حكـ داعش، ما ال يزيد عمى 
ألؼ نسمة قبؿ الثورة(. بينما يشير العدد  600)عدد سكاف المدينة تجاوز 

مف نزحوا مف ف إؼ نسمة، أي أل 500 حونلمف لـ يغادر المحافظة إلى  التقديري
% 70وا إلى تركيا، يقارب نصؼ سكاف المحافظة، وأكثر مف ؤ المحافظة، أو لج
 .(2)مف سكاف المدينة

تقديرية لمسكاف، فسجبلت األحواؿ المدنية ترصد الوالدات بالطبع، ىذه األرقاـ 
والوفيات وحاالت الزواج والطبلؽ، وال ترصد عدد المياجريف، بينما تستند 

عدد المستفيديف مف خدماتيا قبؿ النزوح، أو  إلىلجمعيات الخيرية في تقديراتيا ا
دد النازحيف، أو المجوء، وبعده. لكف أيًا مف الطرفيف ال يمتمؾ أرقامًا دقيقة لع

ف ف نزحوا مف المحافظة ىـ مممّ  جيدةً  البلجئيف. ىذا مع اإلشارة إلى أف نسبةً 
ف في دوائر األحواؿ المدنية في محافظاتيـ، و المقيميف في الرقة، لكنيـ مسجم

فالرقة مف المحافظات الجاذبة، وفييا مقيموف تعود أصوليـ إلى دير الزور، 
 .(3)يرىا مف المحافظاتوحمب، والبلذقية، وطرطوس، وغ
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عمى طموحيا بالسيطرة وبناء دولة لكنيا لـ تقدـ مشروعًا  ما قامت بو داعش يدؿّ 
ليذه الدولة، باألحرى ىي ال تمتمؾ مف قواـ الدولة سوى قوة الجبر، وىذه ال تستند 
إلى قانوف بقدر ما تستند إلى الرعب الذي تنشره أحكاـ قطع الرؤوس والرجـ 

 والجمد.

عميـ، اعتمدت عمى طريقة اليدـ، أي القطع التاـ بيف ما كانت المدارس في الت
ة في الفترات السابقة وبيف ما ينوي التنظيـ فرضو عمى تعميميّ  تقدمو مف مادةٍ 

 الناس في الفترات البلحقة.

مضي أكثر مف سنتيف عمى سيطرتو عمى الرقة، مناىج، أو  لـ يقدـ التنظيـ، رغـ
أطرًا نظرية لما ينوي تطبيقو. وال يكفي التذرع بانشغالو بالمعارؾ عمى عشرات 
الجبيات لتأخره في تقديـ تجربة لمتعميـ الذي ينوي تطبيقو. حتى بيانات، وأفعاؿ 

ننا مف نقدىا التنظيـ، في ىذا الخصوص، ال نممؾ دليبًل مقروءًا عمييا، يمكّ 
 باإليجاب، أو السمب.

ر عف فكر قاـ التنظيـ أواًل بإغبلؽ المدارس، ثـ أعمف أف المناىج القديمة تعبّ 
تجب  كافرٌ  ىو مف كاف يشارؾ في تمؾ العممية النظاـ "النصيري"، وأف كؿّ 

حزب البعث إلى لو لـ يكف منتسبًا حتى  معمـٍ  استتابتو، بؿ يجب استتابة كؿّ 
مف المعمميف إلى صفوؼ داعش،  عددٌ  ت االستتابة، وانضـ  شتراكي. تمّ العربي اال

طامعيف في الحظوة، أو مضطريف تحت ضغط الحاجات االقتصادية الضاغطة 
بقوة، أو مقتنعيف بأىداؼ التنظيـ، فما كاف مف التنظيـ إال أف أرسميـ لخوض 
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مف  كبيرةٍ  ادٍ لـ يتجاوز أسبوعيف، تحت ضغط الحاجة ألعد المعارؾ، بعد تدريبٍ 
 الجيات. المقاتميف في الجبيات المفتوحة مع أعداء يحيطوف بو مف كؿّ 

وكمدخؿ لممعمومات التي سنحاوؿ االستفاضة فييا في البحث، نذكر أف "وزير 
التربية" )رئيس ديواف التعميـ في الدولة اإلسبلمية( يحمؿ لقب "ذو القرنيف"، وىو 

 في التربية. هيادة الدكتورايحمؿ ش صعيديّ  مصري  

غايتو إخافة أعداء الدولة أكثر  االسـ يحمؿ مف الفانتازيا الكثير، ويصمح لمحاربٍ 
 في الشأف التربوي. مما يصمح لمشتغؿٍ 

رتو ر عف التناقض الصارخ بيف الرعب الذي صدّ االسـ، عمى كؿ حاؿ، يعبّ 
لعمـو  عي الحؽ والخيرتدّ  ةٍ تربويّ  داعش لمعالـ، وبيف سعييا لتأسيس منظومةٍ 

 المسمميف الذيف ال حوؿ ليـ وال قوة في فرض داعش نفسيا كحاكمة عمييـ.

ـ، أو ، لمقوؿ إف تنظيـ داعش قدّ االسـ، بمصدره األسطوريّ  اال تكفي فانتازي
ة في التاريخ. في الحقيقة، ىو لـ يقدـ شيئًا، بؿ ىدـ ـ، أسوأ تجربة تعميميّ سيقدّ 

وي، لو أسعفو الوقت، تقديـ مناىج سمفية ال ة الموجودة، وكاف ينالبنية التعميميّ 
تقتصر عمى العمـو الدينية، بؿ سيدخؿ فييا االصطبلحات والتعابير السمفية، 
ناىيؾ عف استعماؿ تعابير تنتمي إلى الكبلـ البسيط الذي يؤمف بو جميور 

مكاف وزماف، مف نحو "الييدروجيف زائد األكسجيف" يتفاعؿ  المسمميف في كؿّ 
 لى جزيئات ماء بإذف اهلل، أو إف شاء اهلل.ؿ إويتحوّ 

 نظريًا، ترى داعش في التعميـ ضرورة، فيي كػ"دولة" ناشئة في حاجة إلى كوادرَ 
ر أمور دواوينيا )الوزارات(، وبحاجة إلى األطباء والميندسيف تسيّ  صةٍ متخصّ 
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الصحيح في المبدأ  والصيادلة والمعمميف.. إلخ. غير أف ىذا اإلدراؾ النظريّ 
لمنصوص الدينية مف القرآف  ة وفؽ التفسير السمفيّ يصطدـ بالضوابط الشرعيّ 

والسنة. وىي تفضؿ أف تتمقى المرأة تعميمًا متوسطًا، وليس بالضرورة أف تصؿ 
باألمراض  مختص   إلى التعميـ الجامعي، لكنيا تمنع النساء مف زيارة طبيبٍ 

ىذه المشكمة ليصبح لدييا في الدولة الجديدة طبيبات  إذاً  ة. عمييا أف تحؿّ النسائيّ 
ـ ة. وىذا ينطبؽ عمى التعميـ، ففي المرحمة اإلعدادية والثانوية ال تعمّ أمراض نسائيّ 

 ـ الذكر سوى الذكور.المرأة سوى الفتيات، وال يعمّ 

 ة، الذي يحتؿ  مع ذلؾ، يبقى العمـ المفضؿ عند تنظيـ داعش ىو العمـو الشرعيّ 
، أو دينية، اليـر بيف العمـو كميا. وعمى اعتبار أف الدولة ذات طابع دينيّ قمة 

فإف كؿ العمـو مشتقة مف العمـو الشرعية. كما أف ضوابط ممارسة ىذه العمـو 
يضع لمممارس ليا قوانيف ُيحر ـ عميو  شرعي   مف بيف يدي قاضٍ  يجب أف تمر  

 مخالفتيا مطمقًا.

 الهدف من البحث

ة في مدينة الرقة في فترة ما بحث إلى تقديـ وقائع عف الحالة التعميميّ ييدؼ ىذا ال
، ثـ 2013آذار/ مارس  4أخرى في  إسبلميةٍ  بعد دخوؿ داعش إلييا مع فصائؿَ 

، وصواًل 2013انفراد داعش بالسيطرة عمى المدينة منذ نيايات آب/ أغسطس 
 .2014اـ إلى إتماـ داعش السيطرة عمى المحافظة كاممة في نيايات ع

ومنذ انفراد داعش بالسيطرة عمييا، أعمف التنظيـ مدينة الرقة مقرًا لو باسـ والية 
الرقة، وأنشأ الدواويف )إدارات( لمحسبة، والصحة، والتعميـ، والقضاء، والركاز، 
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لمتنظيـ كونيا أكبر المدف التي  قتةً ؤ م الرقة عاصمةً  آخذًا مفوغيرىا مف الدواويف، 
 طويمة نسبيًا. لو الوضع فييا لفترةٍ  استقر  

ة في الرقة، يمكف أف نطمؽ عميو صفة ة ما حدث لمعممية التعميميّ ولشدة خصوصيّ 
"الظاىرة"، لغياب التعميـ كميًا عف المدينة، وباقي مراكز المحافظة، منذ أكثر مف 

 سنتيف.

الذي يرتبط يف نظرتو إلى الجاسوس وألف تنظيـ الدولة ينظر إلى الناشطيف المدنيّ 
بػ"النظاـ النصيري"، حسب أدبياتو، فإف فريؽ البحث قاـ بمخاطرات لجمع 

، كيذا عمميّ  عف بحثٍ  المعمومات، فمصير مف ُيكتشؼ أنو يجمع معموماتٍ 
البحث، قد يكوف السجف والجمد عمى األقؿ، ثـ االستتابة، عمى اعتبار أف مثؿ 

 ىذه األعماؿ تدخؿ في باب الشرؾ.

طرة داعش أعداد الطبلب ما قبؿ سي البحث، أيضًا، جداوؿ تضـّ نقدـ في ىذا 
ر لممتابعيف ؼ باحثيف آخريف. كما نوفّ تصرّ  تحتعمى المحافظة، لنضعيا 

بأبنائيـ في آخر عاميف منذ إغبلؽ  ا حؿّ شيادات بعض أىالي مدينة الرقة عمّ 
ب داعش لجميع المدارس في الرقة، والحموؿ الطارئة التي حاولت أسر الطبل

األدنى في انتظار أف تنتيي  تقديميا ألبنائيـ لكي يتابعوا دراستيـ ضمف الحدّ 
 معاناتيـ بطريقة ما.

لؤلرقاـ ما قبؿ وما بعد. فبعد احتبلؿ داعش لممدينة،  وبالطبع، ليس ىنالؾ تحميؿٌ 
غبلؽ المدارس، أصبح عدد الطبلب صفرًا، وال فائدة مف التحميؿ ىنا، كوف  وا 

%، أو صفر%. وال 100أي منطؽ، والنسب المئوية ستكوف  الظاىرة خارجة عف
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ر مف األمر شيئًا إف كاف عدد الطبلب المداوميف اآلف في عشر مدارس في يغيّ 
 500ألؼ طالب. وىؤالء الػ 371مف أصؿ أكثر مف  طالبٍ  500المحافظة كميا 
يـو إلى  مرتجمة دوف مناىج، أو محاسبة عمى عدـ الحضور كؿّ  يدرسوف دراسةً 

 المدرسة.

 ة البحثإشكالي  

ة، عندما أغمؽ ة التي فرضيا تنظيـ الدولة اإلسبلميّ يرصد البحث الحالة العدميّ 
 في نفسو لـ يفصح عنيا كاممة في ظؿّ  يا، وفي جميع المراحؿ، لغايةٍ المدارس كمّ 

 الجبيات. انشغالو بمعاركو عمى كؿّ 

أغبياء وال يعرفوف ماذا مع ذلؾ، يخطئ مف يعتقد أف قادة وعناصر داعش 
وف إلى أبعد الحدود، وتنقصيـ ميارات إدارية عديدة. يفعموف. المؤكد أنيـ دمويّ 

ص دور دراكوال مصاص الدماء. كما تنقصيـ بعض الممسات الدبموماسية قبؿ تقمّ 
ف كاف ال  ويمكف بقميؿ مف التدقيؽ مبلحظة أف داعش يمتمؾ منيجًا في التفكير، وا 

. كما أف لديو خططو لتأسيس دولة ما، ويعرؼ عمى األقؿ يعجبنا عمى العم ـو
أوليات ذلؾ. ربما سيقمد في البداية نموذج "دولة المدينة" التي أسسيا الرسوؿ 
ذا امتمؾ  محمد بدستور ممخصو "لنا ما لكـ معشَر األنصار، وعمينا ما عميكـ". وا 

ف خاصة، ؿ مف خططو، وسيصيب عناصره، مف المياجريالتنظيـ الوقت سيعدّ 
ة المعارؾ، وسيعتاد الناس حالة االستبلب المييئيف ت حدّ بعض االسترخاء إذا خفّ 

نظاـ حافظ  ليا سمفًا بدافع الخوؼ، وسيعود حاليـ إلى ما كاف عميو في ظؿّ 
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بشار األسد. عندىا، سيستوطف الخوؼ مف جديد، في مقابؿ  األسد، ومف ثـّ 
 تراجع منسوب الدـ.

داعش، لف نخرج عف الموضوع إال إللقاء الضوء  ـ في ظؿ  وفي بحثنا شؤوف التعمي
ـ   عمى الوضع النفسيّ  ى مف سكاف المدينة. ىنا، سيتعمـ الذي يعيش فيو ما تبقّ  العا

سي "الدولة اإلسبلمية" قميبًل مف العمـو الحديثة، وكثيرًا مف مدرّ  يد األوالد عمى
الدينية، وسيعود الزمف بالمعمـ لمعمـو  الديف والفقو والشرع، وفؽ المفيـو السمفيّ 

، وىو ما كاف عميو حالو في فٍ د ممقّ إلى الوراء ليكوف دوره أدنى حتى مف مجرّ 
 العقود الثبلثة الماضية.

يعمـ تنظيـ داعش أف عميو لتحقيؽ ما يفكر فيو، أو ينوي أف ينفذه، أف يمحو 
فعمى الرغـ مف أف ، ىنا، جائرةتمتمؾ مساوئيا أيضًا. لكف المقارنة  كاممةً  مرحمةً 

في السوء حتى استقر، بدءًا  جَ ما قبؿ نظاـ داعش كاف سيئًا أيضًا، لكف ذلؾ تدرّ 
ف مف سبعينيات القرف الماضي. وبالعودة إلى عقد خمسينيات القرف العشريف، نتيقّ 

مف ىذه الفرضية التي ال يكذبيا الواقع ما قبؿ عيد داعش. مع ذلؾ، ال شيء 
 اآلف في الرقة عمى جميع المستويات، ومف ضمنيا التعميـ. ا يعيشو الناسأسوأ ممّ 

وفي إشكالية البحث، يبرز أمامنا عنصراف، األوؿ ىو محاولة استكشاؼ مدى دقة 
ة غياب التعميـ عف الرقة. الواقع يؤكد ذلؾ مف خبلؿ األرقاـ وشيادات فرضيّ 

عش ىدـ األىالي والطبلب والمعمميف. العنصر الثاني ىو متابعة محاوالت دا
ة الكافرة"، ومدى نجاحو في ذلؾ. ة لمتعميـ وفؽ الرؤيا "البعثية العممانيّ البنية التحتيّ 

وىي أيضًا مثبتة في الواقع مف خبلؿ حقيقة إغبلؽ جميع مدارس المحافظة، ومف 
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خبلؿ عرض كتيب االستتابة الذي يعرض فيو التنظيـ حججو إلثبات عناصر 
بًل بالحجج الفقيية أسباب مروؽ ارسات، مفصّ الكفر في الرؤيا والمناىج والمم

. ىذا (4)تعبيرات "األمة العربية"، وأىداؼ حزب البعث المناقضة لمشريعة اإلسبلمية
باإلضافة إلى محاولتنا رصد ما يقـو بو التنظيـ عمميًا إلنشاء بنية تحتية لمتعميـ، 

لمدارس لـ ط األخبار، كوف اومتابعة ذلؾ مف خبلؿ جيود فريؽ البحث في تسقّ 
عداد المدرسيف لـ يكتمؿ.  تفتتح بعد، والمناىج لـ ُتطبع، وا 

 منهج البحث 

، وأسموب المبلحظة المباشرة، إشكالية البحث نفسيا فرضت عمينا المنيج الوصفيّ 
كوننا نتعامؿ مع وقائع عمى األرض، وليس مجرد تصريحات، أو بحوث نظرية، 

 ث.نستنتج منيا، أو نستقرئ، ما يمكف أف يحد

مف  مجموعةٍ  فامؿ مع معطيات الواقع لئلجابة عالتع أتاح لنا المنيج الوصفيّ 
ـ   األسئمة المشتقة، والمتعمقة بالجو   ة ة واالجتماعيّ في الرقة، والحالة االقتصاديّ  العا

ة، إضافة لآلثار النفسية التي يعاني منيا الناشئة عف إيقاؼ العممية التعميميّ 
 الحالة استثنائية، وكونيـ عمى وجو العمـو في سف  الطبلب والطالبات، كوف 

 وال يمتمكوف الخبرات الكافية لمتعامؿ مع ىذا الواقع. صغيرةٍ 

تابع فريؽ البحث ىذه األسئمة بحثًا عف أجوبتيا كما لو أنيـ يقدموف تقريرًا 
الخطير في المدينة، ومف  صحفيًا. صعوبة ذلؾ وقصوره تبرز مف خبلؿ الجو  

ة في رأي طرؼ تنظيـ الدولة اإلسبلمية في ما يحدث لمحالة التعميميّ  خبلؿ تغييب
 ر بالمطمؽ، لسرية ميمة الفريؽ أواًل، بسبب الوضع األمنيّ المحافظة. ذلؾ متعذّ 
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المتدىور في مدينة الرقة خاصة، وثانيًا النعداـ جو الحوار مع داعش التي ترى 
تقـو بو، فكؿ مف يتساءؿ ىو في مجرد السؤاؿ، أو التساؤؿ، تشكيكًا بيا وبما 

 ة"، وترجمة ذلؾ عمى أقؿ تقدير ىي الجمد والتعزير.لػ"الدولة اإلسبلميّ  معارٌض 

، لـ يترؾ ّمياـ بو التنظيـ، عمى المستويات كلما يقو  واالرتجاليّ  األسموب الدموي  
مف  ةٌ زمنيّ  لنا خيارًا سوى المبلحظة المباشرة لئلجابة عف أسئمتنا. ليس لدينا سمسمةٌ 

ر قت إلى موضوعنا نفسو لنبني عمييا ونرصد تطوّ تطرّ  بحوثٌ األرقاـ، وال 
ا يعانوف، ليس فقط في مسألة الظاىرة، سمبًا، أو إيجابًا. واجينا رعب األىالي ممّ 

مناحي حياتيـ. حتى حديثيـ كاف مختصرًا كأنيـ ال  تعميـ أبنائيـ، بؿ في كؿّ 
، ولذلؾ يعرفوف ما يجري، أو ال يريدوف معرفة ما يجري، أو أنيـ خائفوف مف واشٍ 

اقتصر حديثيـ عمى خوفيـ عمى حياة أوالدىـ وبناتيـ، ومستقبؿ ىؤالء. تعاممنا 
مير الناتج عف تد عف الوضع النفسيّ  تعبيرٌ مع ىواجسيـ، متفيميف أف ذلؾ 

عالميـ الذي كانوا يحاولوف بناءه، واستمعنا إلى تمنياتيـ بإعادة افتتاح المدارس 
موف داعش وحده ذنب ما آلت المغمقة. خوفيـ حجب عنا تصريحيـ إف كانوا يحمّ 

 بحالو، لكنو لـ يصرح بمياجمة داعش. منيـ إنو سعيدٌ  . لـ يقؿ أحدٌ ـإليو أحوالي

بح الخوؼ الذي خمعوه في مواجية نظاـ بشار و األمر الواقع الجديد، أو شلعمّ 
األسد، فعاد إلييـ في لبوس جديد. ىـ اآلف مجبروف عمى التأقمـ مع عدو ال قبؿ 

 ليـ بمواجيتو، أيضًا.

الرغـ مف "تحرر" الرقة مف نظاـ بشار األسد، بعد عمى  إذًا، حالة الخوؼ مستمرةٌ 
آذار/  15ة في الثورة السوريّ أف عادت األمور إلى ما كانت عميو قبؿ انطبلؽ 
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، وتشريف الثاني/ 2013، ما عدا تسعة شيور ما بيف آذار/ مارس 2011مارس 
كميًا في بدايات تواجد  داعش في  نوفمبر، حيف كاف الكبلـ واالنتقاد غير ممنوعٍ 

عبلنيا أحكامًا عرفية غير مسبوقة، أو ىي  المدينة، قبؿ سيطرتيا عمى المدينة وا 
 الكتب العتيقة. في ر لـ تروه حتىتنتمي إلى عص

س فريؽ البحث ما وراء كممات األىالي، وما وراء صمتيـ، فالفريؽ يعيش في تممّ 
ا يعاني منو مف استطاعوا التحدث إلييـ، ويعرفوف المدينة أيضًا، ويعاني أفراده ممّ 

 قصصًا عف أىميـ، ومف أقاربيـ وجيرانيـ.

عبر  ت إلى الباحث عمى شكؿ صورٍ سنعتمد عمى تصاريح األىالي كوثائؽ وصم
شيادات الطبلب والمعمميف. كذلؾ وصمتنا  الواتساب، واألمر ذاتو في ما يخّص 

جراءاتيا في محادثة واتساب. والمعممة  شيادة المعممة في خصوص االستتابة وا 
( لكتيب االستتابة؛ حدث ذلؾ بصعوبة أيضًا نتيجة P.D.Fنفسيا زودتنا بنسخة )

لمكيرباء، وعدـ توافر خدمات اإلنترنت، مضافًا إلى ذلؾ المخاطرة  االنقطاع المديد
 ة التي تحدثنا عنيا.األمنيّ 

 أسئمة البحث

 يحاوؿ البحث اإلجابة عف األسئمة التالية:

 ة؟ػػػػ ما ىي الخطوات التي أنجزىا داعش في سعيو لمتغيير في العممية التعميميّ  1

الي، والطبلب، والمعمميف، والعممية ػػػ ما ىو أثر إغبلؽ المدارس عمى األى 2
 ة ككؿ؟التعميميّ 
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ػػػ ما ىي اإلجراءات التي اتخذىا التنظيـ مع المعمميف. وما مصير المعمميف  3
 نتيجة ذلؾ؟

 ليا؟ لداعش ومخالؼٍ  دٍ بيف المعمميف بيف مؤيّ  ػػػػ ىؿ حصؿ فرزٌ  4

 تقدمو داعش، حتى لو كاف دروسًا دينية؟ ػػػػ ىؿ ىناؾ أي عمؿ تعميميّ  5

تجيب عف ىذه األسئمة  صادمةٍ  توصؿ فريؽ البحث بالمعاينة المباشرة إلى وقائعَ 
ض أمف فريؽ عرّ بشكؿ مباشر، مع استفاضات متفاوتة، فبعض االستفاضات قد تُ 

 البحث لمخطر، ولذلؾ آثرنا عدـ المجازفة.

كامؿ  شبوِ  ـ في الرقة، مف إغبلؽٍ وتتمحور اإلجابات حوؿ ما آؿ إليو التعمي
حيف سيطر تنظيـ الدولة منفردًا  2013لممدارس منذ أكثر مف سنتيف )نيايات 

عمى مدينة الرقة بعد معارؾ واشتباكات مع لواء أحرار الشاـ، وكتائب إسبلمية 
، 2013أخرى(، وبعد أقؿ مف ثبلثة أشير مف افتتاح المدارس في نيايات 

بسبب القصؼ المتكرر مف  ةٍ أمنيّ  غبلؽ المدارس ألسبابٍ إ ، تـّ 2014وبدايات 
 – 2014ىذا اإلغبلؽ حتى نياية العاـ الدراسي  قبؿ النظاـ لممدارس، واستمر  

ة بو، واستعدادات خاصّ  ةٍ عف تحضير داعش لمناىج دراسيّ  ، مع إشاعاتٍ 2015
راسي الفتتاح مدارس مف مرحمة الحضانة حتى المرحمة اإلعدادية في العاـ الد

2015 - 2016. 
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 الفصل األول: التعميم في الرقة تحت سيف داعش

 :مدخل

، ضبط عناصر مف داعش طالبًا كاف يحمؿ 2014في آذار/ مارس الماضي 
ممخصًا لكتاب "عمـ األحياء" لمصؼ الثالث الثانوي في القسـ العممي. كاف الطالب 

ض في بيت أحد زمبلئو. تعرّ  ةٍ دراسيّ  يسير في شارع عائدًا إلى بيتو بعد جمسةٍ 
ة كي يعرؼ خطأه. وبعدىا الطالب لمجمد، ثـ االستتابة، ثـ الخضوع لدورة شرعيّ 

بعدـ عودة ابنو إلى دراسة "العمـو الشركية"، حسب  دٍ ُأجبر والده عمى توقيع تعيّ 
 ارتجاالت داعش.

و، وفي الوقت الذي انشغؿ فيو عناصر "ديواف الحسبة" بجمد الطالب، واستتابت
 و داعش يعرضوف عمى شاشاتٍ تحويمو إلى "ديواف القضاء"، كاف مختصّ  ومف ثـّ 
أماـ األطفاؿ الذكور في رياض األطفاؿ مشاىد المعارؾ التي خاضيا  كبيرةٍ 

 التنظيـ.

 ص دور ممثؿٍ وروى أحد أعضاء فريؽ البحث أف أحد عناصر داعش تقمّ 
ة في عيد األضحى الروض في حفؿ أقامو داعش لؤلطفاؿ في سف   مسرحي  

(. استمطؼ األطفاؿ تظارؼ الداعشييف عندما وزعوا لمطفبلت 2014الماضي )
خاصة الحموى والدمى القماشية المحجبة. وعندما سألت الصغيرات عف حجاب 
الدمية، روى ليف الداعشي نسخة معدلة مف قصة "ليمى والذئب" التي تعرفيا 

الذئب؟ مشيرًا إلى أف ليمى لـ يأكميا الصغيرات "ىذه ليمى.. ىؿ تعرفف قصة ليمى و 
 الذئب ألنيا تضع الحجاب.
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مف شخص حاوؿ أف  فردي   مثؿ ىذه الحادثة االرتجالية يمكف تفسيرىا كاجتيادٍ 
وا بالنسخة المعدلة مف القصة. عنى أطفاؿ يعتقد أنيـ يمكف أف يقتيتذاكى عم

أف نرى نتائجيا، ويمكف سحب ىذا التفسير عمى اإلجراءات التي سمعنا بيا دوف 
تتوافؽ مع فكره، وتأىيؿ معمميف يؤدوف  مف عـز داعش عمى تأليؼ مناىج دراسيةٍ 

دورىـ في تمقيف التبلميذ والطبلب تمؾ المعمومات. مضى عاماف ولـ ينجز داعش 
شيئًا مف ذلؾ، ولعمو لف ينجز شيئًا إذا استمر الضغط عميو مف جميرة أعدائو 

ا لـ نقؿ إف أياـ التنظيـ باتت معدودة، في الرقة داخؿ سوريا وخارجيا، ىذا إذ
وغيرىا مف المدف السورية، بؿ ومف العراؽ نفسو. في كؿ األحواؿ، الحاجة 

ة لف تتيح لو تفريغ عناصر لمقياـ بمياـ العممية التعميميّ  المتنامية لمجيد العسكريّ 
لى مستمزماتٍ  بشريةٍ  التي تحتاج إلى كوادرَ  ربما يفضؿ  ةٍ ماديّ  كثيرة العدد، وا 
 .توجيييا لمجيد العسكريّ 

عددًا  ردود فعؿ األىالي عمى حادثة "قصة ليمى" تراوحت بيف الخوؼ والتقية، لكفّ 
 كبيرًا منيـ امتنع عف إرساؿ أوالده وبناتو الصغار إلى روضات األطفاؿ.

عمى لقاءات مع عدد مف العامميف السابقيف  قدر فريؽ البحث أعداد الطبلب، بناءً 
طالب، يتوزعوف عمى عشر  500مديرية التربية في المحافظة، بأقؿ مف في 

مدارس عاممة جزئيًا عمى مستوى المحافظة. أغمب ىؤالء الطبلب ينتمي أبوه، أو 
 لداعش. األخ األكبر، إلى الجياز العسكريّ 

 6، ال يحاسب فيو الطالب عمى الغياب، وأعمارىـ مف دواـ ىؤالء الطبلب كيفي  
 %.7، ونسبة اإلناث بينيـ ال تتجاوز سنة 14إلى 
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ليس لدى ىذه المدارس مناىج تدرسيا لمطبلب، ولذلؾ تتمحور الدروس حوؿ 
الجياد والجنة. كما يركزوف عمى مسألة التبرؤ مف الكفار، حتى لو كاف ىؤالء 
أىؿ الطالب أنفسيـ، وتبرير ذلؾ أف نصرة الديف أولى مف درجة القرابة. يقوؿ 

ذلؾ، لكف دوف اقتناع، ألحد أعضاء فريؽ البحث: إذا كاف والدي طالب شارحًا ال
 .كافرًا، أو مشركًا، يجب أف أقيـ عميو الحد  

ة، إف جاز التعبير، يعرض النشاطات البلصفيّ  ة، أووفي الدروس الترفيييّ 
و" داعش لؤلطفاؿ مقاطع فيديو عف معارؾ الدولة اإلسبلمية، والعمميات "مختصّ 

"المرتديف والكفار".  ومشاىد صور اإلعداـ التي ينفذىا التنظيـ بحؽ  االنتحارية، 
 األوالد. ياطع ىي األخطر واألكثر تأثيرًا فوىذه المق

رئيس،  أما الموضوعات التي يتعمميا األوالد فيي القرآف، قراءة وحفظًا، بشكؿٍ 
 والحديث النبوي.

ـ خبلؿ العاـ الدراسي اآلف، بعد دواـ غير منتظ ياجميع روضات األطفاؿ مغمقةٌ 
(. المعمومات األولية تقوؿ إف التنظيـ ينوي افتتاحيا 2015ػػػػػ  2014الماضي )

 .2016مف جديد في خريؼ 

مع ذلؾ، يريد داعش إقناع نفسو، ومحكوميو، أنو يعمؿ بمنطؽ الدولة، مف خبلؿ 
إدراكو أىمية التعميـ  في تكويف تفكير األطفاؿ والشباب. لكف استنساخو 

ممارسات حزب البعث العربي االشتراكي الحاكـ في تمقيف األطفاؿ بتمؾ الطريقة ل
ة التي يقيميا لمشباب في يذكرنا بمنظمة طبلئع البعث، وستذكرنا الدورات الشرعيّ 

 المرحمة اإلعدادية بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة.
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واضحة،  ة، وداللة ذلؾ أنو ال يمتمؾ رؤيةتعميميّ  داعش يجرب أف ينشئ منظومةً 
فالتنظيـ نفسو، الذي فاجأ العالـ بإعبلنو قياـ "الدولة اإلسبلمية"، تفاجأ بأعباء فوؽ 

تفرغو، شبو الكامؿ، لمتوسع، أو  في ظؿّ  والسّيماطاقتو في ىذا الزمف القصير، 
 أعدائو.  لمدفاع عف " أراضي دولتو" ضد  

إلعدادية، كوف ىؤالء لؤلطفاؿ والشباب في المرحمة ا و داعش خطابو التعميميّ وجّ 
ي الخطاب الجديد، بينما رأى في الشباب الذيف اجتازوا المرحمة بكرًا لتمقّ  تربةً 

 لمتدريس في المدارس التي ستفتتح بعد إخضاعيـ لدوراتٍ  مؤىمةً  اإلعدادية كتمةً 
 ة. أما عف المناىج، فستكوف معظـ مواد تمؾ المناىج دينية. كما يحؽ  شرعيّ 

إلعدادية االنتساب إلى كمية الطب التي اختصرىا داعش إلى لحاممي الشيادة ا
 أربع سنوات، وسيقبؿ، أيضًا، في ىذه الكمية مف يحمموف شيادات ثانوية قديمة.

يعمؿ داعش، حسب أخبار شفيية، عمى طباعة مناىج دراسية تتضمف )العمـو 
الحديث عنيا في  ة(. ىذه المناىج التي  كثرة والمغة العربيّ ة والمواد الكونيّ الشرعيّ 

نشر عمى موقع يوتيوب مف الفترة األخيرة يمكف متابعة مبلمحيا في فيديوىات ت
قصير مف نشرىا، ولذلؾ لـ  حذفيا بعد وقتٍ  ، لكف تمؾ الفيديوىات يتـّ آلخر وقتٍ 

نغامر بوضع رابط محدد خشية حذفو لدى نشر البحث. ويظير في فيديوىات 
بتيـ عف مبادئ حزب البعث، وكيؼ أف اهلل عديدة تابعناىا معمموف يعمنوف تو 

ىداىـ بعد ضبلؿ، وأنيـ كانوا ال يفيموف مقاصد اإلسبلـ، وال نواقضو، إلى أف 
 أقنعيـ فييا المحاضروف باإلسبلـ الصحيح. ةً شرعيّ  اتبعوا دوراتٍ 
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كما تتحدث فيديوىات أخرى عف إجراءات عمومية تحضيرًا الفتتاح المدارس 
ية في مدينة المياديف في دير الزور )والية الخير(، بعد إخضاع االبتدائية واإلعداد
ة التي يمتزموف فييا باالبتعاد عف المصطمحات الفكريّ  ةٍ شرعيّ  المعمميف لدوراتٍ 

ة، واالعتياد عمى الشكؿ الجديد مف سيا حكـ البعث في المنظومة التعميميّ كرّ 
 اإليديولوجيا الذي يجب تمقينو لؤلطفاؿ والطبلب. 

، وأنو يمتمؾ الرؤية ذلؾ نستنتج أف تنظيـ داعش يعتقد فعبًل أنو دولةٌ  ؿّ مف ك
يا صفوفو والوقت إلنجاز خططو لتأليؼ مناىج باالعتماد عمى الخبرات التي تضمّ 

مف المقاتميف المياجريف. ولذلؾ، بدأ مف القاعدة، بافتتاحو عددًا مف رياض 
 منتظـ. وجيزة، ودوف دواـٍ  األطفاؿ العاـ الماضي، لفترةٍ 

في آف، فالتنظيـ يدرؾ أىمية التعميـ، ويدرؾ أىمية  وخبيثةٌ  الغاية مف ذلؾ واضحةٌ 
أف يبدأ مف رياض األطفاؿ الذيف ال يحتاجوف لعممية غسؿ أدمغة. مع الشباب في 
المرحمة اإلعدادية، سيضطر داعش لغسؿ أدمغة الشباب الصغار ما قبؿ المرحمة 

ىؤالء  مف المدارس اإلعدادية، بعد إخضاع الثانوية، مع عزمو عمى افتتاح عددٍ 
ة. أما مع الشباب في المرحمة الثانوية فستكوف عممية شرعيّ  المراىقيف لدوراتٍ 

غسؿ األدمغة في غاية الصعوبة، ولذلؾ قرر تأجيؿ افتتاح المدارس الثانوية حتى 
 األدمغة. ويا طبلب المدارس اإلعدادية مغسولع إلييترفّ 

 تحول دون نجاح داعش تعميميا   ودالئلـــ قرائن  1ـــ  1
تنفيذ حكـ اإلعداـ بقاضي  ، تـّ 2015في األسبوع الثالث مف شير أيار/ مايو 

األحواؿ الشخصية في داعش، تركي العاني، ألنو رفض تزويج أحد عناصر 
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سنة ُقتؿ أبوىا  12مف حمص عمرىا  صغيرةٍ  داعش الكبير في السف مف بنتٍ 
 الداعشي في إحدى المعارؾ.

إلى ما يمكف أف يكوف عميو حاؿ التعميـ، فطفمة مثؿ ىذه الحادثة الدالة تؤشر 
إتماـ المرحمة االبتدائية( يرى فييا بعض فقياء التنظيـ  سنة )سفّ  12عمرىا 

 وأـ. مشروع زوجةٍ 

( تداوؿ أىالي الرقة خبرًا نشرتو داعش 2015أيار/ مايو  22وفي يـو الجمعة )
ا. نتحفظ عف ذكر الزنباألمراض النسائية بجـر  مختص   عف عزميا رجـ طبيبٍ 

، لكننا 2015ذ فيو حكـ الرجـ في نياية شير أيار/ مايو فّ اسـ الطبيب الذي نُ 
ج إعبلـ داعش أنيـ قبضوا عمى طبيب مع امرأة نعرض ىنا تفاصيؿ الواقعة: روّ 

بإثبات  عى الطبيب أف المرأة زوجتو، طالبوها ادّ في الشارع قبيؿ صبلة الفجر. ولمّ 
الطبيب اليرب، فبلحقوه وقبضوا عميو. وفي التحقيؽ، اعترفت  حاوؿعندىا  ،ذلؾ

جمد المرأة سبعيف جمدة غير  المرأة أنيا غير متزوجة، وأنيما كانا في شقة. تـّ 
مؤلمة أماـ جامع الباسؿ )جامع النور حاليًا(. لماذا "سبعيف جمدة غير مؤلمة"، 

. أطمؽ التنظيـ ألف الغاية حسب شرع داعش ىي التعزير وليس األذى الجسدي
موقوفًا ألياـ، وفي  سراح المرأة بعد الجمد ألنيا غير محصنة. أما الطبيب فظؿّ 

اليـو المحدد لمرجـ، وفي ساعة الرجـ، أماـ حديقة األطفاؿ في الرقة، ىرب 
 الطبيب مف شرطة داعش، فبلحقوه وقبضوا عميو، ليتأجؿ الرجـ أيامًا. وبالفعؿ، تـّ 

فقياء التنظيـ أنفسيـ عف اختبلؽ فتوى لمعفو عنو، رجـ الطبيب، بعدما عجز 
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حاولت إيجاد تبرير الستصدار عفو عف  اوىورشحيث قيؿ إف تدخبلت عشائرية 
 الطبيب دوف أف تتمكف مف ذلؾ.

وفي الواقع الذي تعيشو الرقة ما ينتمي إلى المضحؾ المبكي، ومنيا قصة زودني 
: الطفؿ 2015شير أيار/ مايو  بيا فريؽ البحث، وحدثت في األسبوع الثاني مف

لدى شرطة داعش بتيمة معاناتو مف "داء  سنوات( موقوؼٌ  10) "باسـ العمر"
السرقة". يأتي عناصر شرطة داعش بباسـ كؿ يـو ويعمقونو موثقًا إلى سياج 
حديقة األطفاؿ في حي الفردوس بيف صبلتي الظير والعصر، وعمى صدره 

 كرتونة مكتوب عميو اسمو وتيمتو.

حتى في مكاف توقيفو، سرؽ باسـ بندقية كبلشينكوؼ )روسية(، عندما غافؿ 
الحراس مف شرطة داعش. لحسف الحظ أف البندقية كانت دوف مخزف وغير 

وثاقو عند سور الحديقة مف قبؿ الشرطي، استغؿ  مذخرة. وفي مرة ثانية، وبعد فؾ  
يكؿ الذي كاف باسـ انشغاؿ الشرطي بالحديث مع سائؽ سيارة وسرؽ الموتوس

محركو دائرًا. وبعد مطاردة بالسيارة لمولد لمسافة مئات األمتار استطاع الشرطي 
 اإلمساؾ بباسـ عند المشفى الوطني.

فة بمنع قصة أخرى وضعيا فريؽ البحث بيف أيدينا عف طرائؼ الدوريات المكمّ 
ف سفر البنات والنساء إلى خارج المحافظة، حيث منع عنصر مف داعش امرأة م

 أف زوج المرأة ال يعتبر مف المحَرميف! معتبراً السفر مع زوجيا إلى دمشؽ، 

في مثؿ ىذا الجو البلمعقوؿ، ال مقترحات، وال حمواًل. فالحالة فائقة االستثنائية، 
كفرية"، وأف العمـ الشرعي  العمـو الحديثة "عموـٌ  كوف تنظيـ داعش يرى أف كؿّ 
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الرغـ مف عمى . ىذا وفؽ منيجيا السمفيّ الوحيد ىو ما يختص بدراسة الشريعة 
عـز داعش، كما أسمفنا، عمى افتتاح كمية لمطب تدر س العمـو الحديثة ويتخرج 

 فييا األطباء لمعالجة جرحى المعارؾ مف التنظيـ.

وكما سيظير في شيادات األىالي والطبلب والمعمميف، فإف التنظيـ نفسو ىو 
، في ىذه حبًل متاحًا لمجميع، وال حبلً  المشكمة. واليجرة، أو النزوح، ليست

الظروؼ، سوى انتظار زواؿ شبحي داعش والنظاـ، معًا. وعندىا، يمكف الحديث 
ة ة والنفسيّ عف الحموؿ والبدائؿ، وعف عودة التعميـ، ومتابعة األمراض االجتماعيّ 

معالجتيا. كذلؾ، ال يمكف اآلف  عند األطفاؿ، ومف ثـّ  السّيماعند الطبلب، و 
حديث عف االحتياجات األكثر إلحاحًا لتدارؾ ما يمكف تداركو وتعويض األطفاؿ ال

 .عف الوقت الذي فاتيـ فيو التحصيؿ الدراسيّ 

يذكر تقرير لمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة )يونيسيؼ( أف عدد األطفاؿ السورييف 
مميوف طفؿ،  2.6خارج المدرسة، في سوريا والببلد المجاورة، وصؿ إلى أكثر مف 

وأنو مف بيف كؿ خمس مدارس في سوريا ىنالؾ مدرسة واحدة دمرت، أو 
% مف 20ألغراض أخرى. فيما خسرت سوريا نحو تضررت، أو استخدمت 

 .(5)أعضاء ىيئة التدريس والمرشديف



بالطبع، تنطبؽ األرقاـ اإلحصائية والمؤشرات عمى الرقة، بنسبة عدد سكانيا 
إلى مجموع سكاف سوريا، ونسبة عدد أطفاليا إلى عدد األطفاؿ السورييف، 

 ، كوف الرقة منطقةً حسابيّ عف الوسط ال ةٍ سمبيّ  وسطية، وبانزياحاتٍ  كأرقاـٍ 
اقتصاديًا، وتعميميًا، تزيد فييا أرقاـ النمو السكاني عمى المتوسط العاـ  ناميةً 

في سوريا، حيث تأتي في المرتبة الثالثة في عدد المواليد، بعد إدلب ودير 
الزور. وعمى المنواؿ نفسو )المنواؿ ىنا لغة وليس إحصاء(، تزداد فييا نسبة 

حمة األساسية )مف الصؼ األوؿ إلى الصؼ التاسع(، وبنسبة الطبلب في المر 
 أقؿ في المرحمة الثانوية، وكذلؾ األمر في المعاىد والكميات.

 والحرفييف مدرسيف، والميندسيف، واألطباء،ت الرقة تستقطب المعمميف والظمّ 
، مف حبلقيف، ولحاميف، وفبلحيف.. إلخ، حتى منتصؼ سبعينيات القرف أيضاً 

في العقود التالية، وبدأ  متراجعةٍ  ، لكف بوتيرةٍ ىذا االستقطاب استمر  الماضي. 
عف ذلؾ، كوف البيئة البدوية،  يـأىالي الرقة يمارسوف العمؿ اليدوي بعد عزوف

أو شبو البدوية، كانت ترى العمؿ اليدوي ميينًا في السابؽ. لكف الوضع 
تعميميًا"، حتى بعد أف  "ناميةٍ  ال يزاؿ يصنؼ المحافظة كػمحافظةٍ  التعميميّ 

ازداد عدد خريجي الجامعات مف االختصاصات المختمفة. وال تزاؿ المحافظة 
 .ياة جميعصات العمميّ غير مكتفية ذاتيًا في التخصّ 

يف مف خريجي وفي موضوع التعميـ، خصوصًا، ال تزاؿ الرقة تستقطب المعمم
بسبب النقص الكبير في ة، ومف حممة الشيادة الثانوية العامّ  المعاىد والكميات،

 .في المرحمة االبتدائية والسّيما عمميفعدد الم
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 (6)ــ نزيف التعميم في الرقة.. أرقام ذات دالالت 2ــ  1
طالبًا، وفؽ  271330المراحؿ  يبمغ عدد الطبلب في محافظة الرقة في كؿّ 

. مف ىؤالء مف ال يزاؿ يعيش في 2012أرقاـ مديرية التربية في الرقة لعاـ 
الرقة وىـ دوف تعميـ مطمقًا منذ أكثر مف سنتيف، وبتعميـ غير منتظـ لمف 

 .(7)اختار أىمو الفرار بحياتيـ وحياة أطفاليـ، نزوحًا، أو لجوءًا، أو ىجرة

ر، أو معممًا دوف عمؿ. ومف ىاجر منيـ، أو تيجّ  16973وىنالؾ، أيضًا، 
اقتصادية ضنؾ في انتظار العودة إلى بيتو وعممو. أما مف  نزح، فيو في حالةٍ 

إلى  بقي مف المعمميف في الرقة فانقسموا إلى ثبلث فئات، عدد قميؿ انضـ  
بقي  داعش مقتنعًا بما يقـو بو التنظيـ، أو طامعًا في السمطة، وعدد أكبر قميبلً 

في الرقة، وال يمتمؾ سوى انتظار انفراج األوضاع. أما القسـ الثالث وىو 
 األكبر فقد نزح، أو ىاجر.

وضعوا أنفسيـ تحت تصرؼ  1914ف نزح مف المعمميف والمعممات، ىنالؾ ممّ 
 862مديريات التربية في محافظات دمشؽ، وحمص، وحماة، والبلذقية، منيـ 

محافظاتيـ األصمية في البلذقية، وطرطوس، وفي  انتقموا إلى معممًا ومعممةً 
 مدينة سممية.

كانوا قد نقموا سجبلتيـ المدنية إلى الرقة كي ُيسمح ليـ بالتقدـ  862ىؤالء الػ
 إلى مسابقات التعميـ في الرقة. وىـ عمى الغالب الزوج والزوجة.

 ـ.معممًا التحقوا بفصائؿ الجيش الحر، وأوقؼ النظاـ رواتبي 741وىنالؾ 
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معممًا ومعممة مف األكراد الذيف انتقموا إلى المناطؽ التي  86يضاؼ إلى ذلؾ 
 تسيطر عمييا وحدات حماية الشعب "الكردية" في الجزيرة السورية.

معمـ، وأخضعيـ  400 حون، استقطب داعش 2014/ سبتمبر ومنذ أيموؿ
كي يعمموا في منظومة داعش التعميمية، لكف اشتداد المعارؾ  ةٍ شرعيّ  لدوراتٍ 

بيؤالء في  ، جعؿ داعش يزج  2014في عيف العرب ػػػػػ كوباني، في خريؼ 
 بدقة. غير معروؼٍ  كبيرٌ  المعارؾ، فقتؿ وأصيب منيـ عددٌ 
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ة إليقاف داعش ة واالجتماعي  ة واالقتصادي  اآلثار النفسي  : الفصل الثاني
 ةة التعميمي  العممي  

 

 ــ صعوبات ومعوقات التعميم في الرقة: 1ــ  2
تتمخص الصعوبات والمعوقات أماـ األطفاؿ والشباب مف الجنسيف، منذ 

 خاصة، في النقاط التالية: 2013نيايات 

 ػػػػ إغبلؽ المدارس بكؿ مراحميا. 1
ػػػػ منع التدريس والتعميـ بكؿ أشكالو، بما في ذلؾ الدروس  2

 الخصوصية.
 ػػػػػ استتابة المدرسيف والمعمميف. 3
منع سفر اإلناث إلى خارج المحافظة حتى برفقة أىميف، إف كاف ػػػ  4

 لمدراسة، أو ألي سبب كاف.
ف تكتشؼ ػػػػ العقوبات الصارمة والزاجرة بحؽ المعمميف والطبلب ممّ  5

ة"، وفؽ داعش أنو ُيعم ـ، أو يتعم ـ، وفؽ المناىج "البعثية الكفري
 اصطبلحات داعش.

ويمكف استنتاج النقاط اآلنفة مف خبلؿ شيادات أىالي الطبلب، وعدد مف 
مف المعمميف والمدرسيف، ىذه الشيادات، وبسبب  الطبلب، إضافة إلى عددٍ 

تكرار المضموف، سنعرض بعضيا في متف البحث، ونثبت المكرر المضموف 
 منيا ضمف ىوامش البحث ومبلحقو.
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دت بيف والتكرار، في الشيادات، لو داللة أيضًا. وأوؿ داللة أنيا وحّ التشابو، 
الناس بغض النظر عف مستوى تعميـ األبويف، أو مستوى دخميما المادي، فكؿ 

سيشكو اآلباء الميسوروف  األسر تريد تعميـ أبنائيا، لكف يد الفقير مغمولة، بينما 
محافظات أخرى أكثر أمنًا،  مف بعد أبنائيـ عنيـ إف استطاعوا "تيريبيـ" إلى

ْف كاف الخطر عمى  ة فييا تسير بطريقةٍ حيث ال تزاؿ العممية التعميميّ  ما، وا 
  مختمفة. المناطؽ بنسٍب  الحياة يشمؿ كؿّ  

في كؿ تمؾ المعاناة، تتوجو أصابع االتياـ نحو داعش، فالنظاـ لـ يمنع أحدًا 
داعش بإغبلؽ المدارس، مف التعميـ في عيود ما قبؿ داعش، بينما قامت  

وفؽ رؤيتيا الخاصة  مف ذلؾ سوى التعميـ الشرعيّ  تستثفِ  ومنعت التعميـ، ولـ 
  يوافؽ معظـ السكاف عمييا. التي ال 

 

 األهالي ــ شهادات 2ــ  2
ال تحتاج إلى دليؿ، فإغبلؽ المدارس مف  ةً تعكس شيادات األىالي آثارًا نفسيّ 

جية أخرى، جعؿ األبويف في حالة  جية، وضغط الحالة االقتصادية مف
 ارتباؾ. وحتى مف ساعدتو حالتو االقتصادية عمى إرساؿ أوالده إلى محافظاتٍ 

ت ومشاؽ السفر ـ التعميـ، عانى مف التشتّ فييا مدارس ال تزاؿ تقدّ  آمنةٍ 
لبلطمئناف عمى أوالده. وىذه الحاؿ تعكس، أيضًا، في مجموعيا، مشكمة 

غاب فيو التعميـ بكؿ  ة، ففي وقتٍ ة ػػػػ وسموكيّ اعيّ ة، واجتمة، اقتصاديّ عامّ 
أشكالو في الرقة، وقع األبناء والبنات ضحية الفراغ، والوقت الضائع، دوف 
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 عمى قرب نياية ىذه المعاناة. وىـ في حالة انتظارٍ  تدؿّ  توافر أي معموماتٍ 
 منذ أكثر مف سنتيف. مديدةٍ 

ة، بإمكانياتيـ الماديّ  محكومةٍ  ةٍ فرديّ  سنبلحظ أف األىالي ُأجبروا عمى خياراتٍ 
ة المتوافرة لـ يتأخر عف فمف استطاع تيريب أوالده مستعينًا بإمكانياتو الماديّ 

تنفيذ ذلؾ، أما مغموؿ اليديف فاستعاف بالصبر عمى حالو، ويحاوؿ أف يكتـ 
 حسرتو ما أمكنو ذلؾ في انتظار انزياح ليؿ داعش الطويؿ.

ما الموظؼ اإلداري، والمتزوج مف موظفة، إني،  (سنة 52يقول أبو ياسر )
  .أنجبا ثبلثة أوالد وأربع بنات

الدراسة  اثناف مف األوالد طالباف في جامعة دير الزور، لكنيما انقطعا عف 
ويضيؼ أبو ياسر أف   بسبب الظروؼ األمنية والحالة االقتصادية المتراجعة.

د توقفتا، أيضًا، عف دراستيما اثنتيف مف البنات في المرحمة اإلعدادية، وق
أصغر مف سف  في سف   وطفمةٌ  بسبب إغبلؽ داعش لممدارس. ولدييما طفؿٌ  

  الدراسة.

إلى  أسرتووف التفكير في االنتقاؿ مع تحوؿ الحالة االقتصادية لػ"أبو ياسر" د
  محافظة أخرى.

سف لديو ستة أوالد، ثبلثة منيـ في   سنة( 44أبو جابر )الميندس الزراعي 
واإلعدادية، ويحاوؿ متابعة دراسة أبنائو في البيت، ألنو ال  الدراسة االبتدائية 

  عمى االنتقاؿ إلى محافظة أخرى. يممؾ مف الماؿ ما يساعده 
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لديو ثبلث بنات في المرحمتيف االبتدائية   سنة( 45أبو غسان ) متعيد البناء
يقوؿ أبو غساف إنو قاـ بػ"تيريب" زوجتو وبناتو إلى البلذقية،   واإلعدادية.

  .أسرتوأعمالو ليمتحؽ ب عمى تصفية ويعمؿ اآلف 

لديو أربعة أبناء، اثناف منيـ في مرحمة   سنة( 30أبو عثمان )نجار البيتوف 
  الدراسة االبتدائية.

و عثماف إلى لبناف لمعمؿ ىناؾ، ويحاوؿ اآلف االستقرار ىناؾ بعد أف سافر أب
استقدـ زوجتو وأوالده، عمى أمؿ أف يتابع أبناؤه الدراسة في مدارس البلجئيف 

  السورييف في لبناف.

في الميؿ، وسائؽ تكسي في  حارس مدرسةٍ  كاف يعمؿسنة(  34أبو فواز )
ف خبلؿ دراستيـ في المرحمة االبتدائية. متميزيالنيار. لديو ثبلثة أبناء كانوا 

  باليرب معيـ إلى محافظة أخرى ليتابعوا دراستيـ. يفكر اآلف 

  في المرحمة االبتدائية. لديو ثبلث بنات، وطفؿٌ   سنة( 55أبو فراس )الطبيب 
يقوؿ أبو فراس: في البداية، تابعت البنات والولد الدراسة في البيت باالستعانة 

ة، الكمفة العالية لذلؾ. وعندما منعت داعش الدروس الخصوصيّ  رغـ بأساتذة، 
بسبب  ةً إضافيّ  ةً ماديّ  مني أعباءً حمّ  يا إلى دمشؽ، وىو أمرٌ كمّ  أسرتيأرسمت 

 غبلء إيجار البيت في دمشؽ.

ي دمشؽ، شير ليزور أسرتو ف فراس عيادتو أسبوعًا كؿّ  ومنذ شيور، ُيغمؽ أبو 
  كؿ مرة.في  خطارباأل محفوفة  في رحمةٍ 
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ولداف، أحدىما في المرحمة   سنة( 42) "أبو حسين" ولدى الصيدلي
الصغيرة إلى  أسرتومة الثانوية. نقؿ أبو حسيف المرح اإلعدادية، واآلخر في 

اآلف في الرقة وحيدًا، وُيغمؽ صيدليتو في  حمص لمتابعة دراسة الولديف، ويقيـ 
  .أسرتوحمص لزيارة  افر فييا إلى مرة يس كؿّ 

وطفبلف، أربعة منيـ في  لديو أربع بناتٍ   سنة( 40أبو عال )طبيب األسناف 
االبتدائية واإلعدادية. كاف يؤمف دراسة أبنائو وبناتو عف طريؽ  الدراسة  سف  

إلى  أسرتور في االنتقاؿ مع ة، وبعد منع ذلؾ، يفكّ الدروس الخصوصيّ  
  محافظة أخرى. 

، وزوجتو الخياطة، لدييما ثبلث  سنة( 45أبو حازم )صاحب مشغؿ الخياطة 
  في المرحمة االبتدائية. االبتدائية واإلعدادية، وطفؿٌ  بنات في المرحمتيف 

إلى دمشؽ، حيث استأجر ليـ منزاًل لمتابعة  أسرتواستطاع أبو حاـز "تيريب" 
 ،ؤلسرل ة الصعبة دراستيـ، رغـ الكمفة الكبيرة لذلؾ في الظروؼ االقتصاديّ  

  يا.مع تراجع األعماؿ كمّ  والسّيما

، أبناءه الثبلثة، وبناتو تاجر مواد غذائية وىو ، سنة( 50أبو عالء )نقؿ 
اإلعدادية والثانوية والجامعة، إلى مدينة  ، وىـ متدرجوف بيف الدراسة ةاألربع

ش اآلف العالية لذلؾ. وىو يعي حمب بعد إغبلؽ داعش لممدارس، رغـ التكمفة 
  .أسرتو في الرقة بعيدًا عف
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اشترى منزاًل في حماة، ونقؿ إليو إحدى زوجتيو   سنة( 61أبو عمي )المزارع 
أف لديو خمس  والسّيما ميو أعباء مادية كبيرة جدًا،مع أوالده وبناتو، ما رتب ع

بنات وستة أوالد، منيـ ابنة في المرحمة الثانوية، وثبلثة أوالد في المرحمة 
  اإلعدادية.

صاحب ورشة تصميح سيارات، فمديو أربع بنات ،  سنة( 47أبو أسامة )أما 
نقؿ أبو   اإلعدادية.االبتدائية و  وطفؿ، ويتوزعوف حسب السف بيف الدراسة 

إلى مدينة أورفا في تركيا، لتتابع البنات والطفؿ دراستيـ. وعدا  أسرتوأسامة 
ثـ  عف التكمفة الكبيرة لذلؾ، يعاني أبو أسامة مف التشتت خبلؿ السفر إلييـ

  الرقة. العودة لمتابعة عممو في 

إحدى ساقيو بعد إصابتو في قصؼ لطيراف النظاـ،   سنة( 45أبو صالح )فقد 
أبو صالح   كما فقد في الحادثة نفسيا ابنو الذي كاف طالبًا في الصؼ الثامف.

الدراسة االبتدائية،  ، ولديو ثبلثة أبناء في سف  لمخضار الً متجوّ  اً يعمؿ اآلف بائعَ 
  مدارس األوالد. ويتمنى، فقط، إعادة افتتاح 

ولديو ابنتاف تدرساف في جامعة حمب، سنة(،  51) عمره صيدلي  ويروي لنا   
قصة رحمة عودة ابنتيو إلى الرقة بسبب موت خاؿ البنتيف. قضى الصيدلي 

  يما في الجامعة.شيرًا لئلعداد لسفر ابنتيو مف الرقة إلى حمب كي تتابعا دراست
التفافية.  ف مف ذلؾ، عبر تيريبيف بطرؽٍ مف المحاوالت الفاشمة، تمكّ  وبعد عددٍ 

ف الرقة وحمب، وكانت والرحمة التي تمتد لمئتي كيمومتر فقط، ىي المسافة بي
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 ساعة في طريؽٍ  18 ساعتيف ونصؼ، استغرقت أكثر مف حونتستغرؽ 
  .األخطارب محفوفةٍ 

 شهادات األهاليخالصة  – 3 – 2
يمكف القوؿ إف المشترؾ األساسي في شيادات األىالي ىو حرماف أبنائيـ 

، أما عمى حياة األطفاؿ منيـ والسّيما خطرٍ  وبناتيـ مف التعميـ في جو  
الصعوبات المشتقة فيي األمراض السموكية التي قد تنشأ عف ىذه الحالة، 

، ألف مثؿ ىذه األمراض منيـ في الشيادات. ىذا طبيعي   والتي لـ يذكرىا أحدٌ 
طويؿ كي تظير، فالشدات النفسية، واالكتئاب، قد تدخؿ في  تحتاج إلى وقتٍ 

حالة كموف قبؿ أف تظير عمى مف يعاني منيا. وفي األصؿ، يبدو أف جو 
مف األىالي في شيادتو  الخوؼ جعؿ الشيادات تبدو عمومية، ولـ يفصؿ أي  

نيو عمى وجو الخصوص مف جراء ىذه الحالة، أو ما يعانيو أوالده ما يعا
وبناتو، مثؿ الحديث عف وضعيـ في حالة الفراغ التي يعيشونيا، أو المحاور 
التي تدور فييا أحاديثيـ ونقاشاتيـ، وما ىي اىتماماتيـ الجديدة في ىذا 

ت الوضع االستثنائي، خاصة أف داعش فرضت النقاب عمى البنات، وأغمق
المقاىي. بؿ إف الحركة في الشارع أصبحت مزعجة لمبنات خوؼ توجيو كتيبة 
الخنساء النسائية المختصة بمراقبة معايير الحجاب الشرعي أي ممحوظة عمى 

يمشي مع امرأة يجب أف  رجؿٍ  لباسيف، وتبعات ذلؾ مف عقوبات. كما أف أيّ 
لخروج مف البيت يثبت أنو محَرـ. في ىذا الجو، تفضؿ الفتيات خاصة عدـ ا

 إال لمضرورة.
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 المعممين شهادات – 4 – 2
ال تختمؼ كثيرًا شيادات المعمميف والمدرسيف عف الشيادات السابقة لؤلىالي. 
ىـ قبؿ ذلؾ آباء وأميات ولدييـ أبناؤىـ وبناتيـ، إضافة إلى طبلبيـ 
وطالباتيـ. منيـ مف نزح إلى محافظة أخرى آمنة تحت حكـ النظاـ، أو لجأ 

. ينطبؽ عمى أسرتوأ إلى أوروبا ىربًا بنفسو و تركيا القريبة، ومنيـ مف لجإلى 
منيـ  المعمميف والمدرسيف الحكـ نفسو الذي وصفنا بو خيارات األىالي، فكؿ  

َحَكـ بينو وبيف سمطة داعش، فبل  غياب أي   ذىب إلى خياره الفردي، في ظؿّ 
داعش يعني أف تكوف ـ مف سمطة ىنا غير سمطة داعش، وأي محاولة لمتظمّ 

خصمًا ليا في ديواف القضاء التابع ليا، ومجرد أف تتقدـ لػ"القاضي" بشكوى 
 لمقاضي نفسو. فأنت تضع نفسؾ كخصـٍ 

سنة(،  41عصام ) يأبولمتدليؿ عمى ذلؾ، نروي قصة مدرس المغة العربية 
ضبطو مف قبؿ عناصر داعش بػ"الجـر المشيود"؛ جـر تدريس  تـّ  الذي

مف أبناء  ة لعددٍ المناىج الكفرية. أبو عصاـ كاف يعطي دروسًا خصوصيّ  
 بيتو، بأسعار رمزية. جيرانو في 

ثـ أخذوه إلى  أخرجو عناصر داعش إلى الشارع، وجمدوه أماـ طبلبو وجيرانو، 
ة حتى يتبع دورة الشخصيّ  زوا ىويتو الحسبة، وحبسوه ثبلثة أياـ، وحج مقر  

الدورة الشرعية، باع أبو عصاـ بيتو  يومًا. وبعد أف أنيى  15ة لمدة شرعيّ 
  طريؽ لميجرة إلى أوروبا.  بنصؼ ثمنو، وسافر إلى تركيا بحثًا عف أيّ 
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مدير مدرسة، وزوجتو معممة. لدييما أربعة أبناء في   سنة( 42أبو خالد )
  ة والثانوية.اإلعدادي المرحمتيف 

  المادية. عاه ألبنائيـ متابعة دراستيـ في البيت لضيؽ الحالة اما استط كؿّ 

مدرس لغة إنكميزية، وزوجتو معممة رياضة، ولدييما   سنة( 38أبو لؤي )
  في الصؼ العاشر، والثانية في صؼ البكالوريا. ابنتاف، واحدةٌ 

السويداء، حيث تقيـ خالتيا، استطاع أبو لؤي "تيريب" ابنتو الكبرى إلى مدينة 
أبو لؤي ابنتو منذ خمسة أشير كونو  لتتقدـ البنت المتحاف البكالوريا. لـ يرَ  
  يبلـز زوجتو المريضة. 

 

 شهادات المعممين خالصة – 5 -2
أيضًا في  شيادات المعمميف تبدو شبيية بشيادات أولياء األمور، كونيـ آباءً 

جعؿ المعمميف عاطميف عف العمؿ. وعمى ة الغالب، لكف توقؼ العممية التعميميّ 
 أصبًل، فإف أغمبيـ ال توجد لديو مدخراتٌ  اعتبار أف دخؿ المعمـ منخفٌض 

يمكنو االستفادة منيا في ىذه األزمة المديدة. ولذلؾ لـ يبؽ إال القميؿ منيـ في 
وا ؤ لمعمؿ في المدارس ىناؾ، أو لجالرقة، فيـ إما نزحوا إلى محافظات أخرى 

 انضـ إلى داعش. قميؿٍ  ا، مع عددٍ إلى تركي
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 شهادات الطالب والطالبات - 6 – 2
إف جاز ، فقمؽ األىالي يعتبر مشتقًا ػػػفي شيادات الطبلب، نجد القمؽ أصيبلً 

األوؿ بالتعميـ، أكثر مف األب  ػػػ وفي النياية يظؿ الطالب ىو المعنيّ تعبيرال
ف كاف ىؤالء جمواألـ، وأكثر مف المعمـ  ـ ف بالتعميـ والتعمّ ييعًا معنيّ نفسو، وا 

مف مجتمع يحاوؿ النيوض في أحوالو العادية، فكيؼ واألمر وصؿ إلى  كجزءٍ 
 درجة البؤس خبلؿ سنوات الثورة المستمرة منذ أكثر مف أربع سنوات.

ر في ىذه يحضّ سنة(  17الكريم ) عبدالطالب في الصؼ الحادي عشر 
يستطيع التقدـ لبلمتحاف في  أمؿ أف  لبكالوريا، عمىااألياـ ليتقدـ المتحاف 

محافظة أخرى. كاف عبدالكريـ يحمؿ ممخصًا لمادة عمـ األحياء )نوتة( عندما 
الحسبة،  داعش في أحد شوارع المدينة. اقتادوه إلى مقر   أوقفو عناصر مف 

والده واحتجزوه يومًا كامبًل. صادروا البطاقة  وجمدوه أربعيف جمدة، ثـ استدعوا 
ؼ مف خبلليا يتعرّ  ةٍ شرعيّ  حتى يمتحؽ االبف بدورةٍ  ة لؤلب واالبف، الشخصي

  الكفرية". عمى أسباب عدـ جواز دراسة "المناىج 

أماـ  ة دوف أف يقتنع بما سمعو فييا، لكنو يصرح أنيى عبدالكريـ الدورة الشرعيّ 
  أخرى. الناس بتوبتو عف جـر الدراسة خوفًا مف العقوبة والجمد مرة 

في السنة األولى في كمية اليندسة الزراعية في  طالبٌ سنة(  19أسامة )
  الزور. جامعة دير 
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عناصر داعش أسامة حيف كاف في طريؽ العودة مف دير الزور إلى  أوقؼ 
يحمميا ومزقوىا،  األوراؽ التي  الرقة، عمى حاجز قرية "عياش"، وأخذوا منو كؿّ 

  مصدقة التأجيؿ الدراسي(. ة ػػػػػ الجامعيّ ة ػػػػػ البطاقة وىي: )دفتر الخدمة العسكريّ 

التكاليؼ  لـ يعد أسامة إلى دير الزور مرة أخرى، وخسر سنة مف دراستو، رغـ 
  ة.واألعباء المادية التي تكبدىا أىمو إليصالو إلى عتبة الدراسة الجامعيّ 

سنة(  26صفاء )الطالبة في السنة األخيرة في كمية التربية في جامعة دمشؽ 
  اجتياز امتحاف مادة وحيدة قبؿ التخرج. ى لدييا تبق

المحاولة  حاولت صفاء السفر إلى دمشؽ مرتيف دوف أف تنجح في ذلؾ. وفي 
إنزاليا مف الحافمة مع أبييا الذي كاف يرافقيا. صادر عناصر  الثالثة، تـّ 

أربعيف جمدة، بعد  جمد أبييا  ة، وتـّ داعش بطاقتيا الجامعية، وبطاقتيا الشخصيّ 
إخراج ابنتو مف الرقة مرة  عمى نفسو، وعف ابنتو، بعدـ محاولة  دٍ توقيع تعيّ 

  أخرى.

طالب في السنة سنة ــــ  24: رامي )كاف الطبلب في جامعتي دمشؽ وحمص
طالب في سنة ـــ  21أحمد )و، الخامسة في كمية الطب في جامعة دمشؽ(

طالب في سنة ـــ  21بسام )وؽ في جامعة دمشؽ(، والسنة الثانية في الحق
سنة ـــ  23رامز )دمشؽ(، و السنة الثانية في كمية اليندسة المدنية في جامعة 

جامعة حمص(، في  طالب في السنة الرابعة في كمية اليندسة البترولية في   
إيقاؼ  طريؽ عودتيـ إلى الرقة في رحمة لمشركة األىمية لمنقؿ، عندما تـّ 

كمـ شماؿ غرب الرقة(. صادر عناصر  50عمى حاجز مدينة الطبقة ) لحافمة ا
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البطاقات الجامعية لمطبلب األربعة، إضافة إلى بطاقات السكف  داعش 
جبارىـ  العسكرية، وتـّ  الجامعي، ودفاتر الخدمة  تمزيقيا جميعًا، ثـ إحراقيا، وا 

ونصحوىـ بالتوجو لدراسة  العودة إلى الدراسة الجامعية، بعدـ  دٍ عمى توقيع تعيّ 
الشرعية، بداًل مف العمـو الكفرية التي تتنافى مع الشريعة اإلسبلمية،  العمـو 

  حسب الشخص المسؤوؿ عف الحاجز. 

استيا لمحصوؿ عمى مدرسة لغة عربية، وتتابع در  التي تعمؿسنة(  31ليمى )
  دراستيا.، انتقمت إلى حمص لمتدريس ىناؾ، ومتابعة هالدكتورا درجة 

ليمى أىميا منذ أكثر مف سنة، وال تستطيع زيارتيـ اآلف، ألنيا لف  لـ ترَ 
داعش  تستطيع العودة إلى حمص مجددًا لمتابعة عمميا ودراستيا، بسبب منع  

.   سفر النساء خارج المحافظة حتى بمرافقة محـر

 اناتإلى حمب بمرافقة والدتيا لمتقدـ المتح السفرسنة(  18زهرة )استطاعت 
تغرقت عشريف ساعة محفوفة الرحمة اس لكف   البكالوريا في الفرع العممي.

كمـ فقط، وال تستغرؽ مف الوقت   200، مع العمـ أف المسافة ىي خطارباأل
  أكثر مف ساعتيف ونصؼ في األحواؿ العادية.

ت عف حمـ بعد التقدـ لبلمتحانات، والنجاح فييا، عادت زىرة إلى الرقة، وتخمّ 
الطريؽ، وعدـ إمكانية اإلقامة في  أخطاربسبب  متابعة دراستيا الجامعية، 

 .أقؿ ما يقاؿ عنيا إنيا صعبةٌ  ةٍ واقتصاديّ  ةٍ أمنيّ  حمب ضمف ظروؼٍ 
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 خالصة شهادات الطالب والطالبات – 7 -2
بمراجعة شيادات الطبلب، نجد أنيا اقتصرت عمى الطبلب في المراحؿ 

 وية والجامعية، دوف األطفاؿ في المرحمة االبتدائية.اإلعدادية والثان

في المراحؿ العميا، ونقصد بيا ما فوؽ المرحمة االبتدائية، يستطيع الطالب 
الحديث عف مستقبؿ ينتظره بعد إتماـ دراستو، أما الطفؿ ففقد في مدرستو 

 المغمقة رفقاءه، وألعابو، ومتعة التعمـ واالكتشاؼ والميو.

بات، مف المراىقيف والشباب، يدركوف ما يجري حوليـ، لكف الطبلب والطال
، ىـ يحاولوف قدر اإلمكاف، ليس في إمكانيـ تغيير ىذا الواقع االستثنائيّ 

، والوعي الكافي، النجاة بمساعدة األبويف، إف توفر لؤلبويف المستوى العمميّ 
ة، ة عابر أف تكوف ىذه الحال وتمف   مف ىذه المحنة بأقؿ الخسائر، مع إدراؾٍ 

 و عمييـ داعش.وأال يطوؿ امتحانيـ في ما فرض

 بو مف المراىقيف والشباب استطاع ىذا مع اإلشارة إلى أف عددًا ال يستياف
داعش استقطابيـ، بمساعدة مف قصور الوعي، أو الجيؿ، لدى آباء ىؤالء 

 المراىقيف والشباب.
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 العربي االشتراكي. الفصل الثالث: استتابة المعممين عن مبادئ حزب البعث

 

(، أعمنت داعش أف عمى جميع المعمميف 2015في شباط الماضي )
، إلعبلف توبتيـ عف معينةٍ  ، وفي تواريخَ محددةٍ  والمعممات الحضور إلى مراكزَ 

 مبادئ حزب البعث العربي االشتراكي.

ديف، فمنيـ مف لـ ينتسب لحزب البعث مطمقًا، في البداية، كاف المعمموف متردّ 
نيـ مف انتسب شكبًل، ولـ يكف مؤمنًا بأىداؼ الحزب، ولـ يشارؾ في أي وم

آخر لتردد المعمميف في االستجابة لنداء االستتابة،  . ىنالؾ سببٌ حزبي   نشاطٍ 
ذا عرؼ النظاـ بأنيـ "تابوا" بيف يدي  وىو أف النظاـ ال يزاؿ يدفع رواتبيـ، وا 

جدًا يعيشيا  صعبةٍ  ؼٍ داعش فقد يحرميـ مف ىذا الراتب القميؿ في ظرو 
المعمموف اآلف. وىـ خائفوف أيضًا مف إشاعة تقوؿ إف مف ال يتوب سيكوف 

 مصيره قطع الرأس.

حاؿ، كانت نسبة المستتابيف مف المعمميف والمعممات شبو كاممة،  عمى كؿّ 
أف تبعات عدـ  والسّيماظة أخرى، أو يمجأ إلى تركيا، ممف لـ ينزح إلى محاف

 االستتابة ىي مواجية تيمة الردة، التي قد تصؿ عقوبتيا إلى القتؿ.

ت عممية استتابة المعمميف والمدرسيف في الجوامع، والمعممات والمدرسات تمّ 
 في كمية اآلداب.
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تسميـ المستتابيف بطاقة استتابة، ومف ال يحمميا يخضع لممساءلة حسبما  وتـّ 
 أعمنت داعش مسبقًا.

مخص إجراءات التوبة في التوقيع عمى إقرار ببطبلف مبادئ النظاـ وحزب وتت
 البعث، ومناىجو وأفكاره.

ؽ أيضًا عمى ال تزاؿ تتردد مف أف التوبة ستطبّ  أكثر مف ذلؾ، ىنالؾ شائعةٌ 
ة، مف ميندسيف، وأطباء األطباء والصيادلة، وبقية التخصصات العمميّ 

 بيطرييف، وغيرىـ.

 

 االستتابة: ــ مبررات 1ــ  3
باهلل. وبما أف  ما يخرج عف العمـو الشرعية ىو شرؾٌ  ترى داعش أف كؿ  

مف يساىـ  ـ العمـو الدنيوية والفف والمغات األجنبية، فإف كؿّ المدارس تعم  
في ذلؾ مف المعمميف والمدرسيف المجازيف مف معاىد وكميات يقع تحت 

 شبية الشرؾ.

يف، ويجب توضيح ذلؾ ليـ بارىـ ضالّ مخرجًا ليؤالء باعت أوجدلكف داعش 
خضاعيـ لدوراتٍ  ، ثـ استيعابيـ في المدارس التي ةٍ شرعيّ  عبر استتابتيـ، وا 

 نوي افتتاحيا.ي

صفحة مف القطع المتوسط  28يدؿ عنواف كتيب االستتابة المؤلؼ مف 
" ضمف وثائؽ البحث P.D.F)الذي سنقدـ ممخصًا لو، وسيثبت كنسخة "
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الحكومة "النصيرية" ىي المتسببة في ذلؾ، وأف المعمميف كامبًل( عمى أف 
وقعوا ضحية ذلؾ، وكؿ مف خضع لبلستتابة طائعًا ىو بريء، أما مف 

 امتنع عف االستتابة فسيخضع لمعقاب.

 

 ــ  معممة تروي قصتها مع االستتابة 2ــ  3
حمؿ كتيب االستتابة الذي ُوز ع عمى المعمميف المستتابيف عنواف "رسالة 

 توضيحية في بياف حكـ المنظومة التعميمية في الحكومة النصيرية".

أف عمى جميع المعمميف  2015في شباط/ فبراير  أعمفقد داعش  وكاف
إلى مراكز محددة إلعبلف توبتيـ عف مبادئ حزب البعث العربي  الحضور 
  االشتراكي.

سيكوف  تو مف ال يذىب طائعًا إلعبلف توب تقوؿ إف كؿ   داعش إشاعةً  وأطمؽ
مصيره قطع الرأس. أما عف الفتيات والنساء، فقالت اإلشاعة إف مصير مف ال 

المعمميف والمعممات لدعوة   تتوب منيف سيكوف السبي. وعميو، استجاب كؿّ 
  الستتابة، وذىبوا إلى األماكف المحددة في اإلعبلف وأعمنوا التوبة.ا

باسميا حرصًا عمى أمنيا(  نعرض ىنا لشرح قدمتو لنا إحدى المعممات )نحتفظ
حوؿ ما حدث معيا أثناء خضوعيا لعممية االستتابة في كمية التربية في الرقة. 

 وسنقدـ شيادتيا دوف عبلمات اقتباس، كوننا ننقؿ كبلميا حرفيًا.
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عشريف سنة، جاء رجؿ إلى المعيد، وسألني عددًا مف  حونتقوؿ المعممة: قبؿ 
في الحزب، حزب البعث العربي  ثـ قاؿ لي: صرت نصيرة األسئمة، 

، ال أعرؼ رقمي الحزبي، ولـ أحضر أي  االشتراكي. وأنا، إلى تاريخ ىذا اليـو
اجتماع. أكثر مف ذلؾ، حتى الشعار الصباحي الذي يردده الطبلب والمعمموف  

. عمى كؿّ  صباح، لـ أحضره في المدرسة، في أيّ  كؿّ  مف  حاؿ، كاف كؿّ  يـو
  لمحزب تمقائيًا. تنسيبو  المدرسيف يتـّ معيد إعداد  إلى ينتسب

وأشارت المعممة إلى أف االستتابة شممت كؿ المعمميف والمدرسيف، الذكور 
واإلناث، حتى لو أثبت أحدىـ أنو لـ ينتسب لحزب البعث العربي االشتراكي  

  مطمقًا.

أما عف إجراءات االستتابة، فقالت: وزعوا عمينا كتيبًا يوضح أسباب التوبة، 
قمنا بمؿء استمارة ببيانات اليوية، وأخذوا   حكـ مف لـ يستجب ليذه الدعوة.و 

فييا ديباجة: أنا الموقع أدناه أعمف  االستمارة مكتوبٌ  صورة عف اليوية. صيغة 
وكذا، وعف العمؿ تحت إمرة النظاـ البعثي.. إلخ. ثـ وقعنا  توبتي عف كذا 

 عمى االستمارة، وبصمنا باإلبياـ.

كتيب االستتابة، تقوؿ المعممة:  اعش، وىو ما ورد صراحة فيوحسب رأي د
في الدولة، بؿ أكثر خطرًا حتى مف المؤسسة  األكثر خطورةً  إف المعمميف ىـ 

البعث. وحتى  يزرعوف فيو أفكار حزب  العسكرية، ألنيـ يقوموف بإنشاء جيؿٍ  
تنفصؿ عف  التي ال إذا لـ يكف المعمـ بعثيًا، فيو ينتمي لنقابة المعمميف، 

  الحزب، وتنفذ أوامر البعثييف.
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تتابع المعممة: يشرح تنظيـ داعش فكرة االستتابة في الكتيب في كوف المعمميف 
خارج عف الممة، لكف ال عذر  والمعممات كانوا يعمموف تحت إمرة حاكـٍ 

الرزؽ، أو الخوؼ مف الحاكـ، ال يبرر العمؿ تحت  لممعمميف في ذلؾ، فطمب 
التي تنشر  إغبلؽ مدارس الكفر  الكافر. ومف الواجب الشرعيّ إمرة الحاكـ 

  شعارات اإللحاد.

الرغـ مف أف كتيب االستتابة يذكر أسماء أحزاب أخرى، مثؿ الحزب عمى و 
الشيوعي، لكف لـ ُيطمب مف المعمميف التوبة عف مبادئ ىذا الحزب، ربما ألف 

ضمر حكمًا ينو إو ات عف المنتسبيف ليذا الحزب، أداعش ال يمتمؾ معموم
عمى المنتسبيف لو ال يتضمف االستتابة، بؿ تنفيذ أحكاـ أشد، دوف تحذير، أو 

  دفاع، أو استتابة.

مف شعارات حزب البعث، وكيؼ أف في  كممةٍ  لمعنى كؿّ  شرحٌ  وفي الكتيب
باإلضافة إلى شرح   لحكـ اهلل ووحدانيتو في التشريع والحكـ. منازعةً  ذلؾ 

األحزاب تدعو إلى االنتماء  لممعنى الشركي لمعروبة والقومية، وكيؼ أف كؿّ 
خطأ، ألف  إلى الوطف، وليس إلى الديف، وكيؼ أنيا تساوي بيف األدياف، وىذا 

 لشرح كؿّ  ، عمى عميو. ويورد الكتيب نص حديث، أو آيةاإلسبلـ يعمو وال يُ 
  حجة.

ومعمميف ترددوا في االستجابة لدعوة االستتابة،  تستدرؾ المعممة أف معمماتٍ 
د المعممات المواتي يمتنعف عف التوبة بالسبي، وليس فقط قطع لكف التنظيـ ىدّ 

  الرأس، فخاؼ األىالي وأجبروا بناتيـ عمى الذىاب والخضوع لمتوبة. 
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الناس غير مقتنعيف بالتوبة، فقالوا إف الناس  وتختـ المعممة شيادتيا، قمت ليـ:
  وعي بكفرىـ. ليسوا عمى 

وكاف  أصبًل، وال يعرؼ أىداؼ النقابة،  قمت ليـ: إذا كاف المعمـ غير بعثي  
المسيرات، وال يردد  ممتزمًا بإعطاء الدروس فقط، ولـ ينتخب، أو يشارؾ في 

 ـ، فقالوا: ما دمت ممتزمةً النظا ج لفكر شعارات الحزب، فكيؼ يتيـ بأنو يروّ 
وتأخذيف راتبؾ منو فيجب أف تتوبي.  بقوانيف الدولة التي وضعيا الحاكـ، 

  رواتبنا بداًل مف النظاـ؟ فمـ يردوا. سألتيـ: ىؿ ستدفعوف أنتـ 

ي الكتيب، ئوا: اقر منيـ شيئًا. مع ذلؾ، أصرّ  ما قمت، لـ أفيـ بعد كؿّ 
  وستفيميف. 
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 خالصة عامة

لو سقط النظاـ، ومعو ألىالي المدينة. و  قريبةٍ  يبدو األفؽ مسدودًا أماـ عودةٍ 
عادة افتتاح المدارس، مسألةٌ  ال تتفؽ في  داعش، غدًا، فإف عودة األماف، وا 

شأنيا التوقعات. وعمى األغمب، سيظؿ الخوؼ مف العودة سائدًا ممف لـ 
 تتوافر لو فرصة الوصوؿ إلى بمد لجوء أوروبي.

 ؾ:مع ذل

لي الرقة، ممف يتواجدوف في تركيا ولبناف، مف أىا غير قميؿٍ  ػػػػػ سيغامر عددٌ  1
ممف يعيشوف في مخيمات المجوء، أو ممف ال  والسّيمافي العودة سريعًا، 

تساعدىـ ظروفيـ االقتصادية عمى االنتظار حتى تصميـ أخبار مطمئنة عف 
 عودة األماف كامبًل إلى المدينة.

لترميـ البيوت، أو إعادة بنائيا.  األىالي، واألبناء، إلى سنواتٍ  ػػػػػ سيحتاج 2
لكف ال يمكف القوؿ إلى كـ مف السنوات ستحتاج سوريا إلعادة وضعيا 

 التعميمي إلى ما كاف عميو قبؿ الثورة، عمى األقؿ.

ػػػػػ ألف المؤمنيف بالثورة يؤمنوف بأف عيد ما بعد الثورة سيكوف أفضؿ لمببلد  3
ستوى الكمي، فمربما تصدؽ اآلماؿ بأف إعادة افتتاح المدارس، وعودة عمى الم

األطفاؿ والشباب مف الجنسيف إلى المدارس، لف يكوف بتمؾ الصعوبة التي 
 تتطمبيا إعادة بناء البنية التحتية لبلقتصاد.
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بأمريف: األمف، والعدؿ. وبغيرىما لف تعود الببلد حتى إلى  تمؾ اآلماؿ مرىونةٌ 
 قبؿ الثورة.وضعيا ما 

باألمف والعدؿ يمكف أف يستقيـ التعميـ، والصحة، وبيما يمكف أف تعود 
لممراحؿ، فنقص اإلمكانات المادية  لممجتمع صحتو بسرعة، مع حرؽٍ 

ف كاف  ، يمكف أف يعوضيا العدؿ واألمف، وا  والتنظيمية، كما ىي الحاؿ اليـو
 نظنيا لف تطوؿ.مع شيء مف الضنؾ عمى المستوييف الفردي والعاـ لفترة 

لكف ذلؾ لف يكوف ماداـ ذو القرنيف الداعشي ىو مف يصدر قرارات التعميـ، 
ولف يكوف أيضًا إذا استنسخت الثورة آمرًا لمتعميـ يشبو "ذو القرنيف"، أو حتى 

 يشبو وزير التربية وفؽ النسخة البعثية التي ُأشبعت تجريبًا.

طبيعتو، أماـ المختصيف حاؿ، نضع اآلف ىذا البحث، الناقص ب عمى كؿّ 
والميتميف، لبلستنارة بآرائيـ، أو ليصبح ىذا الجيد غير المتواضع )مف حيث 
صعوبة جمع مادتو( مادة أولية في يدي باحثيف أقدر منا، ممف قد يحفزوف 

 ا حاولناه ىنا.أسئمة أكثر استشرافًا لممستقبؿ ممّ 
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 :هوامش

، بعدد 2كـ 19616السورية مساحة طة ير تشغؿ محافظة الرقة عمى الخ -1
(، وبكثافة ال 2010ألؼ نسمة )حسب إحصاء عاـ  919سكاف وصؿ إلى 

% مف 10.59ؿ مساحة المحافظة نسبة . وبذلؾ تشكّ 2نسمة/ كـ 47تتجاوز 
ؿ قاطنو . وعمى مستوى السكاف، يشكّ 2كـ 185.180مساحة سوريا البالغة 

البالغ عددىـ % مف مجموع سكاف سوريا 4.22المحافظة نسبة 
نسمة، حسب اإلحصاء نفسو )المجموعة اإلحصائية السورية  22.515.750

وعانت الرقة، كما عانت  (.2010الصادرة عف المكتب المركزي لئلحصاء 
ة، وعمى في تنميتيا البشرية، والخدميّ  مزمفٍ  أخرى، مف إىماؿٍ  سوريةٌ  مدفٌ 

دمشؽ وحمب.  السّيماى، و ة، مقارنة مع المدف الكبر ؼ بنيتيا التحتيصعيد تخمّ 
المؤشرات اإليجابية،  لكف التجاىؿ الذي حظيت بو الرقة جعميا األخيرة في كؿّ 

ولـ تتفوؽ إال في جزئية االنفجار السكاني. يخفؼ مف وقع تعبير "االنفجار 
بمساحتيا الكبيرة، إذ ال  السكاني" العدد القميؿ نسبيًا لسكاف المحافظة مقارنةً 

. 2نسمة/ كـ 47سكانية فييا حتى بعد ذلؾ االنفجار تتعدى الكثافة ال
 )المصدر: موسوعة ويكيبيديا عمى اإلنترنت(.

 تقديرات الجمعيات الخيرية في المدينة )فريؽ البحث(. –2

تدؿ المؤشرات المستخمصة مف نتائج تعدادات السكاف، والمسوح األسرية،  - 3
حدوث تغيرات جوىرية في مستويات عوامؿ النمو السكاني خبلؿ النصؼ  عمى 

حيث كانت بطيئة في العقود األولى، ثـ أصبحت  الثاني مف القرف الماضي، 
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نينيات القرف في النصؼ الثاني مف القرف. وبدءًا مف أوؿ عقد ثما ةً حادّ 
السوري عمى عتبة المرحمة الثالثة مف مراحؿ نظرية  الماضي، وقؼ المجتمع 

معدالت الخصوبة  في  ممحوظٍ  ز بانخفاضٍ التي تتميّ  ؿ الديموغرافيّ التحوّ 
 حونوالوفيات. مع ذلؾ، ال يزاؿ عدد سكاف سوريا ينمو في العقود األخيرة ب

ف اتّ  ألؼ نسمةٍ  450 متباطئًا منذ تسعينيات  نمو منحىً خذ ىذا السنويًا، وا 
القرف الماضي. عوامؿ ىذا النمو المتباطئ، والسريع، في آف معًا، في حجـ 

% 2.66الوفاة واليجرة. المعدؿ تباطأ تدريجيًا إلى  السكاف، ىي الخصوبة و
، 1994 - 1981% خبلؿ الفترة 3.29، مف 2004 – 1994خبلؿ الفترة 
. وتعتبر ىذه المعدالت 2010 – 2004  % خبلؿ الفترة 2.37ووصؿ إلى 

المجموعة اإلحصائية السورية الصادرة عف (6)مف أعمى المعدالت في العالـ
  .2010المكتب المركزي لئلحصاء 

ة عف قطاع السكاف في سورية أعدتو الييئة العامّ  صادرٌ  رسمي   وأشار تقريرٌ 
لمعمـو والتقانة ة في إطار مشروع رسـ السياسة الوطنيّ  لمبحث العمميّ 

، بمشاركة باحثيف 2014شباط/ فبراير  28جريدة تشريف ػػػػ (7)واالبتكار
 وأكاديمييف وممثميف عف بعض الجيات المعنية، إلى:

لى 70* ارتفاع البطالة بيف الشباب إلى  % 60% مف إجمالي المتعطميف، وا 
 مف قوة العمؿ الشابة.

 %.30مف المدارس إلى  %، والمتسربيف20* ارتفاع نسبة األمية إلى 

 لمفرد. 4.7* انخفاض مستوى الخصوبة إلى 
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 %.40* ارتفاع العزوبية إلى 

باأللؼ، ومعدؿ وفيات األطفاؿ الرضع  7* ارتفاع معدؿ الوفيات الخاـ إلى
 باأللؼ. 23إلى أكثر مف 

 %.2عند نسبة  * وقوؼ معدؿ النمو السكانيّ 

 %.16في حجـ قوة العمؿ إلى  * انخفاض نسبي   

ًا ة ستظير أكبر عند الحديث عف الرقة، فالتعميـ أقؿ فييا كمّ األرقاـ العامّ  هىذ
بر، ومعدؿ أك ونوعًا، ونسبة البطالة أكبر، بينما ستكوف نسبة النمو السكانيّ 

منا إلى ما يدعـ كبلمنا مف الرغـ مف عدـ توصّ عمى الوفيات أيضًا أكبر. و 
و إلى مدينة الرقة البحث الذي ينتمي كمّ أرقاـ، فإف المعايشة الحقيقية لفريؽ 

تمؾ المعاينة عمى أف الرقة  نفسيا ال يجعؿ مف ىذا الزعـ مجرد التوقع، إذ تدؿّ 
التي اجتازتيا المدف  ؿ الديمغرافيّ تعيش اآلف المرحمة الثانية مف نظرية التحوّ 

 الكبرى في سوريا منذ منتصؼ ثمانينيات القرف الماضي.

يتميف ىنا بتسويد صحائؼ داعش لتبدو صحائؼ حاؿ، لسنا م عمى كؿّ 
إلى ما كاف  النظاـ مقبولة السواد، وتمؾ النسب واالستنتاجات تشير بوضوحٍ 

عميو حاؿ التعميـ مف تراجع. وينطبؽ األمر نفسو عمى العمؿ، والصحة، في 
. 2011و 1970خبلؿ أكثر مف أربعة عقود بيف عامي  نظاـ مستقر   ظؿّ 

 دت، خبلؿ العقود المذكورة، فيتحقيف بالمدارس ازداصحيح أف أعداد المم
ت يا، لكف مخرجات التعميـ ظمّ صات كمّ ، وفي التخصّ كّميا  المراحؿ الدراسية

ال تبرره حجة أف األعداد أصبحت كبيرة، وأف الموازنات  مستمر   في انحدارٍ 
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ييا عدد ال ينمو بالنسب نفسيا التي يزداد ف واإلداريّ  قميمة، والكادر التعميميّ 
الطبلب. ففي العقديف األخيريف خاصة، بدأت المؤشرات االقتصادية، وحاؿ 
التعميـ، والصحة، في اتجاه أكثر انحدارًا، عكس المنطؽ، وعكس ما يحصؿ 
في الدوؿ المجاورة األقؿ تمتعًا بالموارد البشرية والطبيعية. وبالطبع كاف 

 ضًا.نصيب الرقة مف ىذه المؤشرات السمبية كبيرًا، أي

 ب االستتابة ضمف مبلحؽ البحث.انظر كتيّ  - 4

خارج المدارس، أو عمى وشؾ تركيا،  مميوف طفؿ سوريّ  2.6يونيسيؼ:  - 5
عمى الرابط: 

g/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%http://aranews.or
-6-2-D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81
-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
-%D8%B7%D9%81%D9%84
-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
%D8%A3-%D8%B3/. 

 12. انظر الجدوؿ رقـ في مديرية التربية في الرقة المكتب اإلحصائيّ  - 6
مميار ليرة سورية )تعادؿ  6 ة مديرية التربية في الرقةكانت ميزانيّ  في المبلحؽ.

ليرة مقابؿ الدوالر في بدايات  47.5مميوف دوالر عند سعر  126.31 حون

http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
http://aranews.org/2015/04/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3/
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. وتشمؿ الميزانية رواتب وتعويضات المعمميف والمدرسيف (8)(2011
يرية التربية وفروعيا في المركز والموظفيف اإلدارييف في المدارس ومد

والمناطؽ. كما تشمؿ الموازنة إنشاء المدارس، أو ترميميا، إضافة إلى 
 المصاريؼ التشغيمية.

ليرة سورية، أصبح  280الرقـ نفسو، عند سعر لمدوالر مقابؿ الميرة يعادؿ 
ف موازنة التعميـ انخفضت في بدايات إمميوف دوالر. أي  21.42ـو يعادؿ الي

ا كانت عميو في بدايات % عمّ 82بنسبة تتجاوز  2015نيساف/ أبريؿ 
% ىي نفسيا نسبة االنخفاض في قيمة الميرة السورية 82. نسبة الػ2011

 مقابؿ الدوالر األمريكي عند سعر الدوالر المذكور.

ة غير معيشيّ  تآكؿ تمؾ الموازنة، عمى قمتيا، جعمت المعمميف في ضائقةٍ 
منيـ مف التعميـ، وانتقاؿ آخريف إلى  كبيرٍ  عددٍ معقولة، نتيجة فصؿ 

ة ف الضائقة المعيشيّ إلمتضخـ اليائؿ في األسعار. حتى  محافظاتيـ، ونتيجة
عمى قيد الحياة، أو ماتوا جوعًا؟  أسرتولسؤاؿ: ىؿ ال يزاؿ المعمـ و تبرر ا

 2011آالؼ ليرة في  10وبافتراض أف الراتب الشيري لممعمـ كاف وسطيًا 
دوالرًا  37دوالر بقميؿ(. الرقـ نفسو يعادؿ اآلف  200ذا الرقـ يزيد عمى )كاف ى

 مقابؿ الدوالر. مستمر   انحداري   ليرة لمدوالر، والميرة في مسارٍ  280عند سعر 

( المكتب اإلحصائي في 3 - 1مصدر جميع األرقاـ الواردة في الفقرة ) - 7
 .12مديرية التربية في الرقة. انظر الجدوؿ رقـ 

 المكتب اإلحصائي في مديرية التربية في الرقة. - 8
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 مالحق

 أوال  ــ جداول:
 م2012: عدد الطالب )التعميم األساسي الرسمي( محافظة الرقة لمعام الدراسي 1الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع تعميم أساسي رسمي
 معيد مستجد 

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور 
 42587 1326 1872 20016 19373 1252 مدن 
 63535 1857 2708 27961 31009 2404 مركز 
 140213 5135 7179 60049 67850 8144 ريف 
 246335 8318 11759 108026 118232 11800 مجموع 
 

         

 م2012: عدد الطالب )التعميم األساسي الخاص( محافظة الرقة لمعام الدراسي 2الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع تعميم أساسي خاص
 معيد مستجد 

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور  مجموع
 758 0 1 294 463 30 مدن 
 0 0 0 0 0 0 مركز 
 11 0 0 7 4 4 ريف 
 769 0 1 301 467 34 مجموع 
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 م2012: عدد الطالب )التعميم الثانوي العام( محافظة الرقة لمعام الدراسي 3الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) ثانوي عام(
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 7458 50 120 4830 2458 202 مدن
 3612 19 127 791 2675 116 مركز
 6710 52 77 3209 3372 244 ريف

 17780 121 324 8830 8505 562 مجموع
 

 

 م2012لمعام الدراسي  : عدد الطالب )التعميم الثانوي الصناعي( محافظة الرقة4الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) ثانوي صناعي(
 مجموع معيد مستجد

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور
 1607 0 142 161 1304 54 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 1607 0 142 161 1304 54 مجموع
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 م2012الرقة لمعام الدراسي : عدد الطالب )التعميم الثانوي التجاري( محافظة 5الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) ثانوي تجاري(
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 568 8 36 130 394 16 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 568 8 36 130 394 16 مجموع
 

 

 م2012لمعام الدراسي : عدد الطالب )التعميم الثانوي النسوي( محافظة الرقة 6الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) ثانوي نسوي(
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 520 9 0 511 0 12 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 520 9 0 511 0 12 مجموع
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 م2012: عدد طالب معهد إعداد المدرسين في محافظة الرقة لمعام الدراسي 7الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 عداد المدرسين(إمجموع )معهد 
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 122 4 6 89 23 5 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 122 4 6 89 23 5 مجموع
 

 

 م2012: عدد طالب المعهد الصناعي في محافظة الرقة لمعام الدراسي 8الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) المعهد الصناعي(
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 325 8 28 18 271 11 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 325 8 28 18 271 11 مجموع
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 م2012: عدد طالب المعهد المصرفي في محافظة الرقة لمعام الدراسي 9الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 المعهد المصرفي (مجموع ) 
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 105 5 10 25 65 4 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 105 5 10 25 65 4 مجموع
 

 

 م2012: عدد طالب المعهد الرياضي في محافظة الرقة لمعام الدراسي 10الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) المعهد الرياضي (
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 131 0 7 44 80 6 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 131 0 7 44 80 6 مجموع
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 م2012: عدد طالب المعهد النسوي في محافظة الرقة لمعام الدراسي 11الجدول رقم 

  

عدد 
 الشعب

 مجموع ) المعهد النسوي (
 معيد مستجد

 مجموع
 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

 69 0 0 69 0 2 مدن
 0 0 0 0 0 0 مركز
 0 0 0 0 0 0 ريف

 69 0 0 69 0 2 مجموع
 2013/ 2012: إحصائية عامة لمدارس محافظة الرقة لمعام الدراسي 12الجدول رقم 

 
  المكتب اإلحصائي في مديرية التربية  12إلى  1مصدر الجداوؿ مف

 في الرقة.
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 الوثائق:ثانيا : 
ــ نموذج استمارة االستتابة )المصدر: فريق العمل( 1
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ـــ نموذج التعميم الصادر من ديوان التعميم في داعش عن  2
 أماكن االستتابة ومبرراتها )المصدر: فريق العمل(
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شهادة االستتابة لممرتدين الصادرة من داعش" )المصدر: "  ــ نموذج 3
عمى موقع التواصل االجتماعي "الفيس صفحة "دير الزور تذبح بصمت" 

 بوك"( تم التأكد من صحتها من قبل فريق العمل.
 

 
 

 

 
 



 مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية       الطالب      مستقبل على المدارس إلغالق المباشرة اآلثار - "داعش" عهد في الرقة في التعليم

 

62 
 

 شهادات األهالي:ثالثا : 
 

لديو ستة أبناء ذكور وأربع بنات، ثبلثة   سنة( 50أبو محمد )عامؿ البناء 
  الدراسة االبتدائية واإلعدادية. منيـ في مرحمتي 

  أوالده فقط.ىـ  أبو محمد، اآلف، إطعاـ 

ال تعمؿ، ولدييما  مف سيدة منزؿٍ  متزوجٌ  ، عامؿ نظافةٍ  سنة( 35أبو حسين )
خمسة أطفاؿ ذكور. االبف األكبر كاف يجب أف يكوف في الصؼ السادس، 

الدراسة منذ سنتيف، بسبب الوضع المادي لؤلسرة، في وقت  لكنو توقؼ عف 
في  ي فكاف يجب أف يكوف داعش جميع المدارس. أما االبف الثان أغمقت فيو 

األوؿ عندما أغمقت  الدراسيّ  الصؼ الرابع. واالبف الثالث لـ يكمؿ عامو 
  وىنالؾ صغيراف دوف سف الدراسة. ،المدارس

  يركز أبو حسيف جيده في ىذه الظروؼ عمى توفير الطعاـ ألبنائو فقط.

أبناء، وثبلث تقاعد مبكرًا ألسباب صحية. لديو ثبلثة   سنة( 49أبو خميل )
دوف سف الدراسة، وأربعة في المراحؿ الدراسية الثبلث،  بنات. منيـ اثناف 

  عف الدراسة منذ سنتيف. يـ توقفوا وكمّ 

ومتابعة  ال يممؾ أبو خميؿ إال تشجيع أوالده وبناتو عمى الدراسة في البيت، 
  ذلؾ معيـ.
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بيبة، أيضًا، زوجتو الط انتقؿ مع فقد،  سنة( 36أبو وائل )أما الطبيب 
مصطحبيف أطفاليما الثبلثة إلى تركيا بعد إغبلؽ داعش لممدارس، ومنع 

  الدروس الخصوصية والدورات. 

يـ في سف الدراسة لدييا ابنتاف، وأربعة أوالد، وكمّ سنة(  39أم غالب )األرممة 
  المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية. في 

بع األوالد والبنات دراستيـ، وال تممؾ تتمنى أـ غالب إعادة افتتاح المدارس ليتا
  والحسرة عمى ىذه الحاؿ. سوى األلـ 

لديو بنت في المرحمة االبتدائية، وولد في   سنة( 43أبو محمود )البقاؿ 
اإلعدادية، ويتمنى إعادة افتتاح المدارس، كونو ال يممؾ مف الماؿ ما  المرحمة 

ويفاخر  لمتابعة دراستيـ ليكبروا يعينو عمى "تيريب" أوالده إلى محافظة أخرى  
  بيـ.

سائؽ شاحنة، ويعوؿ أربعة  الذي يعمؿ،  سنة( 47أبو محمد )كذلؾ يتمنى 
الدراسة االبتدائية واإلعدادية، عودة افتتاح المدارس ليتابع أبناؤه  أبناء في سف  

  سنتيف. دراستيـ التي انقطعت منذ 

. فأبو أحمد سنة( 42) "أحمد أبو"والحاؿ نفسو ينطبؽ عمى العامؿ المياـو 
عودة المدارس كي ال  لديو ستة أبناء توقفوا عف الدراسة منذ سنتيف، ويتمنى 

ص في مينة يتعمـ، ولـ يتخصّ  يكوف مستقبؿ أبنائو مثؿ حاضره، كونو لـ 
  معينة.
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أبنائو وبناتو  حاؿ عف سنة(  64أبو فايز )ويحدثنا الشرطي المتقاعد واألرمؿ 
مستقميف بأسرىـ، فيقوؿ إف ابنو كاف يعمؿ سائؽ تكسي قبؿ أف المتزوجيف وال

  الدراسة االبتدائية واإلعدادية. ُيقتؿ ويترؾ لو ثبلثة أحفاد في سف 

لعمؿ أي شيء كي يؤمف دراسة أحفاده، ولذلؾ عرض بيتو  أبو فايز مستعد  
  لمبيع كي ينتقؿ بيـ إلى محافظة أخرى. 

لدييا خمسة أوالد في سف الدراسة سنة(  43) أم عمي القابمة القانونية 
تشكو قمة اإلمكانات المادية التي تمنعيا مف االنتقاؿ  االبتدائية واإلعدادية، و

  لمتابعة دراسة أبنائيا. أخرى  إلى محافظةٍ 

فيحاوؿ االنتقاؿ إلى محافظة ،  سنة( 52أبو أحمد ) أما الميندس المعماري
ائو )أربع بنات وثبلثة أوالد(، خمسة منيـ في سف أخرى لمتابعة دراسة أبن

  االبتدائية واإلعدادية. الدراسة 

 

فتاء" التابعة لتنظيم "الدولة إلب إفتاء صادر عن "هيئة البحوث وارابعا  ــ كتي
اإلسالمية" )داعش( بعنوان "رسالة توضيحية في بيان حكم المنظومة 

 :(PDF)التعميمية في الحكومة النصيرية" ممف 
فإن  الخامس .. ، في السطرسقطت جملة من الكتيب في الصفحة الثانية

 وهو...، "أصل دين اإلسالم وأساسه وقاعدته"التوحيد 
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