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 "|Mن»، ��ـذه الـعبارة يـصف "جـنكMبـدأت الـحكومـة بـقتل املـواطـن ،
ً
«بـعد أن صـرُت مـواطـنا

حـــالـــھ، وهـــو الـــذي عـــاش لـــسنواٍت عـــديـــدة كـــشخٍص "عـــديـــم الجنســـية" قـــبل الحـــرب Qـــي 

سوريا.  

 vwإ�ــى الــفئة الــ vــردٌي مــن مــحافــظة الــحسكة شــمال شــر�ــي ســوريــا، كــان يــنتم
ُ
"جــنكM|" ك

تــــسم� بــــاألجــــانــــب نــــتيجة إحــــصاء عــــام 1962 الــــذي ُجــــّرِد بــــموجــــبھ والــــده مــــن الجنســــية 

الـسوريـة. حـصل "جـنكM|" عـoى الجنسـية حسـب أحـكام املـرسـوم الـرئـا��ـv (الـذي صـدر مـن 

الــرئــيس الــسوري بــشار األســد) كــإجــراٍء واحــد ضــمن مــا ســمv آنــذاك بـ «اإلصــالحــات» مــن 

جـانـب الـحكومـة الـسوريـة بـعد انـدالع  االنـتفاضـة الـشعبية  Qـي آذار 2011. وبـالـتوازي مـع 

هـــذه اإلصـــالحـــات الـــشكلية، اســـتخدمـــت الـــحكومـــة الـــعنف املـــروع ضـــد الـــشعب وحـــاولـــت 

إخماد املظاهرات السلمية بش�w الوسائل.  

وQـــي هـــذا الـــصدد، يـــرى "جـــنكM|" وغـــEMه مـــمن حـــصلوا عـــoى الجنســـية ��ـــذه الـــطريـــقة، أن 

، كـــذلـــك تـــضّمنت الـــالفـــتات املـــرفـــوعـــة خـــالل الـــتظاهـــرات Qـــي 
ّ
هـــذا الحـــل لـــم يـــكن عـــادال

املــــناطــــق الــــكرديــــة؛ شــــعارات مــــن قــــبيل: «مــــطلبنا لــــيس الجنســــية بــــل الحــــريــــة» و «إعــــادة 

الجنسية ال تن°v معاناتي».  

سـنتناول Qـي هـذه الـورقـة، مـسألـة الـعدالـة تـجاه مـئات اآلالف مـن األشـخاص مـمن ُحـِرمـوا 

ط الــضوء بــشكٍل رئــيس عــoى اآلثــار 
ّ
 لــلتميM| الــعر�ــي،  وسنســل

ً
مــن الجنســية لــعقود نــتيجة

املسـتمرة النـعدام الجنسـية لـدى الـكرد Qـي سـوريـا، ونـأمـل مـن خـالل هـذا الـعمل أن تـطرح 

القضية عoى أجندات أعمال محادثات بناء السالم واالستقرار Qي فESة ما بعد ال¶|اع.  
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طا عع اظسثام الةظسغئ؟ 
  

مـن الـناحـية الـقانـونـية، يـتم تـعريـف انـعدام الجنسـية (statelessness بـالـلغة اإلنجـلM|يـة) 

 فــ�¹ا بــمقت¸�� تشــريــعها»، يــرد 
ً
لــلداللــة عــoى «الــشخص الــذي ال تــعتEFه أّيــة دولــة مــواطــنا

هـذا الـتعريـف Qـي املـادة األو�ـى مـن اتـفاقـية األمـم املتحـدة الـخاصـة بـشأن وضـع األشـخاص 

 مــن 
ً
 كــأحــد املــبادئ الــعامــة وجــزءا

ً
. وصــار الــتعريــف مــقبوال 1عــديــمv الجنســية عــام1954 

2القانون الدو�ي العرQي.  

 vتـــفويـــٌض عـــالـــم (UNHCR) نMلـــدى املـــفوضـــية الـــسامـــية لـــألمـــم املتحـــدة لـــشؤون الـــالجـــئ

لحــــمايــــة األشــــخاص عــــديــــمv الجنســــية، ومــــع ذلــــك، فــــإن الــــقليل مــــن الــــدول Qــــي الشــــرق 

ـــعت عـــoى هـــذه االتـــفاقـــية، حـــ�w بـــالنســـبة لـــلدول Qـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال 
ّ
األوســـط وق

 EMى هـــذه االتـــفاقـــية، فـــإن تـــعريـــف الـــشخص عـــديـــم الجنســـية غـــoـــعت عـــ
ّ
3إفـــريـــقيا الـــvw وق

مندمج بالكامل Qي قواني¾�ا املحلية. 

هــذا ال يــعvÀ عــدم وجــود أشــخاص عــديــمv الجنســية Qــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال 

إفـــريـــقيا؛ بـــل يـــوجـــد عـــدٌد كـــبEM مـــن الفلســـطينيMن Qـــي جـــميع أنـــحاء املـــنطقة و(الـــبدون) Qـــي 

 Convention Relating to the Status of Stateless) 1 مادة ١، اتفاقیة بشأن وضع االشخاص عدیمي الجنسیة
Persons) اعتمدها في 28 أیلول/سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضین دعا إلى عقده المجلس االقتصادي واالجتماعي 

بقراره 526 ألف (د-17 ) المؤرخ في 26 نیسان/أبریل 1954، تاریخ بدء النفاذ: 6 حزیران/یونیه 1960 ،وفقا ألحكام 
المادة 39.

 International Law) 2 لجنة القانون الدولي (2006) التعلیق على مسودة المواد المتعلقة بالحمایة الدبلوماسیة
Commission: Commentary on the Draft Articles on Diplomatic Protection) یذكر أنه "ال شك في 
https://www.refworld.org/docid/ :أن هذا التعریف قد اكتسب طبیعة عرفیة" (ص 49). متاح باللغة اإلنجلیزیة

 525e7929d.html

3 تقع معظم هذه الدول في شمال إفریقیا. قائمة الدول التي انضمت إلى االتفاقیة وصدقت علیها (باللغة اإلنجلیزیة): 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?

 src=TREATY&mtdsg_no=V-3&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
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رد الـــسوريـــMن، لـــكن الـــوضـــع الـــقانـــونـــي Qـــي هـــذه 
ُ
 إ�ـــى قـــسٍم مـــن  الـــك

ً
دول الخـــليج، إضـــافـــة

 آخــر إ�ــى التحــديــات اإلحــصائــية املــرتــبطة بــالــعمل Qــي مــلف انــعدام 
ً
الــدول؛ يــضيف تحــّديــا

الجنسية.  

ـر عـoى جـميع قـارات الـعالـم. فـقد رصـدت املـفوضـية 
ّ
 عـاملـية تـؤث

ٌ
4انـعدام الجنسـية، مـشكلة

UNHCR5 إ�ــى وجــود نــحو 4.2 مــليون شــخص مــن عــديــمv الجنســية Qــي 76 دولــة، غــEM أن 

اإلحـــصاءات حـــول هـــذا املـــوضـــوع، غـــEM كـــامـــلة ويـــعتقد بـــعض الـــخEFاء أن الـــرقـــم الـــحقيقي 

يقESب من 15 مليون.  

 بثون جظسغئ وبثون دولئ: 

ســـتخدم نـــفس 
ُ
 بـــMن املـــفهومـــMن (بـــال جنســـية) و (بـــال وطـــن) وت

ٌ
 مـــا يـــكون هـــناك خـــلط

ً
غـــالـــبا

الــــكلمة لــــكلتا الــــحالــــتMن Qــــي الــــعديــــد مــــن الــــلغات (عــــoى ســــبيل املــــثال "stateless" بــــالــــلغة 

 (a stateless person) "يـــة)، بـــاإلضـــافـــة إ�ـــى تـــعريـــف "الـــشخص عـــديـــم الجنســـية|Mاإلنجـــل

وفــــًقا التــــفاقــــية 1954 ولــــتفويــــض UNHCR كــــما هــــو مــــذكــــور أعــــاله، يــــدخــــل ضــــمن هــــذا 

االلــتباس مــفهوٌم آخــر هــو (شــعوب لــيس لــها دولــة) (non-state nation) كــما يســتخدمــھ 

4 لورا فان فاس (2008) مسائل الجنسیة: انعدام الجنسیة بموجب القانون الدولي (سلسلة أبحاث كلیة حقوق اإلنسان) 
29، ص 10. 

5  أخبار األمم المتحدة (11 تشرین الثاني/نوفمبر 2020) "مفوضیة شؤون الالجئین تحث على وضع حد لمعضلة 
 .https://news.un.org/ar/story/2020/11/1065562 :"2024 انعدام الجنسیة بحلول عام
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 إ�ــى 
ً
6عــلماء الســياســة ومــؤّرخــو الــقومــية.  مــ¾�م عــالــم الســياســة "ســتيفان وولــف"، مشــEMا

7أن هـذه الـشعوب «تـختلف عـن الـشعوب األخـرى Qـي أنـھ ليسـت لـها دولـها الـخاصـة �ـ�ا». 

ن مـن تـأمـMن مـطالـبھ خـالل فـESة بـناء الـدول الـقومـية Qـي 
ّ
بـما أن الـشعب الـكردي لـم يـتمك

الشـرق األوسـط، يـمكن اعـتباره (شـعٌب بـال دولـة) حسـب عـنوان كـتاب "جـEMارد شـالـيانـد" 

ِشر أوائل الثمانينيات. 
ُ
8البارز الذي ن

 حسـب هـذا املـفهوم، فـإن هـذا يـنطبق عـoى الـقومـيات واملجـموعـات الـvw لـيس لـها دولـها 

 أكــEF شــعب لــيس 
ً
الــخاصــة املــعESف �ــ�ا مــثل الفلســطينيMن، Qــي الــواقــع، ُيــعدُّ الــكرد عــمومــا

لـھ دولـة Qـي الـعالـم، ويـبلغ تـعداده نـحو 40 مـليون نـسمة عـEF أرا�Äـv تـركـيا، إيـران، الـعراق 

وسوريا.  

يـــــقول املـــــفكر الســـــيا��ـــــv واالجـــــتماÆـــــي الـــــكردي "عـــــباس و�ـــــي": «إن عـــــملية اعـــــتبار انـــــعدام 

الجنســـية كســـياســـة والـــشخص عـــديـــم الجنســـية كـ" فـــاعـــل ســـيا��ـــv" يســـتحضر -بـــشكل 

فــوري -الــقضايــا الــشائــكة كــالــحقوق، والــvw تــرتــبط بــشكل جــوهــري مــع مــؤســسة الــدولــة/

9األمة والسيادة الوطنية Qي الخطاب السيا��v املعاصر. "   

6 جیرارد شالیاند (1982) شعب بال وطن: كرد وكردستان (لندن ، مطبعة زید): 

Gérard Chaliand (1982) People without of Country: The Kurds and Kurdistan (London, 
Zed Press).

7 ستیفان وولف (2010) ، "العالقات بین الدول وشعوب بال دولة: نظرة مقارنة للكرد في العراق" في ضرورات السیاسة 
الكردیة (تحرره بقلم غاریث ستانسفیلد وروبرت لوي، تشاتام هاوس).

8 جیرارد شالیاند (1982) شعب بال وطن: كرد وكردستان (لندن ، مطبعة زید): 

Gérard Chaliand (1982) People without of Country: The Kurds and Kurdistan (London, 
Zed Press).

9 عباس ولی (1998) "الكرد و 'اآلخرین': هویة مجزأة وسیاسة مجزأة 18(2) سیاسات الهویة واالقتصاد العالمي ص 
.82
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 ملـبادئ حـقوق اإلنـسان والـقانـون الـدو�ـي، إذ 
ً
يـمكن اعـتبار كـل مـن هـذيـن املـفهومـMن انـ�Çاكـا

أن  لـــكل فـــرد الـــحق Qـــي الجنســـية عـــoى الـــنحو املـــنصوص عـــليھ Qـــي املـــادة 15 مـــن اإلعـــالن 

الـعالـمv لـحقوق اإلنـسان لـعام 1948. كـما أن لـكل شـعب الـحق Qـي تـقريـر املـصEM مـن أجـل 

 لـــلمادة األو�ـــى مـــن 
ً
اخـــتيار هـــويـــتھ الجـــماعـــية ونـــظام االنـــتماء الســـيا��ـــv الـــخاص بـــھ، وفـــقا

ميثاق األمم املتحدة.  

ـــرد ســـوريـــا، نـــرى أن هـــناك تـــقاطـــٌع بـــMن هـــذيـــن املـــفهومـــMن، بـــينما يـــمكن اعـــتبار 
ُ
Qـــي حـــالـــة ك

) شـعٌب بـدون دولـٍة خـاصـٍة �ـ�م، 
ً
رد Qـي سـوريـا (وQـي الـدول املـجاورة األخـرى أيـضا

ُ
جـميع الـك

 عــoى املســتوى الــفردي، كــذلــك 
ً
رد Qــي ســوريــا عــديــمو الجنســية أيــضا

ُ
هــناك قــسٌم مــن الــك

 لـلمفوضـية الـسامـية 
ً
هـناك 300,000 كـردي عـديـمv الجنسـية Qـي سـوريـا قـبل 2011 وفـقا

لــــألمــــم املتحــــدة لــــشؤون الــــالجــــئMن (UNHCR) الــــvw تــــحتفظ بــــإحــــصائــــياٍت حــــول انــــعدام 

الجنسية عoى مستوى العالم.  
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خطفغئ سظ إتخاء 1962 

 األو�ـــــي Qـــــي تـــــاريـــــخ انـــــعدام الجنســـــية لـــــلشعب الـــــكردي Qـــــي ســـــوريـــــا، هـــــو اإلحـــــصاء 
ُ

الحـــــدث

جــري Qــي 5 تشــريــن األول / أكــتوبــر مــن عــام Q 1962ــي مــحافــظة الــحسكة 
ُٔ
الــسكانــي الــذي ا
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 لهـــذا اإلحـــصاء، ُحـــِرم 120 ألـــف شـــخص مـــن 
ً
الـــvw تـــقع Qـــي شـــمال شـــر�ـــي ســـوريـــا. ونـــتيجة

 عند املتخصصMن.  
ً
10الجنسية السورية - وهو الرقم األكEÌ اقتباسا

11ووفـــــًقا لـــــلمرســـــوم التشـــــريـــــÍي (رقـــــم 93 الـــــصادر Qـــــي 23 آب / أغســـــطس 1962)، تـــــمت 

ق مـــعظم 
ّ
املـــوافـــقة عـــoى إجـــراء إحـــصاٍء عـــام واســـتثنائـــي لـــلمحافـــظة Qـــي يـــوٍم واحـــد. وتـــتعل

أحـكام املـرسـوم بـاإلجـراءات الـعملية لـلمكلفMن بـإجـراء اإلحـصاء، مـثال: تـوظـيف املـوظـفMن 

جــر الــعمل اإلضــاQــي ملــوظــفي الخــدمــة 
ُٔ
(املــواد 3-5 ، 8-9) واملــM|انــية بــما Qــي ذلــك املــكافــآت وا

املدنية (املواد 6-5).  

 واضـــحة 
ً
وال يـــوّضـــح نـــص املـــرســـوم Qـــي حـــّدِ ذاتـــھ الـــغرض مـــن اإلحـــصاء، وال ُيـــعطي إشـــارة

لـــــلنتائـــــج املـــــتوقـــــعة مـــــن اإلجـــــراءات، بـــــينما تـــــمنح املـــــادة 9 لـــــلجنة الـــــعليا «صـــــالحـــــية عـــــدم 

 لــــلقوانــــMن 
ً
تــــسجيل كــــل مــــن ال يــــثبت أنــــھ مــــن رعــــايــــا الجــــمهوريــــة الــــعربــــية الــــسوريــــة وفــــقا

12النافذة».  

 عـــoى ذلـــك، تجـــدر اإلشـــارة إ�ـــى أنـــھ تـــم تحـــميل الـــسكان املـــسؤولـــية الـــكامـــلة إلثـــبات 
ً
عـــالوة

حـّددت بـقرارٍ 
َ
وضـعهم، حـيث أن كـل شـخص كـان يـجب أن «يسـتحصل خـالل املهـلة الـvw ت

مـن وزيـر الـداخـلية عـoى صـورة عـن قـيده وقـيد عـائـلتھ املـدون Qـي السجـل املـدنـي، إلبـرازهـا 

10 یبدو أن المصدر األصلي لهذا الرقم هو الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا حسب األعمال األكادیمیة لعصمت 

شریف وانلي. انظر على سبیل المثال: اضطهاد الشعب الكردي من قبل دیكتاتوریة البعث في سوریا (1968 أمستردام، 
لجنة الدفاع عن حقوق الشعب الكردي).

11 وقد بني هذا المرسوم على المرسوم التشریعي رقم 1 الصادر في 30 نیسان / أبریل 1962 وعلى القرار الصادر عن 

مجلس الوزراء رقم 106 بتاریخ 22 آب / أغسطس من العام نفسه. انظر :لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق 
اإلنسان فـي سـوریا، " منذ 5/10/1962 وما زالت المعاناة مستمرة" تقریر حول المجردین من الجنسیة والمكتومین من 

المواطنین األكراد في سوریة بمناسبة مرور 45 عاما على اإلحصاء (2007) ص 2-1.

12 انظر ملحق 2، عباس علي موسى، المجّردون والمحرومون من الجنسّیة السورّیة منذ إحصاء 1962 (5 تشرین 

األول 2018، مجلة صور).
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إ�ـــى مـــوظـــفي اإلحـــصاء يـــوم اإلحـــصاء، ويـــقوم دفـــES الـــعائـــلة وتـــذكـــرة الـــهويـــة مـــقام صـــورة 

 . 13القيد» (مادة 19)

اّدعــت الســلطات الــسوريــة أن الــغرض مــن اإلحــصاء كــان الــتفريــق بــMن أولــئك الــذيــن لــهم 

الـحق Qـي الـحصول عـoى الجنسـية الـسوريـة وأولـئك الـذيـن «تسـللوا بـشكٍل غـEM قـانـونـي» إ�ـى 

14املـــحافـــظة. ومـــع ذلـــك، كـــان تـــنفيذ اإلجـــراءات غـــEM مـــتسق إ�ـــى حـــّدٍ كـــبEM، وأدى إ�ـــى مـــنح 

15أوضاٍع قانونية مختلفة عoى أساٍس تعسفي.  

ــقت حــاالت حــصل األشــقاء فــ�¹ا عــoى تــصنيفاٍت مــختلفة دون تفســEٍM مــنطقي: عــoى 
ّ
كــما ُوث

سـبيل املـثال، تـم االعـESاف بـبعض أفـراد األسـرة الـقاطـنMن Qـي مـ¶|ٍل واحـد كـمواطـنMن بـينما 

صار اآلخرون عديمv الجنسية.  

ـق تـقريـر (هـيومـن رايـتس ووتـش) املـكون مـن 48 صـفحة، الـعديـد مـن هـذه املـخالـفات 
ّ
يـوث

16وانــ�Çاكــات اإلجــراءات الــقانــونــية الــواجــبة. والجــديــر بــالــذكــر، أن رجــال تــّمت مــقابــلتھ Qــي 

، بــينما صــار شــقيقھ الــتوأم عــديــم الجنســية بــموجــب تــعداد 
ً
 ســوريــا

ً
دمــشق وكــان مــواطــنا

17عام 1962.  

13 نفس المرجع.

Kurdwatch 14 "الكرد عدیمي الجنسیة في سوریا: غزاة غیر شرعیین أم ضحایا سیاسة قومیة؟" (2010) تقریر5.

15 محمد جمال باروت (آب 2009) “كیف نشأت مشكلة "أجانب تركیا" في سوریة؟.. اإلحصاء االستثنائي في سوریة 

وجروح الهویة الوطنیة السوري" لوموند دیبلوماتیك. 

 Syria:] 16 هیومن رایتس ووتش [الباحثة: فیرجینیا شیري] (أكتوبر / تشرین األول 1996) سوریا: الكرد المكمونین

.[The Silenced Kurd

17 مقابلة أجراها الكاتب في كانون الثاني 2010.
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بـاإلضـافـة إ�ـى ذلـك، مـن املـعروف أن بـعض األفـراد الـذيـن لـدÚـ�م وثـائـق ثـبوتـية مـن العهـد 

الـــعثمانـــي (قـــبل عـــام 1923) واالنـــتداب الـــفرن�Ûـــv (مـــن عـــام 1923 إ�ـــى عـــام 1948) تـــثبت 

18وجــودهــم الــتاريــÜي عــoى أرا�Äــv الــحسكة قــد تــم تجــريــدهــم مــن الجنســية. كــما تــضعف 

دقــة الــعملية ومــصداقــي�Çا مــن خــالل الــنظر Qــي فــقدان الجنســية مــن بــعض الــشخصيات 

الــــبارزة عــــoى الــــرغــــم مــــن صــــالÝــــ�م املــــهمة Qــــي الــــتاريــــخ الــــسوري، بــــما Qــــي ذلــــك نــــائــــب وزيــــر 

الـخارجـية الـسابـق "عـبد الـبا�ـي نـظام الـديـن" والـلواء الـزعـيم "تـوفـيق نـظام الـديـن" الـذي 

19كان قد خدم Qي منصب رئيس أركان الجيش السوري عام 1955.  

رد الــــذيــــن ُرِفــــضت طــــلباÝــــ�م بــــالجنســــية Qــــي سجــــٍل 
ُ
خــــالل إحــــصاء عــــام 1962، ُسّجــــل الــــك

مـنفصل، وصـاروا مـعروفـMن بـاألجـانـب أو "أجـانـب الـحسكة". ومـع ذلـك، هـناك آخـرون لـم 

ُيسّجلوا عoى اإلطالق، ويشار إ�ى هؤالء األفراد باسم املكتومMن أو "مكتومي القيد".  

رد غـEM املسجـلMن Qـي السجـل املـدنـي Qـي 
ُ
 لـإلشـارة إ�ـى قـسٍم مـن الـك

ً
وصـار هـذا الـتعبEM مـتداوال

 إ�ـى أàـ�م 
ً
سـوريـا. وتـشكك الـحكومـة الـسوريـة Qـي عـالقـة فـئة املـكتومـMن بـاإلحـصاء، مشـEMة

 مـن املـكتومـMن 
ً
أشـخاٌص أتـوا لـسوريـا بـعد عـام 1962 بـشكٍل غـEM قـانـونـي، غـEM أن أعـدادا

كانوا موجودين Qي سوريا قبل وقٍت طويل من إجراء اإلحصاء.  

يـشار إ�ـى فـئvw "األشـخاص عـديـمv الجنسـية" مـن األجـانـب واملـكتومـMن بـشكٍل جـماÆـي عـoى 

20أàـــ�م bê nifûs تـــعvÀ حـــرفـــيا بـــالـــلغة الـــكرديـــة "بـــدون بـــطاقـــة هـــويـــة". ازداد عـــدد الـــكرد 

18 لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان فـي سـوریا (2007).

19 محمد جمال باروت ( آب (2009 ملحوظة: أثنیة هذا األخیر موضوع خالف إلى حد ما، وادعى البعض أنه من 

أصل عربي وأن عائلته تزوجت من الكرد.

20 انظر المقارنة مع فئة البدون في الخلیج العربي: عباس شبالق (2009) "البدون العربیة“ في انعدام الجنسیة وفوائد 

المواطنة: دراسة مقارنة (تحریر بقلم براد بلیزت ومورین لینش، أكادیمیة جنیف للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، 
المرصد الدولي النعدام الجنسیة) ص 93-85.
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عـديـمو الجنسـية (كـل مـن األجـانـب واملـكتومـون) Qـي سـوريـا مـن عـام 1962 إ�ـى عـام 2011، 

بسبب نقل حالة انعدام الجنسية من اآلباء إ�ى أطفالهم.  

هــذا عــoى الــرغــم مــن أحــكام قــانــون الجنســية الــسوري الــvw تــنص عــoى أن أّي طــفٍل يــولــد 

 
ً
عــoى األرا�Äــv الــسوريــة ولــم يكتســب جنســية مــن أّيــة دولــة أخــرى، يــجب اعــتباره مــواطــنا

.  كـــــما يـــــسمح الـــــقانـــــون الـــــسوري بـــــتجنيس األجـــــانـــــب بـــــعد فـــــESة 5 ســـــنوات مـــــن 
ً
21ســـــوريـــــا

  .
ً
طّبق عoى الكرد عديمv الجنسية عمليا

ُ
22اإلقامة Qي البلد، غEM أن هذه القوانMن ال ت

رد فـيما 
ُ
أدى عـدم تـطبيق هـذا اإلجـراء Qـي املـمارسـة الـعملية إ�ـى مـزيـٍد مـن الـتميM| ضـد الـك

رد األجـــــانـــــب 
ُ
يـــــتعلق بـــــالـــــحق Qـــــي الجنســـــية، قـــــبل إصـــــدار مـــــرســـــوم عـــــام 2011 بـــــمنح الـــــك

الجنســــية الــــسوريــــة، إذ كــــانــــوا مــــن أكــــEF مجــــموعــــات "األشــــخاص عــــديــــمv الجنســــية" Qــــي 

العالم. 

23بـناًء عـoى املـقابـالت الـvw سّجـلها "هـيثم مـناع" واملـقابـالت الـvw أجـراهـا كـاتـب هـذا املـقال، 

يــــبدو أن مــــعظم الــــناس اكــــتشفوا بــــالــــفعل فــــقداàــــ�م الجنســــية بــــعد عــــدة ســــنوات أثــــناء 

مـحاولـ�Çم تـنفيذ إجـراءات إداريـة فـقد تـم إبـالغـهم بـأàـ�م ال يسـتطيعون إكـمال املـعامـالت 

أل�àم ليسوا "سوريMن".  

رد األجـانـب واملـكتومـMن Qـي سـوريـا مـن الـظلم املـزدوج، ال لـكوàـ�م 
ُ
عـoى هـذا الـنحو، عـانـى الـك

بـال دولـة فحسـب؛ بـل بـدون أوراق جنسـية ومـا يـقابـلها مـن حـقوٍق مـدنـية Qـي بـلد إقـامـ�Çم، 

21 المرسوم التشریعي رقم 276 للعام 1969 المتعلق بالجنسیة العربیة السوریة، الفصل الثاني: ثبوت الجنسیة، المادة 3 

(د).

22 المرسوم التشریعي رقم 276 للعام 1969 المتعلق بالجنسیة العربیة السوریة، الفصل الثالث: التجنس، المادة 4 (ب). 

23 هیثم مناع (2004) "عدیمو الجنسیة في سوریة (من غیر الالجئین الفلسطینیین)" (اللجنة العربیة لحقوق اإلنسان)؛ 

توماس مكغي (2014) "الكرد عدیمي الجنسیة في سوریا: الهویة العرقیة والهویة الشخصیة" مراجعة مجلة تیلبورغ 
للمراجعات القانونیة 19 (1-2) ص 181-171.
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إذ نــــــتج عــــــن هــــــذا اإلحــــــصاء  عــــــدم قــــــدرة األفــــــراد  لــــــلوصــــــول إ�ــــــى الــــــعديــــــد مــــــن الــــــحقوق 

األساسية Qي ش�w النواãي.  

مـن املـعESف بـھ عـoى نـطاٍق واسـع، أن انـعدام الجنسـية يـمكن أن يـؤدي إ�ـى مـشاكـل ثـانـويـة 

"مــرتــبطة" ويــؤدي إ�ــى تــفاقــمها. يــصف تــقريــر إحــدى املــنظمات غــEM الــحكومــية كــيف ُحــِرم 

رد عـــديـــمو الجنســـية مـــن ســـلسلٍة كـــامـــلة مـــن الـــحقوق: الجنســـية والـــهويـــة / الـــتعليم / 
ُ
الـــك

24التوظيف / الصحة / الزواج / امللكية الخاصة / حرية التنقل. 

ــر عــoى 
ّ
تــقدم هــذه الــورقــة حــجتMن رئيســيتMن، األو�ــى åــي أنــھ ال يــزال انــعدام الجنســية يــؤث

  مــــــن عــــــديــــــمv الجنســــــية قــــــبل 2011 لــــــم يــــــتحّصلوا عــــــoى 
ً
ــــــرد ســــــوريــــــا حــــــيث أن قــــــسما

ُ
ك

الجنسـية إ�ـى الـيوم (مـثل مـكتومـي الـقيد الـذيـن اسـتبعدوا مـن املـرسـوم 49)، كـما أن مـن 

حصلوا عoى الجنسية بعد 2011 ما زالوا يعانون من اإلرث السلvç النعدام الجنسية.  

رد ســــوريــــا؛ لــــها 
ُ
الــــحجة الــــثانــــية: تــــجادل هــــذه الــــورقــــة، بــــأن قــــضية انــــعدام الجنســــية لــــك

مكانة مهمة ضمن عملية بناء السالم Qي البالد. 

الّاتّرضات الُضردّغئ الثاسغئ لطتخعل سطى الةظسّغئ  

رديــة اإلجــراءات لــلدفــع Qــي حــّلٍ مــشكلة 
ُ
خــذت الحــركــة الســياســية الــك

ّ
عــoى مــّرِ الــسنMن، ات

انـعدام الجنسـية Qـي سـوريـا. قـبل عـام 2011، مـّرت تـلك الـجهود دون أن تـالحـظها وسـائـل 

اإلعــالم الــدولــية واملــنظمات غــEM الــحكومــية الــعامــلة Qــي مــجال انــعدام الجنســية، Qــي حــMن 

حــــــــاول بــــــــعض األشــــــــخاص عــــــــديــــــــمv الجنســــــــية تــــــــغيEM وضــــــــعهم مــــــــن خــــــــالل االتــــــــصاالت 

24 مورین لینش وعلي بیرفین (ینایر 2006) "مدفونون على قید الحیاة: أكراد عدیمي الجنسیة في سوریا" (منظمة 

الالجئین الدولیة).
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الـــشخصية مـــع مـــسؤو�ـــي الـــدولـــة، وقـــد نـــّفذ ســـكان الـــحسكة بـــعض األنشـــطة الجـــماعـــية 

بشأن هذه القضية.  

 عـــن عـــديـــمv الجنســـية، 
ً
فـــقد حشـــدت األحـــزاب الـــكرديـــة، وغـــEMهـــا مـــن الجـــماعـــات، نـــيابـــة

 عــoى ذلــك، 
ً
 مــا اســتخدمــت قــضي�Çم كــرمــٍز قــوي لـ «املــأســاة الــكرديــة»، عــالوة

ً
الــذيــن غــالــبا

ل نــقطة 
ّ
ــشك

ُ
وبحســب مــنظمة (هــيومــن رايــتس ووتــش)، فــإن مــشكلة انــعدام الجنســية «ت

25تجــمع للحــركــات الــكرديــة». إذ كــانــت تســتذكــر ذكــرى اإلحــصاء Qــي الــخامــس مــن اكــتوبــر 

بـــالـــعديـــد مـــن األنشـــطة والـــبيانـــات الســـياســـية، بـــاإلضـــافـــة إ�ـــى ذلـــك، تـــتضمن مـــنشورات 

األحـزاب مـن شهـر أكـتوبـر بـانـتظام مـقاالت ورسـائـل مـفتوحـة وإعـالنـات حـول مـحنة الـكرد 

عــديــمv الجنســية. وقــد أنــتجت ووّزعــت األحــزاب الــكرديــة والجــماعــات الــطالبــية كــتيبات 

حول هذا املوضوع، للفت االنتباه إ�ى املعاناة الكردية. 

بــــاإلضــــافــــة إ�ــــى تــــظاهــــرات "األجــــانــــب" Qــــي أواخــــر الــــثمانــــينيات وأوائــــل الــــتسعينيات، خــــالل 

العــقد األول منــ القــرن الحــادي والعشـرـينــ، بدــأ أعضــاٌء منــ عدــة أحـزـاٍب سيــاسيــة، وال 

ســــيما حــــزب يــــكيvw الــــكردي Qــــي ســــوريــــا (يــــكيvw كــــرد بــــالــــلغة الــــكرديــــة) بــــتنظيم أســــالــــيب 

جديدة للمناصرة، من خالل مخاطبة الجهات الفاعلة الدولية بشكٍل مباشر.  

Qـــــــي عـــــــام 2003، نـــــــظمت تـــــــلك األحـــــــزاب األطـــــــفال واآلبـــــــاء Qـــــــي مســـــــEMٍة نـــــــحو مـــــــكتب مـــــــقر 

الـيونـيسف (صـندوق الـطوارئ الـدو�ـي لـألطـفال الـتابـع لـألمـم املتحـدة) Qـي دمـشق، لتسـليم 

رسالٍة بأسماء (أطفال كرد سوريا)، وقد ورد Qي تلك الرسالة مايoي: 

 

 EMمـن املـعايـ EFـي ذلـك حـقوق األطـفال يـعتQ ام حـقوق اإلنـسان بـماESى الـرغـم مـن أن احـoعـ

 Syria:] 25 هیومن رایتس ووتش [الباحثة: فیرجینیا شیري] (أكتوبر / تشرین األول 1996) سوریا: الكرد المكتومین

.[The Silenced Kurds
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األسـاسـية لـلتقدم الـحضاري، تـلك األسـاسـيات ال تـطبق عـoى شـعبنا الـكردي الـذي يحـرم 

أطـفالـھ حـ�w مـن الجنسـية أو االنـتماء لـعائـلة! Qـي حـMن أن إعـالن حـقوق الـطفل يـنص عـoى 

أن لــكل طــفل الــحق Qــي أن يــكون لــھ اســم وجنســية ولــقب، تــم ســحب الجنســية مــن ربــع 

مــليون كــردي مــن بــي¾�م 100 ألــف طــفل ألبــويــن محــرومــMن مــن الجنســية حســب الــتعداد 

الــذي أجــري Qــي مــحافــظة الــحسكة بــتاريــخ 5/10/1962. تــم تــصنيفهم جــميًعا عــoى أàــ�م 

أجــانــب Qــي ســابــقة لــم يســبق لــها مــثيل Qــي الــعالقــات بــMن الــدولــة ومــواطــن�¹ا. بــاإلضــافــة إ�ــى 

أن هــناك أعــداًدا كــبEMة مــن األطــفال غــEM املسجــلMن املــولــوديــن ألب محــروم مــن الجنســية 

26وأم مواطنة ألن املحاكم الرسمية لن تسمح بتسجيل زواجهم. 

26 مذكرة من األطفال الكرد في سوریا إلى منظمة الطفولة التابعة لألمم المتحدة في سوریا موجهة للسید محمد بن ادریس 

العلمى ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة في سوریا مدیر مكتب الیونیسف في دمشق. المذكرة مؤرخة 25 یونیو / 
حزیران 2003. یمكن الوصول إلى النص الكامل للمذكرة في الكتاب: جواد مال ‘كردستان الكرد: وطن منقسم وأمة بال 

دولة' (2005 ، لندن ، مطبوعات جمعیة كردستان الغربیة). ص 270.
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مســـEMة احـــتجاجـــية إ�ـــى مـــقر الـــيونـــيسف Qـــي دمـــشق ، 25 يـــونـــيو 2003 (تـــصويـــر مـــسعود 

حامد) 
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َعْض ق غجاُل اظسثام الةظسّغئ ُغمّبض صدغًئ لُضرِد جعرغا بسث 2011؟ 

Qـي 7 نـيسان / أبـريـل 2011، أفـادت وسـائـل إعـالٍم دولـية بـتوقـيع مـرسـوم مـن قـبل الـرئـيس 

رد املسّجــلMن كـ "أجــانــب" داخــل الــبالد. ومــن 
ُ
27الــسوري "بــشار األســد" ملــنح الجنســية لــلك

 غــــEM مســــبوق 
ً
 عــــامــــا

ً
املــــفارقــــات أن تــــغطية هــــذه املــــبادرة إلàــــ�اء مــــحن�Çم، جــــلبت اهــــتمامــــا

لـلمعانـاة الـتاريـخية الـvw تحـّملها األفـراد عـديـمv الجنسـية ومـجتمعهم ملـا يـقارب مـن نـصف 

قرن.  

رّحـــبت مـــفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامـــية لـــشؤون الـــالجـــئMن بـــمبادرة الـــحكومـــة الـــسوريـــة 

رد عـديـمv الجنسـية Qـي سـوريـا مـنذ أبـريـل 2011، ذكـرت املـفوضـية 
ُ
لـتجنيس قـسٍم مـن الـك

نـــفسها Qـــي نشـــرٍة رســـمية أن املـــرســـوم «يـــعكس الـــS|ام ســـوريـــا بتحســـMن أوضـــاع مـــواطـــن�¹ا 

28واملجموعات األخرى الvw تعيش عoى أراض�¹ا»."  

27 على سبیل المثال 
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in Syria granted citizenship: http:// articles.cnn.com/2011-04-07/world/ 
syria.kurdish.citizenship_1_kurdish-region-kurdish-identity-stateless- kurds?

_s=PM:WORLD; Telegraph (April 7 2011) Syrian president grants citizenship to Kurds: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/ 8435041/Syrian-president-

grants-citizenship-to-Kurds.html. 

28 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین (UNHCR) المراجعة الدوریة الشاملة (UPR) لسوریا: تقریر مقدم 

من مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین (مایو 2011): 

https://www.refworld.org/docid/4f1812062.html
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ويـذكـر تـقريـٌر آخـر صـادر عـن املـفوضـية الـسامـية لـألمـم املتحـدة لـشؤون الـالجـئMن أنـھ «تـم 

29إحـراز تـقّدم كـبQ EMـي عـام Q «2011ـي حـّل حـاالت انـعدام الجنسـية الـvw طـال أمـدهـا. لـقد 

ــرد أجــانــب الــحسكة مــن الــتجنيس الــذي جــاء كــإصــالٍح مــن جــانــب 
ُ
"اســتفادت" غــالــبية ك

رد خـــالل املـــراحـــل األو�ـــى لـــالنـــتفاضـــة الـــشعبية Qـــي 
ُ
الـــنظام الـــسوري، ��ـــدف اســـESضـــاء الـــك

سوريا عام 2011.  

الصسُط الثي طا زال طسثوم الةظسّغئ 

رد Qــي ســوريــا، وســاهــم إحــصاء 
ُ
نــّفذت الــحكومــة الــسوريــة ســياســة تــميMٍ| واضــحة ضــّد الــك

عام Q 1962ي هذه السياسة بطريقتMن عoى األقل. 

 بــــكرد مــــنطقة واحــــدة مــــن الــــبلد (مــــحافــــظة 
ً
، يــــمكن اعــــتبار أن اإلحــــصاء كــــان خــــاصــــا

ً
أوال

الـحسكة) كـمحاولـٍة مـن جـانـب السـلطات الـسوريـة إلبـراز االخـتالفـات Qـي الـهويـة اإلقـليمية 

 
ً
عـoى حـساب الـتضامـن الـعر�ـي الـقومـي الـكردي. ثـانـًيا، تـم تـميM| الـكرد Qـي الـحسكة داخـليا

 vçم املـدنـية مـن خـالل نـتائـج اإلحـصاء: كـمواطـن أو أجـن�Çعـن بـعضهم الـبعض حسـب حـالـ

أو مكتوم.  

ق 
ّ
واملـــــــرســـــــوم رقـــــــم 49 هـــــــو مـــــــثال آخـــــــر عـــــــoى ســـــــياســـــــة الـــــــتميM| تـــــــجاه الـــــــكرد، فـــــــيما يـــــــتعل

 مـن عـملية 
ً
بِعدوا رسـميا

ُ
بـاملـكتومـMن، فـلم يـرد ذكـرهـم بـنص املـرسـوم ونـتيجة لـذلـك، اسـت

الـتجنيس. األجـانـب ومـكتومـي الـقيد الـذيـن كـانـوا خـارج سـوريـا، لـم يـتمكنوا مـن الـحصول 

29 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین (یونیو 2012) "معالجة انعدام الجنسیة" ، التقریر العالمي 2011 

(جنیف UNHCR) ، ص 46.
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ن مــعظم األجــانــب الــذيــن مــا زالــوا Qــي ســوريــا مــن الــحصول عــoى 
ّ
عــoى الجنســية. بــينما تــمك

الجنسية منذ عام 2011.  

 ،
ً
 والـــذيـــن كـــان آبـــاؤهـــم أجـــانـــبا

ً
Qـــي حـــMن أن املـــكتومـــMن الـــذيـــن تـــقلُّ أعـــمارهـــم عـــن 18 عـــامـــا

بــإمــكاàــ�م الــحصول عــoى الجنســية بــعد تــجنيس آبــاëــ�م، وال يــزال الــعديــد مــن املــكتومــMن 

 النـعدام الجنسـية 
ً
عـديـمv الجنسـية. بـالنسـبة لـهؤالء األشـخاص، تسـتمر املـشاكـل نـتيجة

مـن جـهة وتـتفاقـم مـن جـهٍة أخـرى، بسـبب حـالـة الـ¶|اع ونـقاط الـضعف املـرتـبطة بـھ، كـما 

تــتطلب إجــراءات الــحصول عــoى الجنســية بــموجــب املــرســوم حــضور جــميع أفــراد األســرة 

Qي محافظة الحسكة.  

لهــــذا الســــبب، ال يــــمكن لــــألجــــانــــب واملــــكتومــــMن الــــذيــــن كــــانــــوا Qــــي الــــخارج االســــتفادة مــــن 

 مـا واجـھ أولـئك الـذيـن ظـلوا عـديـمv الجنسـية خـارج الـبالد، تحـديـاٍت 
ً
املـرسـوم 49، غـالـبا

تـتعلق بـاالرتـباك حـول وضـعهم مـن قـبل سـلطات الهجـرة والـلجوء Qـي الـدول الـvw يـقطنون 

ف�¹ا. 

 vـ�م عـديـمàـي إثـبات أQ رد عـديـمو الجنسـية مـن سـوريـا صـعوبـات
ُ
مثال Qـي أوروبـا، واجـھ الـك

30الجنسـية Qـي إطـار إجـراءات الـلجوء. عـoى سـبيل املـثال، شـككت بـعض املـحاكـم األوربـية 

Qـي صـحة روايـات طـالـvç الـلجوء مـن عـديـمv الجنسـية بـعد أن تـبنت الـروايـة الـقائـمة عـoى 

أن مـشكلة انـعدام الجنسـية Qـي سـوريـا قـد تـم حـلها بـالـكامـل مـنذ 2011. أدى هـذا الـفهم 

الخاطىء إ�ى رفض بعض طلبات اللجوء، لتتفاقم بذلك محنة أصحا��ا. 

30 توماس مكغي (2019) "من سوریا إلى أوروبا: تجارب األكراد عدیمي الجنسیة والالجئین الفلسطینیین من سوریا 

الذین یطلبون الحمایة في أوروبا"، تقریر نشرها معهد على انعدام الجنسیة واإلدماج، الشبكة األوروبیة حول انعدام 
 .ASKV الجنسیة ومنظمة
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اإلرُث الّسطئغ قظسثاِم الةظسّغئ سطى الُضرد الماةّظسغظ 

رد املتجنســــMن اآلن مــــثل بــــا�ــــي بــــطاقــــات مــــواطــــvÀ الجــــمهوريــــة 
ُ
تــــعمل بــــطاقــــات الــــهويــــة لــــلك

، ويـــفيد  
ً
 ويـــتطلب رشـــاوى أحـــيانـــا

ً
 دائـــما

ً
 سهـــال

ً
الـــسوريـــة، عـــoى الـــرغـــم مـــن أنـــھ لـــيس أمـــرا

سMن أ�àم قادرون عoى تسجيل املمتلكات بأسما�ëم.  
ّ
رد األجانب املجن

ُ
الك

ن بــعض األفــراد مــن الــعثور عــoى عــمٍل رســمv بــعد أن عــملوا Qــي الــسابــق بــشكٍل 
ّ
كــما تــمك

غــــEM قــــانــــونــــي لــــسنوات، وبــــالــــنظر الســــتمرار حــــالــــة الــــ¶|اع Qــــي ســــوريــــا، كــــان الــــحصول عــــoى 

 مـن األمـن وحـريـة الـتنقل 
ً
ـرت للمسـتفيديـن مـ¾�ا مـزيـدا

ّ
الجنسـية ذا أهـمية كـبEMة، ألàـ�ا وف

Qـــي الـــشوارع مـــع تـــقليل مـــخاطـــر االعـــتقال واالحـــتجاز مـــن جـــانـــب مـــسؤو�ـــي األمـــن Qـــي نـــقاط 

التفتيش. 

، أن اكــتساب الجنســية مــن نــواٍح 
ً
ســMن أيــضا

ّ
ومــع ذلــك، أفــاد الــعديــد مــن األجــانــب املجن

كـثEMة ال ين°ـv املـعانـاة الـvw عـاشـوهـا مـنذ عـقود، وكـما تـجادل إحـدى الـباحـثات Qـي مـجال 

انـعدام الجنسـية Qـي سـياقـات أخـرى: «يـمكن أن يـؤدي اكـتساب شـخص عـديـم الجنسـية 

للجنسـية إ�ـى تحسـMن حـالـة حـقوق اإلنـسان الـخاصـة بـھ، ولـكن ال يـوجـد ضـمان نـظري أو 

31تجريvç عoى أن هذا سيكون بالتأكيد هو الحال». 

 جمــــيع عـوـــاقبــــھ، وال 
ً
قت باــــحثــــة أخـرـــى، «بأــــن إ�àــــاء انعــــدام الجنسيــــة ال يحلــــّ دائمــــا

ّ
وعلــــ

ق بــــكيفية تحــــديــــد 
ّ
 تــــتعل

ً
يــــق¸�v عــــoى جــــميع أســــبابــــھ، تــــثEM هــــذه الــــحقيقة بــــدورهــــا أســــئلة

31 كاتجا سویدر، لماذا نقضي على انعدام الجنسیة؟ في فهم انعدام الجنسیة، تحریر بقلم تینداي بلوم ، كاثرین تونكیس ، 

فیلیب كول (روتلیدج، ٢٠١٧).  

'Acquisition of a nationality by a stateless person can lead to the improvement of his or her 
human rights situation, but there is neither a theoretical nor an empirical guarantee that 
this will necessarily be the case.' 
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وقــياس انــعدام الجنســية، وكــيفية تحــديــد وقــت انــ�Çاء املــأزق بــالــفعل ومــ�w يــمكن إعــالن 

32النصر». 

مـن املـنطقي أن إàـ�اء انـعدام الجنسـية لـشخٍص مـا، ال يـعكس الحـرمـان الـذي عـانـاه بـMن 

عشيٍة وضحاها، وال ُيعيد الُفرص الضائعة منھ عoى مّر السنMن.  

ـرد سـوريـا Qـي مـساهـمتھ 
ُ
 Qـي سـياق ك

ً
وهـذا مـا يـجادلـھ الـباحـث األكـاديـمv "حـقي ��ـرم" أيـضا

سون Qـــــي مـــــواجـــــهة 
ّ
33ضـــــمن كـــــتاب قـــــيد النشـــــر عـــــن انـــــعدام الجنســـــية. قـــــد يســـــتمر املـــــجن

العقبات نتيجة ضياع فرص الحياة Qي السابق.  

ســMن: «هــل تــعتقد أن الــحكومــة ســتمنحvÀ الــشهادة اآلن 
ّ
رد املتجن

ُ
وقــال أحــد األجــانــب الــك

بعد 15 سنة من تخرðي من الثانوية؟».  

Qــــي الــــواقــــع، تشــــEM نــــتائــــج تــــقريــــر نشــــرتــــھ إحــــدى املــــنظمات الــــسوريــــة غــــEM الــــحكومــــية قــــبل 

ســـــMن åـــــي «االعـــــESاف بـــــاملســـــEMة الـــــتعليمية 
ّ
رد املتجن

ُ
عـــــامـــــMن، إ�ـــــى أن األولـــــويـــــة الـــــكEFى لـــــلك

34ألولئك الذين ُحِرموا من الحصول عoى شهادات تثبت اجتيازهم لها».  

32 كاثرین ساوثویك (2011) 'المتحدثون بلغة األردو في بنغالدیش: قصة غیر مكتملة عن إنفاذ حقوق المواطنة' في 

انعدام الجنسیة و الجنسیة: دراسة مقارنة حول فوائد الجنسیة (تحریر بقلم براد بلیتز و مورین لینش، صحافة إدوارد 
الجار). ص 137: 

‘[E]nding statelessness does not always resolve all of its consequences, nor does it 
eliminate all of its causes. This fact in turn raises questions regarding how to define and 
measure statelessness, how to determine when the predicament has actually ended and 
when victory can be declared.’

33 حقي بهرم (2021، قید النشر) "بعد فوات األوان: تجنیس الكرد عدیمي الجنسیة والعدالة االنتقالیة في سوریا" في 

انعدام الجنسیة، الحوكمة ومشكلة المواطنة (تحریر بقلم تینداي بلوم ولیندسي كینغستون، مطبعة جامعة مانشستر).

34 سوریون من أجل الحقیقة والعدالة، “المواطنة السوریة المفقودة”: كیف دمر إحصاء عام 1962 حیاة الكرد السوریین 

وهویتهم ص 63. 
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غـالـبا تـؤدي فـرص الـتعليم الـضائـعة إ�ـى انـتكاسـات مـهنية ونـقص Qـي الـتنمية االقـتصاديـة 

الشخصية والعائلية.  

تــوّضــح امــرأة كــرديــة صــارت مــواطــنة ســورّيــة عــام 2012 إàــ�ا ال تســتطيع الــعمل Qــي مــجال 

تـخّصصها، لـعدم حـصولـها عـoى شـهادة مـن الـجامـعة رغـم اسـتكمال دراسـ�Çا، تـقول: «لـو 

ـدة مـن أنـvÀ كـنت 
ّ
. أنـا مـتأك

ً
، لـكان وضـÍي الـحا�ـي مـختلفا

ً
لـم أكـن عـديـمة الجنسـية سـابـقا

وجدت وظيفة جيدة اآلن».  

 مـا تـكون املـظاهـر النفسـية للحـرمـان مـن الـفرص ومـشاعـر الـتميM| واإلحـباط والـيأس 
ً
غـالـبا

ق Qي تقريٍر من مفوضية األمم املتحدة للالجئMن. 
ّ
35عميقة الجذور، كما هو موث

ـر عـoى حـقوق املـلكية، مـا أدى إ�ـى عجـٍز مـا�ـي ملـن كـانـوا 
ّ
«ال يـزال إرث انـعدام الجنسـية يـؤث

 مــن فــئة األجــانــب، حــرمــان 
ً
عــديــمv الجنســية»، يــصف أحــد الــصحفيMن، وهــو كــان ســابــقا

الــكرد مــن الجنســية عــoى أنــھ كــان مجــرد هــدف ثــانــوي لــإلحــصاء. ويــصر عــoى أن «الهــدف 

األسـا��ـv مـن هـذه السـياسـة كـان حـرمـان الـكرد مـن مـلكية األرض». لـذلـك، يخـلص إ�ـى أن 

36«[الحق] األخطر بالتأكيد هو ملكية األرض».  

مـثل هـذه الـتعليقات، ليسـت مـفاجـئة ألن مـشكلة انـعدام الجنسـية لـلكرد الـسوريـMن åـي 

ردي مــن حــقوقــھ Qــي شــمال شــرق ســوريــا، 
ُ
جــزء مــن مشــروٍع شــامــل لحــرمــان املــجتمع الــك

كدليٍل Qي دراسة "محمد طالب هالل" عن عام 1963.  

كــان "هــالل" املــالزم أول ورئــيس األمــن الســيا��ــQ vــي مــحافــظة الــحسكة وقــد كــتب دراســة 

عـــن مـــحافـــظة الجـــزيـــرة مـــن الـــنواãـــي الـــقومـــية االجـــتماعـــية الســـياســـية. Qـــي هـــذه الـــدراســـة 

35 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین (2015) "أنا هنا، أنا أنتمي ؛ الحاجة الملحة إلنهاء حاالت انعدام 

الجنسیة لدى األطفال".

36 إبراهیم نمر (2009) حزمة قرارات حكومیة متأخرة لمحافظة الحسكة في مجلة قاسیون، العدد 408، ص 2. 
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اقــــESح "هــــالل" 12 تــــوصــــية إلàــــ�اء مــــا يــــسم� بــــاملــــشكلة الــــكرديــــة Qــــي ســــوريــــا، مــــن ضــــم¾�ا؛ 

تجـــريـــد الجنســـية وعـــمليات الـــتهجEM، وإســـكان عـــناصـــر عـــربـــية وإجـــالء االـــكرد Qـــي املـــناطـــق 

37الكردية.  

لـذلـك، فـإن اإلشـارة إ�ـى إحـصاء عـام Q 1962ـي دراسـة "هـالل" يـؤكـد أنـھ جـزء أسـا��ـv مـن 

الــتفكEM الــرســمQ vــي حــل املــعضلة الــكرديــة، ويــضعھ ضــمن بــرنــامــج يــشمل اســESاتــيجيات 

 هـو إجـراء السـتبعاد الـكرد Qـي الـحسكة 
ً
الـتعريـب واإلقـصاء، Qـي حـMن أن اإلحـصاء ظـاهـريـا

 
ً
 مـــــحفزا

ً
مـــــن املـــــشاركـــــة Qـــــي املـــــجتمع الـــــسوري، وQـــــي الـــــوقـــــت نـــــفسھ يـــــجب اعـــــتباره أيـــــضا

للتعريب. 

 لهــذه الســياســات مــن جــانــب الــحكومــة الــسوريــة عــoى مــدى خــمسِة عــقود، هــرب 
ً
 نــتيجة

 عـن حـياٍة أفـضل. كـان 
ً
38الـعديـد مـن الـكرد عـديـمv الجنسـية مـن سـوريـا إ�ـى أوروبـا، بـحثا

لـدى الـعديـد مـن الـكرد عـديـمv الجنسـية Qـي سـوريـا مـنازل أو أرا�Äـv أو مـمتلكات مسّجـلة 

رد عــديــمv الجنســية 
ُ
ن الــعديــد مــن الــك

ّ
بــأســماِء أشــخاٍص آخــريــن، لهــذا الســبب لــم يــتمك

سMن من بيع ما يمتلكونھ بسعٍر مناسب خالل الصراع منذ عام 2011.  
ّ
والكرد املتجن

37  المالزم األول محمد طلب هالل "دراسة عن محافظة الجزیرة من النواحي القومیة االجتماعیة السیاسیة"(نشرت من 

قبل منشورات مركز عامودا للثقافة الكردیة، 2003) العدد 31.

38 هارییت مونتغمري (2005) "كرد سوریا: وجود مرفوض" (برلین: المركز األوروبي للدراسات الكردیة) ص 65. 
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دوُر اظسثام الةظسّغئ شغ تضِّ الّظجاسات والمفاوضات الّسغاجّغئ 

Qـي سـياق الـربـيع الـعربـي الـذي بـدأ Qـي تـونـس عـام 2010، اسـتخدمـت السـلطات Qـي الشـرق 

39األوسط وشمال أفريقيا الجنسية وقضية انعدام الجنسية كأداٍة سياسية.  

عـoى سـبيل املـثال، حـرمـت حـكومـة البحـريـن الجنسـية مـن عـدة مـئات مـن املـواطـنMن مـنذ 

عام 2012، بمن ف�¹م شخصيات معارضة. 

Qـي سـوريـا، كـان أحـد الـشعارات الـثوريـة åـي  إعـادة تـشكيل املـواطـنة، كـما كـتب "ريـمونـد 

 EÌـي"، كـان املـتظاهـرون هـناك، «يـطالـبون �ـ�ويـٍة وطـنية سـورّيـة أكـÆهـينبوش" و "عـال الـرفـا

 Qـــي 
ً
 كـــبEMا

ً
، وبـــتأســـيس دولـــة مـــواطـــنة». لـــعبت املـــواطـــنة والـــهويـــة، دورا

ً
 وإنـــصافـــا

ً
40شـــموال

سـياق االنـتفاضـة الـسوريـة، اكتسـبت رمـزيـة قـويـة ودورا مـفيدا كـأدوات لـنقل الـتعبEMات 

األيديولوجية واملطالبات بالحقوق الجماعية.  

صت املــــشاركــــة الــــكرديــــة Qــــي ثــــورة 2011،  فــــليس ألن 
ّ
إذا كــــانــــت قــــضية املــــواطــــنة قــــد قــــل

الـــحكومـــة الـــسوريـــة مـــنحت الجنســـية لـــألجـــانـــب، لـــكن ألن املـــعارضـــة الـــسوريـــة فشـــلت Qـــي 

توفEM ضمانات فّعالة لحقوقهم Qي مستقبل ما بعد األسد.  

 كــــافــــية لتحــــديــــد مــــكان الــــكرد 
ً
لــــم يــــبذل الــــتيار الــــرئي�ÛــــQ vــــي املــــعارضــــة الــــسوريــــة، جــــهودا

سMن بعد 2011 والذين ما زالوا عديمv الجنسية ضمن رؤي�Çا ملستقبل سوريا.  
ّ
املتجن

39 زهرة البرازي و جاسن توكر، الجنسیة كأداة سیاسیة: االضطرابات األخیرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? :'وخلق حاالت انعدام الجنسیة وحلها
2376426=abstract_id

40 ریموند هینبوش و عال الرفاعي (2017) "سوریا: الهویة وتكوین الدولة والمواطنة" في أزمة المواطنة في الوطن 

العربي (تحریر رویل میجر ونیلس بوتینشون، مطبعة بریل) ص 117,106. 
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عــــoى ســــبيل املــــثال، خــــالل الــــفESة املــــبكرة لــــلثورة، لــــم تــــقدم تــــعليقات الــــرئــــيس الــــسابــــق 

رد Qــي أن مــطالــباÝــ�م بــالــعدالــة 
ُ
للمجــلس الــوطــvÀ الــسوري "بــرهــان غــليون" ثــقة كــبEMة لــلك

41قــد تــم االعــESاف �ــ�ا. عــندمــا قــارن الــكرد Qــي ســوريــا بــاملــهاجــريــن Qــي فــرنــسا، رّدد حــجج 

الـــحكومـــة الـــسوريـــة الـــvw بـــررت الـــتميM| واإلقـــصاء تـــجاه الـــكرد Qـــي ســـوريـــا، وأطـــالـــت أمـــد 

انعدام الجنسية لد�Úم عEF األجيال.  

رديـة 
ُ
مـنذ عـام 2012، فـقدت الـحكومـة الـسوريـة السـيطرة عـoى األرا�Äـv ذات األغـلبية الـك

Qــي شــمال ســوريــا. ســيطرت الــقوات األمــنية والــعسكريــة الــكرديــة املــرتــبطة بحــزب االتــحاد 

لت الهـياكـل السـياسـية املـرتـبطة �ـ�ا؛ أنـظمة 
ّ
الـديـمقراطـي (PYD) عـoى هـذه املـناطـق، وشـك

الحكم.  

أقــــامــــت الهــــياكــــل الســــياســــية املــــرتــــبطة بــــأنــــظمة الــــحوكــــمة والــــvw تــــعرف بــــاإلدارة الــــذاتــــية 

الــــديــــمقراطــــية Qــــي شــــمال وشــــرق ســــوريــــا. وبــــذلــــت اإلدارة الــــذاتــــية- بــــقيادة الــــكرد- بــــعض 

الجهود لضمان إدراج الكرد عديمv الجنسية Qي املجتمع وإطار الحوكمة Qي املنطقة.  

ــفّرق بــMن فــئvw املــواطــنMن األجــانــب واملــكتومــMن. Qــي عــام 2016، قــامــت 
ُ
Qــي ســياســاÝــ�ا، لــم ت

42اإلدارة بـتعداد يـشمل جـميع سـكان املـناطـق وضـم¾�م مـكتومـي الـقيد. وQـي الـعام الـتا�ـي، 

أدخـــــلت الســـــلطات قـــــانـــــون انـــــتخاب يـــــسمح لـــــألجـــــانـــــب واملـــــكتومـــــMن بـــــحق الـــــتصويـــــت Qـــــي 

43االنتخابات املحلية.  

bit.ly/ :"«41 الراي میدیا (2011 أكتوبر 30) "برهان غلیون یعتذر ألكراد سوریة بعدما شّبههم بـ «مهاجري فرنسا

.3mdxYPD

42 محمد عبد الستار إبراهیم (2016 اكتوبر 1) “‘أنا هنا': تعداد سكاني جدید شمال سوریا یسعى لتسجیل األكراد 

مكتومي القید”، سوریا على طول. 

43 إبراهیم حمیدي (2017 یولیو 31) "الفیدرالیة الكردیة تضم 3 أقالیم و6 مقاطعات... و«الرقة رهن التحریر»: قانون 

االنتخاب والتقسیمات اإلداریة یسمح لمحرومي الجنسیة بالترشح واالنتخاب"، لندن، جریدة الشرق األوسط. 
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تــــم تــــضمMن اإلشــــارات إ�ــــى حــــالــــة الــــكرد عــــديــــمv الجنســــية Qــــي تشــــريــــعات حــــديــــثة لــــإلدارة 

الـذاتـية، عـoى سـبيل املـثال، حسـب "قـانـون حـمايـة وإدارة أمـالك الـغائـب" الـذي أصـدرتـھ 

اإلدارة الــذاتــية Qــي 5  مــن آب/ أغســطس 2020، يــتم تــعريــف الــغائــب بــأنــھ «كــل شــخص 

يحــمل الجنســية الــسوريــة أو مــن Qــي حــكمھ مــن مــكتومــي الــقيد املجــرديــن مــن الجنســية، 

44ويـقيم خـارج سـوريـا، وال يـقيم أحـد مـن أقـاربـھ مـن الـدرجـة األو�ـى أو الـثانـية Qـي سـوريـا». 

لــdي هــذا الــقانــون ألســباب مــا، يشــEM الــنص إ�ــى اهــتمام اإلدارة الــذاتــية بــالــتضمMن 
ُٔ
بــينما ا

رد عديمv الجنسية Qي تشريعا�Ýا. 
ُ
الصريح للك

ومـع ذلـك، خـالل عـملية السـالم الـسوريـة الـvw أدارهـا الـفاعـلون الـدولـيون (جـامـعة الـدول 

الـــعربـــية واألمـــم املتحـــدة وروســـيا والـــقوى الـــغربـــية) مـــنذ عـــام 2011، لـــم يـــكن هـــناك أيّ 

 لوضع الكرد عديمv الجنسية.  
ً
اعتبار تقريبا

خـالل عـملية السـالم الـسائـدة مـن مـبادرة جـنيف إ�ـى مـؤتـمري أسـتانـا وسـوت�ôـv، لـم يـكن 

فة 
ّ
 مــــــن عــــــملية تــــــشكيل الــــــلجنة املــــــكل

ً
بِعدوا أيــــــضا

ُ
مــــــمثلو اإلدارة الــــــذاتــــــية مــــــمثلMن، اســــــت

45بــالــتفاوض عــoى الــدســتور الــسوري املــقبل. وبــالــتا�ــي لــم تــناقــش أطــراف املــفاوضــات آثــار 

انـعدام الجنسـية Qـي السـياق الـسوري، هـذا عـoى الـرغـم مـن حـقيقة أن حـرمـان 300 ألـف 

فرد من الجنسية كان من أكEF املظالم التاريخية الvw ارتكب�Çا الدولة السورية.  

لـصالـح بـناء السـالم املسـتدام والـعدالـة االنـتقالـية، هـناك الـS|ام أخـال�ـي بـتقديـم ضـمانـات 

ضـد اسـتمرار الحـرمـان الـقائـم مـنذ مـا يـقارب مـن سـتة عـقود. حـ�w اآلن، ال يـزال الـدسـتور 

44 جانو شاكر (2020 أغسطس 9) "(قانون إدارة أمالك الغائب).. انتقاداٌت تطال اإلدارة الذاتیة واألخیرة توّضح" موقع 

الحل. 

bit.ly/ :45 زارا صالح، "لماذا تم استبعاد األكراد السوریین من اللجنة الدستوریة؟" (2020 اكتوبر 3) لیفانت اإلعالم

34aGsAM.  أیهم مرعي، استبعاد األكراد عن «الدستوریة»: الحل عند دمشق وموسكو؟ جریدة األخبار (28 أیلول 
276990/https://al-akhbar.com/Syria :(2019
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الـــــسوري الـــــحا�ـــــي واملـــــناقـــــشات حـــــول الـــــبدائـــــل املـــــقESحـــــة صـــــامـــــتة بـــــشأن قـــــضية انـــــعدام 

الجنسية للكرد Qي سوريا.  

ــز بــشكٍل ضــيق عــoى 
ّ
«Qــي الــحالــة الــسوريــة، يــبدو أن الــESتــيب الــقضائــي الــدو�ــي املحــدود يــرك

جــرائــم الحــرب والحــمالت ضــد اإلرهــاب. لهــذا الــغرض، وقــعت املــعضالت اإلنــسانــية، بــما 

Qـــي ذلـــك الحـــرمـــان مـــن الجنســـية وانـــعدام الجنســـية، خـــارج األجـــندة الـــقانـــونـــية لـــلعدالـــة 

ل الــكرد عــديــمv الجنســية Qــي املــفاوضــات؟) ال يــزال بــدون 
ّ
46االنــتقالــية». وســؤال (َمــْن يــمث

إجابة. 

إطـــــــار الـــــــعالقـــــــات الـــــــدولـــــــية كـــان و ال يـــزال بـــارز Qـــي نـــهج بـــناء الســـالم. بـــطبيعة الـــحال، 

ـــرة لـــلجهات الـــفاعـــلة الـــدولـــية 
ّ
ـــزت مـــؤســـسات الـــفكر والـــرأي واملحـــللون عـــoى األدوار املـــؤث

ّ
رك

 الــــواليــــات املتحــــدة وتــــركــــيا وروســــيا. 
ً
47الــــvw لــــدÚــــ�ا مــــصلحة راســــخة Qــــي الــــصراع: تحــــديــــدا

 Qـــي الـــعالقـــة الـــثنائـــية بـــMن اإلدارة الـــذاتـــية والـــحكومـــة 
ً
صـــوت مـــكتومـــي الـــقيد غـــائـــب أيـــضا

السورية.  

ر مـــن األزمـــة الـــسوريـــة، كـــانـــت هـــناك تـــقاريـــر عـــن اجـــتماعـــات ومـــناقـــشات 
ّ
مـــنذ وقـــٍت ُمـــبك

ســريــة بــMن الــحكومــة الــسوريــة والــقيادة الــكرديــة Qــي شــمال ســوريــا، كــانــت الــتكّهنات حــول 

46 حقي بهرم (2021، قید النشر) "بعد فوات األوان: تجنیس الكرد عدیمي الجنسیة والعدالة االنتقالیة في سوریا" في 

انعدام الجنسیة، الحوكمة ومشكلة المواطنة (تحریر بقلم تینداي بلوم ولیندسي كینغستون، مطبعة جامعة مانشستر): 

‘In the Syrian case, the limited international judicial arrangement seems to narrowly focus 
on war crimes and campaigns against terrorism. To this end, humanitarian dilemmas, 
including the deprivation of nationality and statelessness, have fallen outside the legal 
agenda for transitional justice’  

https://  :47 آرون شتاین وٕامیلي بورشفیلد (2019) "مستقبل شمال شرق سوریا"، المجلس األطلسي

 www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/11/The-Future-of-Northeast-Syria.pdf
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مســــتوى الــــتعاون املــــباشــــر بــــMن الــــجانــــبMن، منتشــــرة مــــنذ أن قــــامــــت الــــحكومــــة الــــسوريــــة 

بـــاالنـــسحاب الســـلمv لـــقواÝـــ�ا وهـــيئاÝـــ�ا الـــحاكـــمة إ�ـــى حـــّدٍ كـــبEM مـــن املـــناطـــق ذات األغـــلبية 

الكردية Qي عام 2012.  

بــاإلضــافــة إ�ــى االجــتماعــات الــدوريــة بــMن املــسؤولــMن األمــنيMن والــتكنوقــراط مــن الــجانــبMن 

ملـــناقـــشة نـــقاط محـــددة للتنســـيق، مـــثل االشـــتباكـــات Qـــي الـــحسكة والـــقامشـــoي واتـــفاقـــيات 

الــــــنفط عــــــEF الخــــــطوط، أفــــــادت الــــــتقاريــــــر أن التنســــــيق زاد قــــــبل إطــــــالق قــــــوات ســــــوريــــــا 

الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة عملية ملدينة الرقة عام 2017.  

ِهـــد صـــيف 2018 مســـتويـــات غـــEM مســـبوقـــة مـــن املـــشاركـــة الـــثنائـــية (الـــحوار 
َ

ومـــع ذلـــك، ش

 عـن 
ً
الـسوري-الـسوري)، وشـمل ذلـك اجـتماعـات بـMن مجـلس سـوريـا الـديـمقراطـية- نـيابـة

ـــفت، 
ّ
اإلدارة الـــذاتـــية- ووزارة الـــداخـــلية Qـــي دمـــشق، Qـــي حـــMن يـــبدو أن املـــحادثـــات قـــد تـــوق

رد عـــديـــمv الجنســـية قـــد دخـــلت Qـــي 
ُ
فـــمن غـــEM الـــواضـــح مـــا إذا كـــانـــت قـــضية مســـتقبل الـــك

نقاط جدول األعمال. 

رد عـديـمv الجنسـية Qـي 
ُ
كـواحـدٍة مـن أكـEÌ الـفئات املـهّمشة Qـي سـوريـا، مـن املـهم إدراج الـك

 أســــاســــية لــــبناء الــــثقة بــــMن الــــحكومــــة 
ً
حــــوار وأجــــندة حــــّل الــــ¶|اع، قــــد تــــكون هــــذه قــــضية

السورية واإلدارة الذاتية من خالل الESكM| عoى الحّل الدائم للمشاكل الvw طال أمدها.  

رد األجـــــانـــــب بـــــعد عـــــام 2011 دون االعـــــESاف 
ُ
مـــــنحت الـــــحكومـــــة الـــــسوريـــــة الجنســـــية لـــــلك

بــالــظلم الــتاريــÜي املــرتــكب بــحقهم واســتمرار آثــاره حــ�w الــوقــت الــحاضــر، تــحتاج الــعدالــة 

االنــــتقالــــية إ�ــــى االعــــESاف بــــاملــــعانــــاة املــــاضــــية لجــــميع الــــكرد عــــديــــمv الجنســــية (األجــــانــــب 

واملكتومMن).  

 ُمـــهَملة Qـــي 
ً
رد عـــديـــمv الجنســـية خـــالل الحـــرب األهـــلية، قـــضية

ُ
حـــ�w اآلن، كـــان مـــصEM الـــك

 إيــــــجاد آلــــــيات لــــــضمان إســــــماع صــــــوت هــــــؤالء 
ً
مــــــفاوضــــــات عــــــملية الســــــالم، يــــــجب أيــــــضا
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ـــعَوض الحـــلول الـــخسائـــر 
ُ
األشـــخاص ضـــمن عـــمليات الـــُحكم املحـــoي والـــوطـــvÀ، يـــجب أن ت

الـــــتاريـــــخية لـــــألشـــــخاص عـــــديـــــمv الجنســـــية، بـــــما Qـــــي ذلـــــك مـــــجاالت الـــــتعليم والـــــتوظـــــيف 

واملمتلكات.  

خاتمئ 

ر إلــيھ مــن خــالل مــفاهــيم املــواطــنة والجنســية، 
َ
بــالــنظر إ�ــى أن الــ¶|اع الــسوري، كــان ُيــنظ

درست هذا الورقة األهمية املستمرة النعدام الجنسية لكرد سوريا.  

رد عـديـمv الجنسـية مـنذ 
ُ
لـقد رأيـنا أن الـعديـد مـن مـظالـم مـا قـبل الـصراع، اسـتمرت لـلك

Eَف بـــــإرث الحـــــرمـــــان مـــــن الـــــحقوق عـــــoى مـــــدى عـــــقود Qـــــي 
َ
Sعـــــام 2011، ومـــــع ذلـــــك، لـــــم ُيـــــع

عمليات بناء السالم وحل ال¶|اعات. 

ُســد) 
َ
ــّرِق ت

َ
 هــناك حــاجــة إ�ــى االعــESاف بــاملــظالــم الــتاريــخية، مــن أجــل رفــض ســياســات (ف

 بMن أطياف الشعب السوري، والvw تفاقمت أثناء الصراع.  
ً
 موترا

ً
الvw ال تزال عامال

ال يــــمكن لــــدســــتوٍر ســــوري جــــديــــد أن يــــعّزز مــــكانــــة الــــكرد عــــديــــمv الجنســــية كــــمواطــــنMن 

سوريMن بكل مع�À الكلمة، إال إذا تم سماع أصوا�Ýم Qي املفاوضات. 

 كـــنقطة انـــطالق، يـــجب أن تـــكون اإلدارة الـــذاتـــية الـــvw تـــحكم أرا�Äـــv كـــبEMة Qـــي ســـوريـــا، 

 عـــoى املـــشاركـــة Qـــي املـــفاوضـــات، بـــالـــنظر إ�ـــى أàـــ�ا اعـــESفـــت åـــي نـــفسها بـــظلم انـــعدام 
ً
قـــادرة

الجنســـية بـــالنســـبة لـــألجـــانـــب واملـــكتومـــMن، هـــذا أمـــٌر حـــتمv بـــالنســـبة لـــلعدالـــة االنـــتقالـــية 

وحقوق اإلنسان الفردية. 
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