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كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريني وهويتهم

 



شكر وتنويه

مل يكن لهذا التقرير أن يرى النور، لوال الشجاعة التي تحّل بها جميع الشهود والضحايا الذين متّت مقابلتهم لغرض هذا التقرير، 
والعمل الجاد من قبل الباحثني امليدانيني لدى »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« الذين قاموا بإجراء هذه املقابالت خالل األشهر 

الثامنية األوىل من العام 2018.

تتقدم »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« بجزيل الشكر لجميع من ساهم بإعداد وكتابة وتحرير وتدقيق وترجمة وتصميم هذا 
التقرير، من محررين وباحثني ومحامني ومصممني وغريهم.

 editor@stj-sy.org :إلبداء الرأي واملالحظات حول هذه النسخة من التقرير يرجى مراسلتنا عل الربيد اإللكرتوين التايل

 عن سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
Syrians for Truth and Justice-STJ

غري  مستقلة،  سورية  منظمة  هي  والعدالة  الحقيقة  أجل  من  سوريون 
حكومية وغري ربحية، تضم العديد من املدافعات واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان من السوريات والسوريني، عل اختالف مشاربهم وانتامءاتهم، كام 
املنظمة  وتعمل  أخرى.  جنسيات  من  أكادمييني  املؤسس  فريقها  يف  تضّم 
بالكرامة  واملواطنني  املواطنات  فيها جميع  يتمتع  التي  أجل )سوريا(  من 

والعدالة وحقوق اإلنسان املتساوية.
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ملخص تنفيذي:. 1

السنوية  الذكرى  األول/أكتوبر 2018  يوم 5 ترشين  يصادف 
الـ56 إلجراء اإلحصاء السّكاين االستثنايئ يف محافظة الحسكة 
الغنية  املناطق  إحدى  تشّكل  والتي  سوريا-  رشق  شاميل   -
فيها، حيث  املوجودة  واألديان  القوميات  بتنوعها من حيث 
تتواجد فيها ديانات قوميات مختلفة مثل الرسيان اآلشوريني 

والكرد والعرب واألرمن والشيشان وغريهم.

وقد حدث اإلحصاء بشكل فعيل يف محافظة الحسكة فقط 
الترشيعي  املرسوم  الّسورية، مبوجب  املحافظات  باقي  دون 
رقم 93 واملؤرخ يف 23 آب/أغسطس 1962، والذي صدر فعلياً 
من قبل ما ُسّمي آنذاك بـ »حكومة االنفصال«، وقد استند 
ذلك املرسوم القايض بإجراء اإلحصاء يف محافظة الحسكة إىل 
املرسوم الترشيعي رقم )1( واملؤرخ يف 30 نيسان/أبريل 1962 
وعل القرار الصادر عن مجلس الوزراء املنعقد برئاسته رقم 
)106( واملؤرخ يف 23 آب/أغسطس 1962، وتضّمن املرسوم 
يف   »1962 الحسكة  »إحصاء  باسم  حالياً  يُعرف  بات  الذي 

مادته األوىل ما ييل:

»يجري إحصاء عام للسكان يف محافظة الحسكة يف 
يوم واحد يُحّدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط 

بناًء عىل اقرتاح وزير الداخلية.«

وبحسب معلومات حرصية حصلت عليها »سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة« من مصادر رسمية داخل مديرية النفوس 
يف محافظة الحسكة فإنّه وحتى مطلع العام 2011 كان عدد 
واملسجلني  الحمراء«  البطاقة  الحسكة/أصحاب  »أجانب  فئة 
ضمن قيود املديرية قد بلغ )346242( فرداً، ومع نهاية شهر 
أيار/مايو 2018 بلغ عدد الحاصلني عل الجنسية الّسورية من 
 )19753( يزال هنالك  ال  فيام  فرداً،   )326489( الفئة  نفس 
الجنسية  عل  حاصلني  غري  الحسكة  أجانب  فئة  من  فرداً 

السورية بعد.

وأّما بخصوص فئة املكتومني فقد نفى املصدر التصاريح التي 
مكتومي  فئة  عدد  السوريّة  الحكومة  معرفة  بعدم  تقول 
القيد، إذ أشار إىل أّن املديرية يف الحسكة كانت تعتمد عل 
متنح  كانت  والتي  السابقة  العقود  »املخاتري« خالل  سجالت 
عل  التعريف«  »شهادة  مثل  القيد«  »مكتومي  لفئة  وثائق 

سبيل املثال، وقد وصل عدد فئة مكتومي القيد حتى العام 
2011 ألكرث من )171300( فرداً، حصل حوايل )50400( فرداً 
القانوين  تصحيح وضعهم  بعد  الّسورية  الجنسية  عل  منهم 
فئة  إىل  وبالتايل  الحسكة  أجانب  فئة  إىل  املكتومني  فئة  من 
مل  حالة   )41000( حوايل  هنالك  ولكن  السوريني.  املواطنني 
صادفتها  مشاكل  بسبب  القانوين  وضعها  تصحيح  تستطع 
املديرية أثناء إدخال ملفاتهم إىل قيود فئة أجانب الحسكة. 
ومازال هنالك أقل من )5000( شخص مل يقوموا باملجيء إىل 

دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوين.

من  املجردين/املحرومني  عدد  مجموع  بلغ  فقد  وباملحصلة 
الجنسية منذ عام 1962 إىل العام 2011 إىل أكرث من )517( 

ألفاً من الكرد السوريني.

أجانب  عليها  حصل  التي  الشخصية  الهويات  متييز  تّم  وقد 
رقم  بعد   8 الرقم  تّم وضع  بشفرات خاّصة، حيث  الحسكة 

الخانة/القيد: لتصبح كالتايل: ××/8.

وبعد اندالع االحتجاجات السلمية يف سوريا، واملطالبة بإجراء 
إصالحات شاملة يف البالد صدر املرسوم الترشيعي رقم )49( بتاريخ 
7 نيسان/أبريل 2011، إذ نرش موقع مجلس الشعب السوري 
السورية  العربية  الجنسية  )منح  بـ  معنوناً  ترشيعياً  مرسوماً 
 للمسجلني يف سجالت أجانب الحسكة( جاء يف مواده ما ييل:

املادة  1: ُينح املُسجلون يف سجالت أجانب 
الحسكة الجنسية العربية السورية.

املادة 2: يُصدر وزير الداخلية القرارات 
املتضمنة للتعليامت التنفيذية لهذا املرسوم.

املادة 3: يُعترب هذا املرسوم نافذاً من تاريخ 
نرشه يف الجريدة الرسمية.

العام  من   )49( رقم  املرسوم  صدور  من  أشهر  عّدة  وبعد 
2011، نرُشت أخبار بخصوص قرار وزاري يقيض مبعاملة فئة 
الحصول  )فيام يخّص  األجانب  القيد نفس معاملة  مكتومي 
األشخاص  من  العديد  مراجعة  وعند  أنّه  إاّل  الجنسية(،  عل 
يأتيهم  الرد  كان  املدين/النفوس،  السجل  لدوائر  املكتومني 
والتأكيد عل صدوره، ولكن عدم معرفة  القرار  إنكار  بعدم 

الجهة التي سوف تتوىل تنفيذه.
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وعل خالف املواطنني السوريني املتمتعني بالجنسية السورية، 
فإّن الكرد السوريني الذين تّم حرمانهم من الجنسية مبوجب 
يعانون  زالوا  عانوا/وما   ،)1962( عام  االستثنايئ  اإلحصاء 
والسياسية واالجتامعية  املدنية  الحقوق  أبسط  الحرمان من 
فضالً عن االقتصادية، بل إّن البعض منهم أىت إىل هذه الدنيا 
وفارق الحياة دون أن يُدرك معنى املواطنة، ودون أن يُفلح 
أو  أو عل شهادة والدة  السورية  الجنسية  الحصول عل  يف 

شهادة وفاة.

انتهاكات  إىل  املاضية  العقود  الكرد يف سوريا خالل  وتعرّض 
السوريني،  من  غريهم  شأن  شأنهم  اإلنسان،  لحقوق  خطرية 
عل  التمييز  من  كجامعة  يعانون  ذلك  عل  عالوة  أنهم  إال 
أساس الهوية، ومن ذلك القيود املفروضة عل استخدام اللغة 
الكردية والثقافة الكردية. ويرى الكثري من الكرد أّن القضيَّة 
املجرَّدين من  الكرديَّة يف سوريا، ال ميكن حرصها يف مسألة 
ثقافيَّة  الجنسيَّة فحسب، ألنها قضيَّة حقوق قوميَّة سياسيَّة 
اجتامعيَّة، يُطالب بها الكرد وحركتهم السياسيَّة، ضمن دولة 
وفق  ُمصانة  الحقوق  وهذه  السورية،  واملؤسسات  القانون 

املواثيق والعهود الدوليَّة لحقوق اإلنسان.

منهجية التقرير:. 2

أشهر  لعدة  امتّدت  جهود  مثرة  هو  التقرير   هذا 
- منذ بداية عام 2018 وحتى شهر آب/أغسطس 
منه- من قبل فريق عمل منظمة »سوريون من 
يف  التقرير  اعتمد  إذ  والعدالة«،  الحقيقة  أجل 
باملجمل،  ومقابلة  شهادة   )54( عل  منهجيته 
مبارش مع  إجراؤها بشكل  تّم  مقابلة   )38( منها 
شهود عيان ومجردين/محرومني من الجنسية من 
فئتي األجانب واملكتومني من قبل باحثي املنظمة 
امليدانيني، إضافة إىل )8( مقابلة تّم إجراؤها عرب 
االنرتنت مع شهود آخرين، وقد توزعت الشهادات 
التي  الجغرافية  املناطق  معظم  عل  واملقابالت 
يقطنها املجردون/املحرومون من الجنسية ابتداًء 
بالقامشيل/ ومروراً  ديريك/املالكية  مدينة  من 

العني/رسي  ورأس  والدرباسية  وعامودا  قامشلو 
القرى  من  وغريها  املدينة  والحسكة  كانييه 
والبلدات، إىل جانب مقابالت مع املنترشين منهم 
وكردستان  تركيا  مثل  اللجوء  بلدان  من  عدد  يف 

العراق وأوربا وغريها .

واعتمد التقرير أيضاً عل )8( شهادات ومقابالت 
مع محامني وباحثني ومختّصني يف قضايا الجنسية 

والكرد السوريني بشكل عام.

مبراجعة  التقرير  عل  العامل  الفريق  قام  كام 
عرشات املصادر واملراجع التي كتبت عن املوضوع 
منذ العام 1962، واالقتباس من )63( مصدر منها 
هذا  يف  املبذولة  الجهود  من  االستفادة  لغرض 

امليدان والبناء عليها.
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مقدمة:. 3

من  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون  منظمة  تسعى 
خالل هذا التقرير املوّسع إىل توثيق ورسد حيثيات اإلحصاء 
عل  الضوء  وتسليط  جهة،  من   1962 العام  يف  االستثنايئ 
معاناة عرشات اآلالف من الذي جّرودا/حرموا من الجنسية 
منهم  املتواجدون  سواًء  القيد-  مكتومي  فئة  من  -وخاصة 
داخل األرايض السورية أو املتوزعون يف دول اللجوء. كام يرسد 
التقرير معاناة 49 عاماً )ما بني العام 1962 والعام 2011( من 
الحرمان من الجنسية الّسورية والعواقب الكارثية التي خلّفها 
هذا الحرمان، من خالل رسد قصص ضحايا إحصاء عام 1962.

وقد حدث اإلحصاء بشكل فعيل يف محافظة الحسكة فقط، 
األول/أكتوبر   ترشين   5 بتاريخ  وذلك  سوريا،  رشق  شاميل 
1962، مبوجب املرسوم رقم )93( املؤرخ يف 23 آب/أغسطس 
1962، والذي صدر فعلياً من قبل ما سّمي آنذاك بـ »حكومة 
االنفصال« التي كانت تُطلق عل نفسها اسم »القيادة العربية 
الثورية العليا للقوات املسلّحة«، والتي عقبت انتهاء الوحدة 
ما بني سوريا ومرص، إذ كانت الخطوات التنفيذية األوىل لقيام 
الوحدة قد بدأت بتاريخ 30 كانون الثاين/يناير 1958، بعد أن 
زار الرئيس السوري آنذاك »شكري القوتيل« وأعضاء مجلس 

الوزراء القاهرة. 

-رئيس  العسيل«  »صربي  أعلن   ،1958 شباط/فرباير   1 ويف 
الرئيس  قبل  من  بتكليف  القوتيل-  شكري  عهد  يف  الوزراء 
املرصي آنذاك »جامل عبد النارص«، قيام »الجمهورية العربية 
املتّحدة«، وذلك من رشفة قرص »شويكار« يف القاهرة، حيث 

كان يقيم الوفد السوري.

قبل  من   ،1961 أيلول/سبتمرب   28 بتاريخ  الوحدة  وانتهت 
والتي  املسلّحة«،  للقوات  العليا  الثورية  العربية  »القيادة 
الجديدة،  الحكومة  تشكيل  الكزبري«  »مأمون  إىل  أوكلت 
الوزراء  بتسمية  الخاّصة  املراسيم  إصدار  سلطة  إياه  مخّولة 
 20 بتاريخ  النص«  »عزّة  وزارة  جاءت  ثم  الوزارة،  وتشكيل 
من  واحد  أسبوع  حوايل  -بعد   1961 الثاين/نوفمرب  ترشين 
تبّني دستور مؤقت للبالد- بعد ذلك عقد »املجلس التأسييس 
والنيايب صباح يوم الخميس 14 كانون األول/ديسمرب 1961، 
رئيس  النتخاب  الكزبري«  »مأمون  برئاسة  الثانية  جلسته 
العظم«  »خالد  من  كل  املنصب  لهذا  وترّشح  للجمهورية، 

و«ناظم القديس«، ليفوز األخري برئاسة الجمهورية.

الوزراء  مجلس  رئيس  النص«  »عزة  قّدم  ذلك  إثر  وعل 
استقالته بتاريخ 22 كانون األول/ديسمرب 1961، وتم تكليف 
»معروف الدواليبي« بإنشاء الوزارة التي استلم فيها »جالل 
للزراعة، و«رشاد  الوزراء ووزيراً  لرئيس مجلس  نائباً  السيد« 
للدفاع والرتبية والتعليم، و«أحمد قنرب« وزيراً  برمدا« وزيراً 

للداخلية، و«مصطفى الزرقا« وزيراً للعدل واألوقاف.

أخرى  انقالب  مبحاولة  النحالوي«  الكريم  »عبد  بعدها  قام 
وذلك بتاريخ 28 آذار/مارس 1962، تسلّم الحكم عل إثرها 
مبرسوم أصدره القائد العام للجيش والقوات املسلّحة وأُلقي 
القبض بعدها عل الرئيس »ناظم القديس« وسياسيني آخرين. 
لكّن هذه الحركة مل تلَق تأييد كافة قطعات الجيش، ودفعت 
املقاومة  هذه  وتزّعم  ومقاومتها،  وجهها  يف  للوقوف  ضباطاً 
تال  الوسطى يف حمص،  املنطقة  قائد  األعرس«  »بدر  العميد 
قطعات  معظم  ميثّلون  لضباط  حمص  يف  مؤمتر  عقد  ذلك 
الجيش، وانتهت األمور باستسالم بعض الضباط الذين قاموا 
باملحاولة االنقالبية وفرار بعضهم اآلخر وتحويل آخرين إىل 
بتاريخ  القديس«  تّم إطالق رساح »ناظم  بعد ذلك  املحاكم. 
13 نيسان/أبريل 1962، وإعادته إىل القرص الجمهوري ليبدأ 

سلطة ثانية. 

وبتاريخ 16 نيسان/أبريل 1962 وقّع »ناظم القديس« مرسوماً 
بقبول استقالة رئيس الوزراء »معروف الدواليبي« ومرسوماً 
آخراً يقيض بتكليف »بشري العظمة« رئيساً للوزارة الجديدة، 
واألوقاف،  للعدلية  وزيراً  حميدان«  »رشيد  فيها  شغل  التي 
و«عبد الحليم قدور« وزيراً للداخلية، استقال بعدها »قدور« 
ليشغل منصب وزير الداخلية »رشاد برمدا«، وتال ذلك إعادة 
تشكيل الوزارة مرة أخرى ليصبح »عزيز عبد الكريم« وزيراً 

للداخلية، إضافة إىل تعديالت وزارية أخرى.1

هذه  يف  سوريا  عاشت  وأعاصريها،  السياسة  عواصف  خارج 
املرحلة، تحت رحمة عواصف وأعاصري الطبيعة، فقد داهمت 
السيول املتجمعة يف تركيا، وبعض املناطق السورية بلدة »ترب 
القامليش/قامشلو  منطقة  يف  البيض«  سبي/القحطانية/قبور 
واجتاحتها يومي 18 و 19 نيسان/أبريل 1962، وغمرت املياه 
أغلب أحياء البلدة، وخلّفت هذه الكارثة نحو20 ضحية و10 
مفقودين، كام أسفرت عن تهّدم أكرث من 100 منزل، وتصّدع 
كبري  عدد  إيواء  تّم  السكان،  آالف  وترشيد  آخرين   50 نحو 

منهم يف املدارس وتحت الخيام.2

1   هاشم عثمان، »تاريخ سوريا الحديث«، دار رياض الريّس للكتب والنشر. 
بيروت-لبنان. صفحة 299 حتى 371.

2   المصدر السابق نفسه، صفحة 359.
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رقم  الترشيعي  املرسوم  استند  فقد  اإلحصاء،  إىل  وبالعودة 
)93( يف 23 أغسطس/آب 1962 -القايض بإجراء اإلحصاء يف 
محافظة الحسكة- باالستناد إىل املرسوم الترشيعي رقم )1( 
عن  الصادر  القرار  عل   1962 نيسان/أبريل   30 يف  واملؤرخ 
 23 يف  واملؤرخ   )106( رقم  برئاسته  املنعقد  الوزراء  مجلس 
آب/أغسطس 1962، وتضمن املرسوم3 الذي بات يُعرف حالياً 

باسم »إحصاء الحسكة 1962« يف مادته األوىل ما ييل:

»يجري إحصاء عام للسكان يف محافظة الحسكة يف 
يوم واحد يُحّدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط 

بناًء عىل اقرتاح وزير الداخلية.«

العائالت  عل  كارثية  نتائج  إىل  اإلحصاء  أدى  باملحصلة 
الّسورية عل  التمتّع بالجنسية  واألشخاص الذين ُحرموا من 
عجلة  دوران  مع  خاصة  الالحقة،  والعقود  السنوات  مدار 
الحياة ووالدة أجيال عقبها أجيال، وكانت النسبة الساحقة4 
هذه  لتصبح  السوريني،  الكرد  من  هم  املجردين  هؤالء  من 
الحكومات  فشلت  التي  امللفات  أعقد  من  واحدة  القضية 
الفئات  عن  الغنب  ورفع  معها،  بالتعاطي  املتعاقبة  السورية 

التي وقع عليها.

وكان عل األكراد أن يثبتوا أنهم يعيشون يف سوريا منذ عام 
وأجرت  السورية،  جنسيتهم  فقدوا  وإالّ  األقل  عل   1945
يكفي  ما  السكان  واحد، ومل متنح  يوم  اإلحصاء يف  الحكومة 

من وقت أو معلومات عن العملية.5

3   ذكرت بعض المصادر أّن المرسوم جاء رداً على دعم كرد سوريا 
ثورة 11 أيلول/سبتمبر 1961، في كوردستان العراق، والتي قادها 
المال مصطفى البرازاني. اقرأ على سبيل المثال ال الحصر: رياض 

فيلي، »المرسوم رقم )93( لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق 
وجهان لعملة واحدة..« الحوار المتمدن-العدد: 2023، 30 آب/

 أغسطس 2007. )أخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(

4   خالل العمل على هذا التقرير استطاع الباحث الميداني لدى 
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تثبيت شهادتين من عرب سوريين 
محرومين من الجنسية وذلك في مدينة رأس العين/سري كانيه، ولم 

يحصلوا على الجنسية رغم تقديمهم لألوراق مع فئة المكتومين الحقاً، 
إذ يبدو أّن هناك عائالت عربية سورية ليست مسجلة في السجالت 

الرسمية ولم يتم تسوية أمورها بعد، إضافة إلى وجود عائالت من البدو 
الذين كانوا منتشرين بعيداً عن مراكز المدن. وأكدّت بعض المصادر 
لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن وجود عائالت سريانية أيضاً 

محرومة من الجنسية.
5   سوريا: إنكار الوجود، قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد 

في سوريا، منظمة هيومان رايتس وتش، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 
 2009. )آخر زيارة 10 آب/أغسطس 2018(

»بشري  حكومة  أصدرت   1962 أيلول/سبتمرب   13 وبتاريخ 
العظمة« دستوراً للبالد، وبعد أربعة أيام من إصدار الدستور 
بشري  وزارة  استقالت   -1962 أيلول/سبتمرب   17 بتاريخ  -أي 
العظمة، وشّكل »خالد العظم« الوزارة الجديدة، شغل فيها 
عبد  »عزيز  و  واألوقاف،  للعدل  وزيراً  الكوراين«  »أسعد 

الكريم« وزيراً للداخلية.

انتهى »عهد االنفصال« عملياً بعد انقالب 8 آذار/مارس 1963، 
إبان  الذي تشّكل يف مرص  العسكري  التنظيم  ساعد يف ذلك 
»عهد الوحدة«، املؤلف من الضباط »محمد عمران وصالح 

جديد وحافظ األسد وأحمد املري وعبد الكريم الجندي«.

خلفية عن قوانني الجنسية يف سوريا:. 4

كانت إجراءات منح الجنسية السورية يف عهد اإلمرباطورية 
العثامنية تُدار من قبل الحكومة العثامنية والتي كانت تعرف 
مركز  كايب«  »توب  قرص  بوابة  إىل  نسبة  العايل«  »الباب  بـ 

الحكم العثامين. 

ومن قبلها جرى العرف أن تفصل الرشيعة اإلسالمية يف أمور 
غري  األشخاص  العثامنيون  مينع  وليك  الجنسيات، ولكن  منح 
املسلمني من التهرب من تأدية التزاماتهم كرعايا لإلمرباطورية، 
املستوحى  لعام 1869،   )19( رقم  القانون  العايل  الباب  سّن 
من الترشيع الفرنيس، والذي شّدد بقوة عل نص قانون رابطة 

الدم أو قانون املولد الذي مينح املواطنة عن طريق النسب.

وبدورها وضعت معاهدة لوزان 1923، قوانني جديدة فيام 
فيها  مبا  أوجدتها  التي  الجديدة  الدول  يف  الجنسية  يخّص 
الخصوص.  هذا  يف  ترشيعات  ثالثة  وضعت  حيث  سوريا، 
السورية  الجنسية  منح  إجراءات  لوزان  معاهدة  ونظمت 
 )30( املادة  تنص  اإلقامة، حيث  مكان  أساس  عل  الجديدة 
منها عل أنه: )مُينح كل مواطن تريك موجود عل أرايض الدول 
املعاهدة،  هذه  مبوجب  تركيا  عن  انسلخت  التي  الجديدة 
كان  شخص  أي  فإن  وعليه  فيه،  يعيش  الذي  البلد  جنسية 

يعيش عل األرايض السورية أصبح مواطناً سورياً(.

املرسوم  الفرنيس يف  السامي  املندوب  تناول  عام 1924،  ويف 
رقم 2825، قواعد وإجراءات االنتقال من الجنسية العثامنية 
تُكسب  حاالت  ثالثة  بني  ميّز  حيث  السورية،  الجنسية  إىل 

املواطن الجنسية:

http://www.ahewar.org/debat/nr.asp

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004.
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أوالً: ينّص املرسوم عل أّن »أي شخص من أصل تريك ومتواجد 
يُعترب  بتاريخ 31 آب/أغسطس 1924  السورية  األرايض  عل 

سورياً من هذا التاريخ ويفقد جنسيته الرتكية«.

األصول  ذوي  لألشخاص  ميكن  أنّه  عل  املرسوم  نص  ثانياً: 
الخارج  يف  املتواجدين  الرتكية  الجنسية  ويحملون  السورية 
عل  للحصول  يتقدموا  أن   1924 أب/أغسطس   31 بتاريخ 
الجنسية السورية. ويهدف هذا الحكم إىل إرشاك املهاجرين 

الذين غادروا سوريا يف بناء البلد الجديد.

عل  الزوج  حصول  ومبجرد  أنه  أيضاً  املرسوم  ينص  ثالثاً: 
سوريني  يصبحون  وأطفاله  زوجته  فإن  السورية،  الجنسية 

تلقائياً.

الجنسية  بشأن  أعامله  الفرنيس  السامي  املفوض  اختتم 
السورية، وتناول يف الفقرة  )16( من املرسوم رشوط اكتساب 
تستند  أنها  الواضح  من  التي  وفقدانها،  السورية  الجنسية 
تنّص  والتي  الدم،  رابطة  قانون  من   )1( املادة  إىل  أساساً 
آباء سوريني سواء  للمواليد من  السورية  الجنسية  عل منح 

املولودون يف سوريا أو يف الخارج.6

واسعة  أصبحت مجموعة  أجنبية،  قوة  والية  وتحت  وبذلك 
من الجامعات املختلفة إثنياً ودينياً وطائفياً، مبا فيها الدروز 
والعلويني  واآلشوريني  واألرمن  والرشكس  والعرب  واألكراد 
ولكنها  السورية.  الجنسية  تحمل  والرتكامن،  واإلسامعيليني 
مل تتمكن حتى اآلن من االجتامع تحت مسمى أمة سورية 
أعّده حقوقيون سوريون  للجنسية  قانون  أول  واحدة. وكان 
 ،1951 أيار/مايو   21 بتاريخ  صدر  وقد   ،)98( الرقم  يحمل 
أي بعد سنوات عديدة من إصدار املندوب السامي الفرنيس 
إثبات  واملتضمن   )2825( رقم  املرسوم  ويغان«  »الجرنال 
القانون لكل من يقيم  الحق وبقوة  السورية مبلء  الجنسية 
يف األرايض السورية وفق قاعدة حق األرض Jus soli.7 وصدر 

هذا األخري بتاريخ 30 آب/أغسطس 8.1924

6    جوزيف حداد، الجنسية السورية )بيروت: الجامعة األمريكية في بيروت، 
1942( ؛ شادي جامع ، نظام الجنسية في القانون السوري وفي القانون 

الفرنسي: دراسة القانون المقارن بين الهيمنة االستعمارية والقانون الدولي 
المعاصر )نانت: جامعة نانت ، 2011(.

7  أي رابطة التراب بعكس قانون رابطة الدم المعمول بها الحقاً.
8   هيثم منّاع، »عديمو الجنسية في سورية  )من غير الالجئين 

الفلسطينيين(« اللجنة العربية لحقوق اإلنسان. الطبعة الثالثة 2014. )آخر 
 زيارة 7 آب/أغسطس 2018(

 

مرسوم  مبوجب  آخر  قانون   ،)98( رقم  القانون  تبع  وقد 
شباط/فرباير   24 بتاريخ  وذلك   )21( الرقم  يحمل  ترشيعي 
القانون رقم )492(  1953، والذي تّم تعديله الحقاً مبوجب 
بتاريخ 16 شباط/فرباير 1957، وحتى هذا التعديل كان ميكن 
القول أن قوانني الجنسية يف سورية هي قراءة عربية تعتمد 
النسب األبوي أوالً وتأخذ بعني االعتبار وضعية املرأة يف الفقه 

اإلسالمي وبعض القواعد من املرشع الفرنيس.

وكان أول تفاعل ما بني قانونيني عربيني للجنسية هو القانون 
مبارشة  أي   ،1958 متّوز/يوليو   22 بتاريخ  الصادر   )82( رقم 
وتّم  ذاته،  العام  يف  وسوريا  مرص  بني  ما  الوحدة  قيام  بعد 

إعداده آنذاك من قبل قانونيني مرصيني وسوريني. 9

االستفتاء  نتائج  إعالن  تّم   ،1958 شباط/فرباير   22 بتاريخ 
عل الوحدة ما بني سوريا ومرص واختيار رئيس للجمهورية 
املتحّدة، والتي أفضت إىل قيام الوحدة ما بني سوريا ومرص 
تّم  التي  للجمهورية  رئيساً  النارص«  عبد  »جامل  وانتخاب 
تسميتها »الجمهورية العربية املتحّدة«.10 ويف يوم األربعاء 5 
آذار/مارس 1958 تّم اإلعالن عن الدستور املؤقت للجمهورية 

وكان مام جاء فيه: 

القانون،  يحددها  املتحدة  الدولة  يف  »الجنسية 
ويتمتع بها، كل من يحمل الجنسية السورية أو 
القوانني  مبوجب  منهام،  أية  يستحق  أو  املرصية 
العمل  عند  ومرص  سوريا  يف  السارية  واألحكام 

بهذا الدستور.«11

9   المصدر السابق نقسه.
10   هاشم عثمان “تاريخ سوريا الحديث”، )بيروت – لبنان: دار الريس 

للكتب والنشر، الطبعة األولى 2012(، صفحة )303 و 305(.
11    المصدر السابق نفسه.

http://hem.bredband.net/dccls2/r1.htm#_%D8%A7%D9%8
4%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%8
1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7
%D9%86%D9%8A%D9%86.
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 ،1961 العام  يف  ومرص  سوريا  بني  ما  الوحدة  انتهاء  بعد 
قانون  االنفصال«  »حكومة  بـ  الحقاً  ُسّميت  ما  أصدرت 
الجنسية الصادر مبوجب املرسوم الترشيعي رقم )67( بتاريخ 
البعث  حزب  استالم  وبعد   ،1961 الثاين/نوفمرب  ترشين   31
 24 بتاريخ   )276( رقم  الترشيعي  املرسوم  صدر  السلطة، 
ترشين الثاين/نوفمرب 1969  الذي ينص عل قانون الجنسية12 

الساري املفعول حتى يومنا الراهن مع التعديالت الالحقة.13

الحديث  عند  املهم  من  أنّه  سيدو«  »رضوان  املحامي  يرى 
الجنسية  بتعريف  البدء  وتبعاته  االستثنايئ  اإلحصاء  عن 
»املكتومني«،  وفئة  »األجانب«  فئة  بني  ما  الفرق  وتوضيح 
ويضيف بأّن أحد تعريفات الجنسية تتمثل يف كونها تشّكل 
الرابطة السياسية والقانونية بني الفرد والدولة، حيث يصبح 
الدولة،  لتلك  املكونني  السكان  أحد  الجنسية  مبوجب  الفرد 
املجردين  ما بني  الحال غري موجودة  بطبيعة  الرابطة  وهذه 
أّن »بطاقة حمراء« أعطيت لفئة  من جنسيتهم والدولة، إذ 
الحسكة«  »أجانب  اسم  تحت  القيود  يف  املسجلني  األجانب 

وُدّون عليها: 

نتيجة  السوريني  العرب  عداد  اسم يف  له  يرد  »مل 
إحصاء عام 1962«، 

تخّول  الحرص  ال  املثال  سبيل  عل  البطاقة  هذه  تكن  ومل 
بالنسبة لفئة  أّما  العودة لها.  البالد أو  صاحبها السفر خارج 
رسمية،  سجالت  أي  ضمن  تسجيلهم  يتم  فلم  »املكتومني« 
وحتى شهادة التعريف أو سند اإلقامة الذي كان مُينح لهم، 

كان يتم بعد موافقة فرع األمن السيايس. 14

12   للمزيد انظر: »المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 المتعلق 
بالجنسية العربية السورية«، موقع البرلمان السوري، )أخر زيارة 10 آب/

أغسطس 2018(

13   هيثم منّاع، »عديمو الجنسية في سورية  )من غير الالجئين 
الفلسطينيين(« اللجنة العربية لحقوق اإلنسان. الطبعة الثالثة 2014. )آخر 

زيارة 7 آب/أغسطس 2018(

14   محامي، من مواليد العام 1973، ابن مدينة القامشلي/قامشلو، بدأ 
بممارسة مهنة المحاماة منذ العام 2000، وهو أحد النشطاء الحقوقيين 

والسياسيين. تّم إجراء اللقاءات عبر االنترنت بتاريخ 5 آب/أغسطس 2018.

وجميع . 5 سوريا  دولة  استحداث 
االتفاقيات التي أبرمت خالل فرتات ما 

قبل وما بعد التأسيس النهايئ:

تُخضع  أن  العام 1516  العثامنية يف  اإلمرباطورية  استطاعت 
كانت  والتي  الكربى«  »سوريا  بـ  يُسمى  كان  ما  لسيطرتها 
سوريا  وهي  الشام،  بالد  حالياً  تشكل  التي  الدول  تشمل 
من  عام   400 وبعد  وإرسائيل.  ولبنان  وفلسطني  واألردن 
حكمها للمنطقة انهارت اإلمرباطورية، وساعد عل ذلك عّدة 
األورويب،  االقتصادي  والتوسع  العثامين،  اإلصالح  منها  عوامل 
والتسويق الزراعي، وهو ما دفع العائالت الدمشقية إىل أن 
التاسع  القرن  ستينيات  آنذاك يف  متاسكاً  أكرث  كيان  تتّحد يف 
التدهور  يف  العثامنية  اإلمرباطورية  بدأت  عرش)1860(.15 
أواخر القرن التاسع عرش، ولكن تُعترب األحداث التي حصلت 
انهيارها  إىل  أدت  ما  1918 هي  إىل   1908 من  السنوات  يف 
الرتيك  الشباب  بها  قام  التي   1908 ثورة  فقد هدفت  فعلياً، 
)حركة تركيا الفتاة( إىل إعطاء الحكم العثامين صورة علامنية 
املحافظات  عل  مبارش  تأثري  لذلك  وكان  للعامل.16  وإيصالها 
البالد آنذاك  الواسعة يف  الترتيك  أّن حمالت  السورية، حيث 
عززت القومية السورية.17 لقد أدت الحرب العاملية األوىل عام 
الصورة  يف  أصبحت  حتى  املنطقة  تشكيل  إعادة  إىل   ،1914
التي نراها اليوم، فقد عقدت اتفاقيات عّدة عل أنقاض الدولة 
مع  آنذاك  العظمى  بريطانيا  نّسقت  إذ  املتالشية،  العثامنية 
حليفتها فرنسا خالل سلسلة من االجتامعات طريقة تقسيم 
اإلمرباطورية العثامنية، يف حني وعد دبلوماسيون بريطانيون 
الزعيم العريب األمري فيصل مبملكة عربية تضم بني حدودها 
أراض متتد من إيران إىل البحر األبيض املتوسط.18  وقد أعلن 
انتدابهم عل سوريا  العام 1916 فرض  يف  الفرنسيون الحقاً 
اللمسات  وضع  تم  والتي  سايكس-بيكو،  اتفاقية  خالل  من 

األخرية عليها خالل مؤمتر سان رميو عام 19.1920 

15    فيليب شكري خوري، أعيان المدن والقومية العربية: سياسات دمشق، 
1860-1920 )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1983(.

16    دونالد كواترت، اإلمبراطورية العثمانية، 1700-1922، )كامبريدج: 
مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(.

17    يوسف شيتاني، باتريك سيل، سوريا ولبنان في مرحلة ما بعد 
 ، I. B. Tauris :االستعمار: تراجع القومية العربية وانتصار الدولة )لندن

.)2007
18    مايكل بروفانس، الثورة السورية الكبرى وتنامي القومية العربية 

)أوستن: مطبعة جامعة تكساس، 2005(.
19    بنيامين توماس وايت، ظهور األقليات في الشرق األوسط )إدنبرة: 

مطبعة جامعة إدنبرة، 2011(.

http://parliament.gov.sy/laws/Decree/1969/civil_01.htm

http://hem.bredband.net/dccls2/r1.htm#_%D8%A7%D9%8
4%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%8
1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7
%D9%86%D9%8A%D9%86
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تركيا غري مستقر وأدى  الحدود مع  الشامل، بقي وضع  ويف 
بشّن  الفرنسية  الحرب  آلة  تقوم  أن  إىل  ترسيمها  موضوع 
اتفاق  حرب عل تركيا عل أساسه، وعل إثر ذلك تم إبرام 
»فرانكلني-بويلون« بشأن مسألة ترسيم وتعيني الحدود20 عام 
لوزان بعد ذلك بسنتني. وبهذا  أقرته معاهدة  1921 والذي 

ستبقى فرنسا يف سوريا حتى عام 1946.

بدء  قبل  أسسها  إرساء  تم  التي  القومية  النزعة  ظهرت 
سنوات  أدت  حيث  الفرنيس،  لالحتالل  كنتيجة  االنتداب، 
أو  الدمشقية  النخبة  القومي بني  الوعي  زيادة  إىل  االنتداب 
ما ُسّمي أيضاً بـ )النخبة املدينية السورية(، ومل تُفلح فرنسا 
الشعب  عل  سلطتها  فرض  بني  الخطري  التوازن  تحقيق  يف 
ناحية، ال  بالقومية من جهة أخرى، فمن  من جهة وشعوره 
تستطيع سلطة االنتداب أن تسمح ألي حركة قومية أن تنشأ 
وتتجذر يف سوريا ألن هذا من شأنه أن يهدد وجودها هناك، 
قوى  »إضعاف  أجل  من  سياسات  بصياغة  قامت  ولذلك، 
ركائز  ثالث  هناك  فإن  أخرى،  جهة  ومن  وعزلها«.  القومية 
لتتمكن من  بها  االلتزام  االنتداب  أساسية يجب عل سلطة 
أخالقية  ركائز  وهي:  فيها،  مهمتها  نجاح  وتضمن  دولة  بناء 

وسياسية واقتصادية.21

سوريا  استقالل  مّهد  االستقرار،  بعدم  اتسمت  فرتة  وبعد 
االنقالبات  أن  إذ  العربية،  القومية  النزعة  لتعزيز  الطريق 
تشرتك   1946-1963 بني  ما  الفرتة  يف  حدثت  التي  املتتالية 
العربية،  القومية  أنها ركزت بشدة عل موضوع  جميعها يف 
وكذلك بالنسبة لوحدة سوريا ومرص تحت اسم »الجمهورية 

العربية املتحدة«. 

البعث،  كانت جوهر حركة  أيضاً  العربية  القومية  قضية  إن 
الحركة السياسية التي استولت عل السلطة عام 1963، والتي 

مثلها الحقاً نظام حافظ األسد ومن بعده بشار األسد.

20    المرجع نفسه
21    المرجع نفسه.

ملحة تاريخية وسياسية عن الكرد:. 6

يرتبط تاريخ الكرد بتاريخ منطقة الرشق األوسط، حيث أن 
القوات  التحقت  عام.  ألفي  قبل  ما  إىل  فعلياً  تعود  أصولهم 
خالل  قواتها  جانب  إىل  وقاتلت  الساسانية  بالدولة  الكردية 
ما ُسمي بالفتوحات العربية يف بالد ما بني النهرين عام 637، 
عدد  انضّم  الساسانيني،  بهزمية  العربية  السيطرة  نهاية  ومع 
كبري من الزعامء الكرد إىل الجيوش العربية واعتنقوا اإلسالم .

حافظ األكراد عل استقاللهم إىل حد كبري يف ظل الحكومات 
املتعاقبة، وقادوا ثورات يف مناسبات عّدة ضد األمويني خالل 
القرنني السادس والسابع، وضد العباسيني خالل القرن التاسع.

القرنني  الكردية عل مدار  العديد من السالالت  وقد نشأت 
واملروانيون  الشداديون،  فيها  مبا  عرش،  والحادي  العارش 
هدف  بعد  فيام  كردستان  وأصبحت  والحسنويون، 
املنطقة،  ودمرتها  املنطقة  إىل  أتت  التي  اإلمرباطوريات 
النسيج  يكن  مل  الحني،  ذلك  وحتى  والتيموريني.  كاملغول 
الروابط  حول  بل  الكردية،  الهوية  حول  يتمحور  االجتامعي 

العائلية والتقاليد املجتمعية والدين اإلسالمي.

اإلمرباطورية الصفوية الفارسية:

الساللة  إسامعيل«  »الصفوي  الشيعي  الزعيم  أسس  عندما 
الصفوية يف عام 1505، وحكم دولة إيران التي نعرفها اليوم، 
جانب  إىل  والوقوف  باالنشقاق  الكرد  من  كبري  عدد  قام 
اإلمرباطورية العثامنية التي كانت تعتمد يف ذلك الوقت عل 
الحكم الغري مبارش من خالل زعامء محليني، خالفاً لإلمرباطورية 
الصفوية التي كانت تتبع أكرث نظام الحكم املركزي، وتكرّس 
أثناء معركة جالديران   املرحلة  تلك  للكرد يف  األول  التقسيم 

بني اإلمرباطوريتني الصفوية والعثامنية عام  1514.

عرش  السادس  القرن  خالل  العثامنية  اإلمرباطورية  حظيت 
مبكانة بارزة بني دول العامل، ويف املراحل األوىل من تأسيسها، 
منحت الزعامء الكرد استقالالً كبرياً تفاوض بشأنه املستشار 
بتلييس/ »إدريس  آنذاك  لإلمرباطورية  الكردي  السيايس 

وتأمني  العثامنية،  باإلمرباطورية  اعرتافهم  مقابل  بدلييس«، 
الحروب  خالل  العثامنية  الجيوش  لخدمة  مدربني  رجال 
الفارسية العثامنية، وأدت هذه التسوية إىل إنشاء دولة كردية 
تتمتع بحكم شبه ذايت، رغم أنها مل تكن مرضية متاًما ألي من 
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الطرفني، وكانت تتخللها ثورات كردية، استمرت حتى إجراء 
اإلصالحات العثامنية، يف منتصف القرن التاسع عرش.22

من  إيجابياً  موقفاً  سوريا  يف  وجودها  خالل  فرنسا  اتخذت 
والكردية  والعلوية  الدرزية  األقليات  وأعطت  األقليات23، 
فيام  خاصة  السوري،  املجتمع  مكونات  باقي  عل  األولوية 
فرّق  سياسة  بذلك  مطبقة  التجنيد يف جيشها،  بأمور  يتعلق 

تُسد لتُحكم سيطرتها عل البالد.24

األقليات،  ولكّن رحيل فرنسا عن سوريا كشف عن هشاشة 
يف  بقوة  العربية  القومية  النزعة  منو  ومع  الكرد،  وخاصة 
كامل  تعريب  إىل  هدفت  والتي  االنتداب،  بعد  ما  مرحلة 
سوريا  قيام  لنجاح  كتهديد  الكردية  للهوية  واعتبارها  البالد، 
العربية، رشعت الحكومات يف قمع الجامعات اإلثنية، حيث 
الجالية  مناطق شامل رشق سوريا، موطن  استهدفت بشدة 
املناطق  يف  خاصة  بكثافة  األكراد  يتجّمع  حيث  الكردية،25 

الحدودية السورية الرتكية.

يُذكر أن أحداث موضوع هذا التقرير حصلت عام 1962، يف 
الوقت الذي بدأت تُطبق فيه هذه االسرتاتيجية.

استوىل حزب البعث عل السلطة عام 1963، ومارس التمييز 
ضد األقليات غري العربية فقط،26 حيث كان يهدف إىل إقامة 
رشع  سوريا،  عروبة  عل  ولتأكيده  علامين،  عريب  مجتمع 
الحزب بوقت الحق يف تصميم مرشوع الحزام العريب، الذي 
من  الكردي  الشعب  من  الحسكة  منطقة  إفراغ  إىل  يهدف 
خالل اتباعه ملجموعة من السياسات، كإعادة تسمية القرى 

باللغة العربية ونزع ملكية األرايض من أصحابها الكرد.

.)2004 ، I.B. Tauris :22    ديفيد ماكدويل، تاريخ األكراد الحديث )لندن
23    فيليب شكري خوري، سوريا واالنتداب الفرنسي: سياسة القومية 
العربية ، 1920-1945 )برنستون: مطبعة جامعة برنستون ، 1987(.

24    نيقوالس فان دام، الصراع على السلطة في سوريا: السياسة والمجتمع 
تحت حكم األسد وحزب البعث )لندن: آي. بي. توريس ، 2011(. 

25    هيومن رايتس ووتش، سوريا: األكراد مكممي األفواه، تشرين األول/
أكتوبر 1996.

26    نيقوالس فان دام، الصراع على السلطة في سوريا: السياسة والمجتمع 
تحت حكم األسد وحزب البعث )لندن: آي. بي. توريس، 2011(.

يف . 7 للكرد  السياسة  األوضاع  عن  خلفية 
سوريا

كانت أقدم »وثيقة مطلبية« قدمها بعض املثقفني الكرد إىل 
الجمعية التأسيسية السورية بتاريخ 23 حزيران/يونيو 1928 
كلغة  الكردية  باللغة  االعرتاف  منها  عديدة  مطالب  تتضمن 
رسمية يف املناطق الكردية إىل جانب اللغة العربية، وأن يكون 
يكون  وأن  أكراداً،  الكردية  املناطق  يف  املعينون  املوظفون 

التعليم يف مدارس املناطق الكردية باللغة الكردية. 

الوعي  إرهاصات  أول  الثقافية  »خويبون«  جمعية  وكانت 
مدينة  يف   1927 عام  تأسيسها  عن  وأعلن  القومي،  الكردي 
بإصدار  قامت  التي  الجمعية  وهي  اللبنانية،  »بحمدون« 
العديد من املجالت والجرائد بعدد من اللغات باإلضافة إىل 
الكردية ومن تلك املجالت »هاوار« وتعني )الرصخة(  اللغة 
وصدر  دمشق  من  بدرخان«  »جالدت  األمري  أصدرها  التي 
هناك  كان  أنه  حتى   ،1942 إىل   1932 من  عدد   57 منها 
إذاعة كردية تبث من لبنان بقيت من عام 1937 إىل 1946، 
كام أن فرتة الخمسينات شهدت إنشاء الكثري من املنظامت 
والجمعيات الكردية األهلية التي تراوحت مطالبها بني رضورة 
النهج  الدميقراطية  واعتبار  الدميقراطية  املامرسة  توسيع 
ووسيلة تحقيق الحقوق القومية التي تتضمن االعرتاف باللغة 
والثقافة الكردية وخصوصية الهوية يف إطار الهوية السورية 
العامة، وهي جملة املطالب التي جسدها أول برنامج سيايس 
 1957 عام  سوريا«27  يف  الكردي  الدميقراطي  »الحزب  قّدمه 
يف  الكردي  القومي  الوجود  عن  الدفاع  عل:  نصت  والتي 
سوريا، تحقيق الحقوق القومية والثقافية واإلدارية يف إطار 

دولة دميقراطية سورية.28

27   بتاريخ 14 حزيران/يونيو 1957 تأسس أول حزب كردي في سوريا، 
تحت اسم »الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا«.   على يدّ كرد سوريين 
منهم )عبد الحميد درويش وعثمان صبري وحمزة نويران(. للمزيد: اقرأ كتاب 
 ،)1983  – عام 1956  أحداث   – في سوريا  الكردية  الحركة  على  )أضواء 

لمؤلفه عبد الحميد درويش.
28   مشعل التّمو، »القضية الكردية في سوريا بين المسكوت عنه وسكونية 

أنظمة التسويغ«، شفاف الشرق األوسط. 22 شباط/فبراير 2005. )آخر 
زيارة 6 آب/أغسطس 2018(. 

https://www.metransparent.com/old/texts/mishal_tamou_
kurd_in_syria.htm
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ويرى الكثري من الكرد أّن القضيَّة الكرديَّة يف سورية29، ال ميكن 
حرصها يف مسألة املجرَّدين من الجنسيَّة فحسب، ألنها قضيَّة 
األكراد  بها  يطالب  اجتامعيَّة،  ثقافيَّة  سياسيَّة  قوميَّة  حقوق 
وحركتهم السياسيَّة، ضمن دولة القانون واملؤسسات السورية، 
وهذه الحقوق ُمصانة وفق املواثيق والعهود الدوليَّة لحقوق 

اإلنسان.30

 التمييز القائم عل أساس العرق يف سوريا. 8

سوريا واألقليات غري العربية:. 8.1

لألقلّيات  الثقافية  الحقوق  تجاهل  املاضية  العقود  تمَّ خالل 
غري العربية، بل وكانت أيضاً أيديولوجيا العروبة طاغية عل 
جميع  اعتبارها  خالل  من  السيام  املتعاقبة،  سوريا  دساتري 
النظام  سياسة  عل  أيضاَ  انعكس  ما  وهو  كعرب،  املواطنني 

السوري والترشيعات الداخلية املعمول بها.

الّسورية«،  العربية  للجمهورية هو »الجمهورية  الحالي  الرسمي  االسم     29
وهو ما يوحي ضمناً إلى عدم االعتراف بوجود قوميات أخرى غير عربية في 
سوريا مثل الكرد والتركمان والشركس واألرمن والسريان اآلشوريين. وخالل 
إعداد هذا التقرير تّم االطالع على عشرات الوثائق الرسمية المنشورة من قبل 
استخدام  الفتاً  وكان  السورية،  الدولة  نشأة  منذ  المتعاقبة  الّسورية  الحكومات 
مصطلح »دولة سوريا« في التداوالت الرسمية في السنوات التي أعقبت نشوء 
الدولة، والحقاً مصطلح »الجمهورية الّسورية«، وقد بدأ اإلدراج الفعلي لصفة 
العربية في التسمية مع قيام الوحدة بين جمهورية مصر والجمهورية السورية 
وعند  المتحدّة«،  العربية  »الجمهورية  اسم  تداول  تم  حيث   ،1958 العام  في 
آنذاك  الثورية«  العربية  »القيادة  قبل  من  العام 1961  في  الوحدة  انتهاء عهد 
-حكومة اإلنفصال- تم البدء باستخدام مصطلح »الجمهورية العربية السوريّة« 
»تاريخ  عثمان  هاشم  مثالً:   انظر  والمراسالت.  الخطابات  في  بشكل رسمي 
سوريا الحديث«، )بيروت – لبنان: دار الريس للكتب والنشر، الطبعة األولى 
»التاريخ  موقع  زيارة  أيضاً  يمكنكم   .)339-338-302( صفحة   ،)2012
السوري« لإلطالع على مزيد من الوثائق، انظر مثالً الوثيقة »بطاقة طالب في 
ثانوية دمشق قبل إعالن الوحدة مع مصر عام 1958«، آخر زيارة )9 آب/

أغسطس 2018( 

وهوية شخصية ألحد أفراد قبيلة النعيم ممهورة بخاتم شيخ القبيلة عام 
 1950«، )آخر زيارة 9 آب/أغسطس 2018(

30   هوشنك أوسي. »مأساة األكراد السوريين المجردين من الجنسية«، 
جريدة الحياة، 21 تّموز/يوليو 2007. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018( 

 وقد تكرّست العروبة يف أشّد أوجهها بعد عام 1963 عل إثر 
آذار«،  من  الثامن  »ثورة  باسم  املعروف  العسكري  االنقالب 
الرئيس  السيّام  البعثيني،  الضباط  من  مجموعة  قادُه  والذي 
حافظ األسد، فاعتمدت هذه السلطة الجديدة بعض الدساتري 
املؤقّتة التي تهيمن عليها أفكار حزب البعث العريب االشرتايك، 
كان آخرها دستور عام 1973 والذي استمّر العمل به حتى 
عام 2012، أي إىل ما بعد عام من تاريخ انطالق االحتجاجات 

الشعبية ضد االستبداد.31 

التمييز ضّد الكرد السوريني بشكل خاص:. 8.2

تعرّض األكراد يف سوريا إىل انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، 
كجامعة  يعانون  ولكنهم  السوريني،  من  غريهم  شأن  شأنهم 
عالوة عل ذلك من التمييز عل أساس الهوية، ومنها القيود 
الكردية32.  والثقافة  الكردية  اللغة  استخدام  عل  املفروضة 
ويعّد األكراد ثاين أكرب جامعة عرقية يف سوريا بعد العرب33، 
اللغة الكردية غري معرتف بها كلغة رسمية يف سوريا،  ولكّن 
وال يتم تدرسيها يف املدارس، وظل نرش املواد باللغة الكردية 
تدريس  التأكيد عل حظر  وأعيد   ،1958 العام  منذ  ممنوعاً 
رّسي  مرسوم  مبوجب  والجامعات  املدارس  يف  الكردية  اللغة 
صدر يف العام 1982، وحظر كذلك استخدام اللغة الكردية يف 

جميع املؤسسات الرسمية.34

ومنذ خمسينيات القرن العرشين تبّنت الحكومات املتعاقبة 
هذه  اعتنقت  ولذلك  العربية،  القومية  سياسة  سوريا  عل 
الحكومات سياسة قمع الهوية الكردية؛ ألنها ترى فيها تهديداً 
لوحدة سوريا العربية35، ووصل حزب البعث إىل السلطة يف

31   د. نائل جرجس، »األكراد ومنظومة الدولة السوريّة«، موقع صور. 27 
حزيران/يونيو 2018. )آخر زيارة 5 آب/أغسطس 2018(

بعد مرور عام على  السورية  العربية  الجمهورية  32   “سوريا: األكراد في 
 28 العام،  للتداول  وثيقة  الدولية،  العفو  منظمة   ،”2004 آذار/مارس  أحداث 

شباط/فبراير 2008. )آخر زيارة 7 آب/أغسطس 2018( 

33   المصدر السابق نفسه.

34   المصدر السابق نفسه.
في  لألكراد  والثقافية  السياسية  الحقوق  قمع  الوجود،  إنكار  “سوريا:     35
سوريا«، منظمة هيومان رايتس وتش، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. )آخر 

زيارة 5 آب/أغسطس 2018( 

http://www.syrianhistory.com/ar/photos/4525?tag=%D9%8
8%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82

http://www.syrianhistory.com/ar/photos/5784?tag=%D9%8
8%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82

http://www.alhayat.com/article/1345311/%D9%85%D8%A
3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A
3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%8
4%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-nbsp.

http://www.suwar-magazine.org/details/%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8
8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%
D9%91%D8%A9/1147/category_health.html.

https://www.amnesty.org/download/Documents/88000/
mde240022005ar.pdf

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004
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بدعوى  الكردية  الهوية  إنكار  سياسة  يف  واستمر   1963 عام 
لهذه  األساسية  العنارص  أحد  وكان  العربية،  القومية  تعزيز 
السياسة يكمن يف تشجيع العرب عل التوطن باملناطق التي 
يفصل  عريب«  »حزام  وتشكيل  تقليدياً،  األكراد  فيها  يقيم 
األكراد السوريني عن أكراد تركيا والعراق، الذين كانوا بدأوا يف 
املطالبة بحقوقهم القومية، وأعدت الحكومة خطة لـ »الحزام 
العريب« يف عام 1965 وكان املخطط يشمل تشكيل حزام بعمق 
15 كيلومرتاً )نحو 9 أميال( عل امتداد مساحة 280 كيلومرتاً 
)174 ميالً( بطول الحدود مع تركيا. كام شملت الخطة أيضاً 
الحزام  هذا  نطاق  يف  تدخل  قرى  يف  املقيمني  الكرد  ترحيل 
إعادة  خطة  تنفيذ  يف  الحكومة  وبدأت  السورية،  باملناطق 
فقد  لكن تحت مسمى جديد؛  السبعينيات،  التوطني مطلع 
استبدلت الحكومة اسم »الحزام العريب«36 باسم »خطة إنشاء 
مزارع منوذجية للدولة يف محافظة الجزيرة«. ومبوجب املربر 
الجديد للخطة، أنشأت الحكومة »قرى زراعية منوذجية« يف 
املنطقة الكردية وشغلتها بالعرب، وصادرت الحكومة األرايض 
ُماّلكها  من  النموذجية«  »املزارع  هذه  عليها  ُشيدت  التي 
الكرد، سواء تحت غطاء اإلصالح الزراعي أو ألن املُماّلك كانوا 
كرداً تم سحب جنسيتهم منهم يف عام 1962 ألنهم مل يثبتوا 

إقامتهم يف تعداد الدولة.

عددهم  يُقّدر  ما  توطني  الحكومة  أعادت   1975 عام  ويف 
بأربعة آالف أرسة عربية، ممن كانت أراضيهم قد ُغمرت باملاء 
أثناء بناء »سد الطبقة« عل الفرات، يف 41 »مزرعة منوذجية« 
يف قلب املنطقة الكردية، وجمدت الحكومة مرشوع »الحزام 
العريب« يف عام 1976، لكنها مل تسحب القرى النموذجية وال 

هي أعادت األكراد النازحني من أراضيهم.37

اليوم،  حتى  املهن  بعض  دخول  من  األكراد  منع  ويستمر 
العرب،  تُقّدم إىل  التي  املعونات  يتم منعهم من استالم  كام 
وغالباً ما يتم حرمانهم من االحتفال باألعياد الكردية. وعل 
إال  والديني،  العرقي  وتجانسهم  املشرتك  قمعهم  من  الرغم 
أن األكراد السوريني أثبتوا عدم قدرتهم عل تشكيل أحزاب 
سياسية قوية تحظى بجاذبية جامهريية، ويف الوقت الحايل،

يمكنكم  العربية  القرى  وأسماء  العربي«  »الحزام  حول  المزيد  لقراءة     36
قراءة المراجع: التالية: علي صالح ميراني، »سياسة التمييز القومي وحمالت 
التعريب الحكومية القائمة في كوردستان-سوريا 7 آب/أغسطس 1928 – 5 
الدارسات  مركز  وسياسية.  تاريخية  دارسة   ،»2008 األول/أكتوبر  تشرين 

الكوردية وحفظ الوثائق/جامعة دهوك، الطبعة األولى 2009.
في  لألكراد  والثقافية  السياسية  الحقوق  قمع  الوجود،  إنكار  “سوريا:     37
سوريا«، منظمة هيومان رايتس وتش، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. )آخر 

زيارة 5 آب/أغسطس 2018(

لدى األكراد أربعة عرش حزباً عل األقل، لكن معظمها عبارة 
الزعيم  فيها  ويتخذ  واحد  رجل  يقودها  هامشية  فرق  عن 

معظم القرارات.38

منعزالً   1962 العام  يف  االستثنايئ  اإلحصاء  حدوث  يكن  ومل 
عن مجموعة من السياسيات التمييزية بحق الكرد السوريني 
مع  متناغمة  وكانت  املتعاقبة،  السورية  الحكومات  يد  عل 
سبقت  التي  الفرتة  خالل  سواًء  الحكومات  تلك  توجهات 
ذكر  الحرص  ال  املثال  سبيل  فعل  بعدها،  أو  اإلحصاء 
له  كرّاس  يف  هالل«  طلب  »محمد  السوري  األول  املالزم 
القومية  النواحي  من  الجزيرة  محافظة  عن  »دراسة  معنون 
عديدة  توصيات   1963 العام  يف  السياسية«،39  االجتامعية 
الداخل واعتامد سياسة  إىل  تهجري  بعمليات  البدء  منها  كان 
وغريها  العمل  باب  سد  املدنية  السجالت  وتصحيح  التهجري 
 من اإلجراءات مثل التجهيل ورضب األكراد بعضهم ببعض.40

سياسات أخرى متعلّقة بامللكية أدت إىل . 8.3
بشكل  الكردية يف سوريا  القضية  تعقيد 

أكرب:

ما فتئ النشطاء والسياسيون الكرد يرددون مقولة أّن اإلحصاء 
الحديثة  القدمية  املشاريع  من  سلسلة  جاء ضمن  االستثنايئ 
من أجل رضب الوجود الكردي يف سوريا، وتحديداً يف املناطق 
بعضها  يف  األغلبية  السوريون  الكرد  يشّكل  والتي  الحدودية 

فيام تجدهم ذو كثافة عالية يف مناطق أخرى.

38   باراك بارفي، »السياسات السيئة لألكراد في سوريا«، معهد واشنطن، 
 18 كانون األول/ديسمبر 2013. آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018( 

39   المالزم األول محمد طلب هالل، »دراسة عن محافظة الجزيرة من 
النواحي القومية االجتماعية السياسية«، منشورات مركز عامودا للثقافة 

الكردية. )آخر زيارة 11 آب/أغسطس 2018( 

40   للمزيد انظر: هوشنك أوسي، »الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في 
سوريا 1898-2017 )1(«، المركز الكردي السويدي للدراسات. 6 كانون 

الثاني/يناير 2018. )آخر زيارة 11 آب/أغسطس 2018(

 

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/the-fractious-politics-of-syrias-kurds

http://www.amude.net/erebi/mihemed-taleb-hilal-lekolin.
pdf

https://www.nlk-s.net/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8
6%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%9
1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A
%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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ويستدل النشطاء والسياسيون والحقوقيون الكرد بسلسلة من 
السوريني  الكرد  حرمت  التي  والقوانني  واملراسيم  اإلجراءات 
الدستور  مينحها  التي  بالحقوق  التمتع  من  رئييس  بشكل 

والقوانني السورية للسوريني من غري الكرد. 

وضع  الذي  األول  املرسوم  كان  املثال  سبيل  فعل 
املرسوم  هو  دستورياً،  املُصان  التملك  حق  عل  القيود 
بأسباب  جاء  الذي   ،1952 لعام   )193( رقم  الترشيعي 
ييل: ما  له(  املوجبة  )األسباب  صدوره   ومربرات 

أشخاص  متلُّك  عن  تنشأ  التي  للمخاطر  »بالنظر 
ولضامن  للحدود،  متاخمة  لعقارات  مشبوهني 
كان هذا  فقد  فيها  األمن  كفالة  و  الدولة،  سالمة 
املرسوم- حيث جاء مبادته األوىل بأنه ال يجوز إنشاء 
أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية عل 
األرايض الكائنة يف مناطق الحدود وكذا استئجارها 
الستثامرها  مقاوالت  عقد  أو  رشكات  تأسيس  أو 

زراعياً ملدة تزيد عل ثالث سنوات«.41

يف  الحدود  منطقة  بتحديد  خاص  مرسوم  صدر  بعد  وفيام 
الحسكة  أرايض محافظة  كل  اعترب  الحسكة، حيث  محافظة 
منطقة حدود، وبالتايل إلزام الكل بالرتخيص القانوين.42 ونص 
الرتخيص  عل  الحصول  وكيفية  آلية  عل   )193( املرسوم 
طريق  عن  الزراعة  وزارة  إىل  الطلب  يُقدم  حيث  القانوين، 
مديرياتها، التي تحيله بعد االقرتاح إىل وزارة الدفاع التي تكلّل 
الطلب مبوافقتها أو ال، ومن ثم تحيله إىل وزارة  الداخلية التي 
يُصدر  ثم  ومن  للدراسة،  األمنية  الجهات  إىل  ترسله  بدورها 
الوزير مرسوم الرتخيص بالرشاء ملقدم الطلب، أو لطالب أي 
يرد  أو  العينية،  الحقوق  ينقل ألي حق من  أو  يعدل  إجراء 
الطلب، وإن قرار رده إن كان سلباً فهو قطعي، وغري قابل ألية 

مراجعة أو الطعن فيه أو التظلم منه أمام أية جهة كانت.43

التشريعي  القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، »المرسوم  41   اللجنة 
وآثاره  والعملية  التاريخية  وخلفياته   2008/9/10 بتاريخ  الصادر   49 رقم 
وغاياته«، موقع والتي مه، األحد 12 تشرين االول 2008. )آخر زيارة 6 

آب/أغسطس 2018(

42   المصدر السابق نفسه.

43   المصدر السابق نفسه.

كان املسار العميل للحصول عل الرتخيص وفق املرسوم رقم 
كان  ، حيث  كثرية  وعراقيل  وتعرتضه صعوبات  وعراً   )193(
عن  يقل  ال   – طويالً  عليه  للحصول  يُستغرق  الذي  الزمن 
سنة - ناهيك عن الجهد املُضني، واملال املهدور، مام أضفى 
عل متلك املواطن يف هذه املحافظة ألرض زراعية نوعاً من 

التعجري.44

صدر القانون رقم )41( يف عام 2004، ملغياً املرسوم )193( 
لعام 1952 ومستمراً يف الوقت ذاته عل ما نهج عليه، وشّدد 
السجن  إىل  تصل  عقوبة  إىل  له  املخالفة  األطراف  عقوبة  يف 
سنتني وغرامة مائة ألف لرية سورية.45 ويف الوقت الذي كان 
املواطن الكردي السوري يأمل بتغيريات يف املرسوم رقم )41( 
الرسمية  الجريدة  صدر مرسوم آخر »خلسة« دون نرشه يف 
 )49( رقم  املرسوم  وهو  لنفاذه-  أساسياً  رشطاً  يُعّد  -والذي 
إذ أوقف هذا  أيلول/سبتمرب 2008،  بتاريخ 10  والذي صدر 
من  تراخيص  إىل  تحتاج  التي  اإلعامر  حركة  عملياً  املرسوم 
البناء إال  البلدية ال متنح رخصة  البلدية، والتي بدورها –أي 
بعد وجود قرار قضايئ من املحكمة، وكون املحكمة ممنوعة 
البيع،  عقد  بتثبيت  قرار  أي  وإصدار  الدعوى  تسجيل  من 
العقار من الحصول عل  فإنّه يعني استحالة وعجز صاحب 
)األمني(  اآلخر  الرتخيص  عل  قبل حصوله  بالبناء،  الرتخيص 

واملنصوص عنه أعاله.46

44   المصدر السابق نفسه.

45   المصدر السابق نفسه.

46   المصدر السابق نفسه.

http://www.welateme.net/erebi/modules.
php?name=News&file=print&sid=4540
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صورة للمرسوم الترشيعي رقم 49 للعام 2008. املصدر موقع 
بتاريخ  الصادر  رقم 49  الترشيعي  املرسوم  )تقرير:  مه  واليت 
وغاياته(.  وآثاره  والعملية  التاريخية  وخلفياته   10/9/2008

إعداد: اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي يف سوريا.

إجراء . 9 فيه  تّم  الذي  السياق 
األهايل: روايات  بحسب   اإلحصاء 

عملية 1.9.  إجراء  أثناء  وعشوائية  فوىض   
اإلحصاء:

يف سياق الحديث عن آلية إجراء اإلحصاء وعمل اللجان التي 
قامت بها، يتذكّر47 أحد الكرد السوريني من الكبار يف السّن 

تلك األيام قائالً:

كيف  وأتذكر  عاماً،   15 حينها  عمري  »كان 
املنازل  يجوبون  اإلحصاء  املسؤولون عن  كان 
منزالً تلو اآلخر، وحينها كنُت مقيامً يف مدينة 
عائلتي،  برفقة  الحسكة  محافظة  يف  عامودا 
وكّنا قادمني من قرية »مربوكة« يف ريف »تل 
حميس« جنوب مدينة القامشيل طلباً للعمل، 
وُييل  املوظفني  يرافق  الحّي  مختار  كان  لقد 

عليهم ما يجب أن يكتبوه.«

ويستطرد الشاهد السابق قائالً، كيف أّن بعض العائالت تّم 
إحصاؤها بالفعل ولكّنها تفاجأت الحقاً بكونها قد ُصّنفت من 
فئة »أجانب الحسكة«، ويف حاالت أخرى تّم اعتبار جزء من 
العائالت مواطنني سوريني والبعض اآلخر مل يرد له اسم بأي 
شكل سواء يف سجالت املواطنني أو األجانب وهم الذين متّت 

تسميتهم الحقاً باسم فئة مكتومي القيد.

أّما الشاهد »فرحان حسن إسامعيل«48 فُجّل ما يتذكّره عن 
»رسمّساخ«  قريته  يف  متواجداً  كان  أنّه   ،1962 عام  إحصاء 
الواقعة جنوب مدينة القامشيل/قامشلو يف محافظة الحسكة 
بنحو 83 كيلومرتاً، وكان عدد أفراد أرسته آنذاك ستة أفراد، 

ويستذكر تلك األيام قائالً:

47   أحد الكرد السوريين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، تّم إجراء اللقاء 
في مدينة  القامشلي/قامشلو من قبل أحد باحثي المنظمة الميدانيين بتاريخ 25 

تّموز/يوليو 2018.
48   فرحان حسن اسماعيل، أحد الكرد السوريين الذين عاصروا إحصاء عام 
1962. تّم إجراء اللقاء في مدينة  القامشلي/قامشلو من قبل أحد باحثي المنظمة 

الميدانيين بتاريخ 25 تّموز/يوليو 2018.
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يأتون  الدولة  موظفو  كان  كيف  »أتذكر 
عىل  أسامئنا  بكتابة  قاموا  حيث  آنذاك،  إلينا 
دفاترهم، وكان يرافقهم مختار القرية، وأحياناً 
والذي  للقرية(  )املالكة  العائلة  أفراد  أحد 
كان  ما  وغالباً  )ماّلكاً(،  وقتها  يسّمى  كان 
الذين كانوا  العائلة  يتهم )املاّلك( باقي أفراد 
تركيا،  من  قادمون  بأنّهم  )الفالحني(  يُسمون 
املشاركة  من  االستفادة  من  منعهم  أجل  من 

باألرايض الزراعية.«

كانت  آنذاك  صادفها  التي  اللجان  أّن  إسامعيل  وأضاف 
بأّن  للناس  يقولون  وكانوا  فقط،  اثنني  شخصني  من  تتألف 
ينجح  مل   1960 العام  يف  حدث  والذي  األول49  اإلحصاء 
.1962 العام  يف  الثاين  اإلحصاء  هذا  بإجراء  قاموا   لذلك 

الجنسية . 9.2 الدخان وتحصل عىل  علبة من 
الّسورية

من جهة أخرى قال أحد الكرد السوريني من الذين عارصوا 
االنرتنت  عرب  مقابلة50  يف   ،1962 العام  يف  أيضاً  اإلحصاء 
بتاريخ 6 آب/أغسطس 2018 لـ »سوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة« ما ييل:

»أتذكر جيداً عندما جاءت لجان اإلحصاء إىل 
القرية، وكان عمري آنذاك )12( عاماً، حيث 
مختلفة  أسئلة  الناس  بسؤال  اللجان  قامت 
تتعلق باملكان الذي قدموا منه، والحقاً تفاجأنا 
الحسكة،  أجانب  فئة  تحت  أسامئنا  بإدراج 
بامتياز،  سيايس  هو  املوضوع  أّن  وأعتقد 
جيداً  فأتذكر  الكرد،  استهداف  فيه  تّم  حيث 
من  الكثري  استطاع  كيف  اإلحصاء  هذا  بعد 
العرب السوريني تصحيح أوضاعهم القانونية، 
ولكن مل يستطع الكرد ذلك، وقد لعب مخاتري 
القرى دوراً سلبياً مضافاً إىل الدور الذي لعبته 

49   بحسب المعلومات المنشورة من قبل »البنك الدولي« فقد كان عدد سكان 
سوريا في العام 1960 يبلغ )4,573,512(، )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 

 2018(. للمزيد انظر:

50   أحد الكرد السوريين الذين عاصروا إحصاء عام 1962، تّم إجراء اللقاء 
عبر االنترنت بتاريخ 5 آب/أغسطس 2018. رفض الشاهد الكشف عن اسمه 

ألسباب أمنية وكونه متواجداً في مدينة القامشلي/قامشلو في محافظة الحسكة.

الناس  بني  التمييز  خالل  من  اإلحصاء  لجان 
وفق قومياتهم وحسب أهواء لجان اإلحصاء. 
القرية  يف  موجودة  كانت  حاالت  متاماً  أتذكّر 
أّن  منها  عامودا،  ريف  يف  منها  ننحدر  التي 
أحد األشخاص متكّن برشائه علبة دخان ألحد 
اللجنة  تُدرج  أن  من  اإلحصاء،  لجنة  أعضاء 
املتمتعني  السوريني  فئة  تحت  الحقاً  اسمه 
املواطنني  قوائم  وجاءت  السورية،  بالجنسية 
أي  له  يرد  مل  ومن  الحسكة،  أجانب  وقوائم 
اسم ُصّنف بشكل تلقايئ تحت فئة »مكتومي 
حتى  التصنيفات  هذه  مثل  وحدثت  القيد«. 
توزيع  عملية  عند   ،1962 العام  إحصاء  قبل 
املحسوبيات  وكانت  الزراعية51  األرايض 
والفوىض والغايات السياسية هي التي تحكم 

بشكل أسايس.«

»اإلحصاء  عملية  أن  أوسو«52  »مصطفى  املحامي  يؤكّد 
السيايس  النظام  اتبعها  سياسة  من  كجزء  جاءت  االستثنايئ« 
إىل ذهنية عنرصية وتوصيات صادر  آنذاك، مستنداً  الحاكم 
عن ضابط يف جهاز األمن السوري وهو »محمد طلب هالل«، 
استهدفت  بنداً   )12( »التوصيات« عل شكل  هذه  وجاءت 
منطقة  يف  وتحديداً  السوري  الكردي  املكون  أسايس  بشكل 
هي  مبجملها  »املجردين«  قضية  أن  أوسو  ويرى  الجزيرة. 
أّما  قانوين«.  »بعد  ذو  فقط  وليست  بامتياز  سياسية  قضية 
فيه اإلحصاء بحسب  تّم  الذي  السياق  يتعلّق مبوضوع  فيام 

املعلومات التي أدىل بها »أوسو« فقال:

من  بحت  عشوايئ  بشكل  اإلحصاء  »حدث 
آالف  تجريد  فتم  نفسها،  اإلحصاء  لجان  قبل 
السورية،  جنسيتهم  من  الكردية  العائالت 
الجيش  يف  يخدم/خدم  كان  من  ومنهم 

51   للمزيد من التفاصيل، اقرأ: قانون اإلصالح الزراعي رقم 161 لعام 
1958. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(

52   مصطفى أوسو، محامي، وخريج كلية الحقوق في جامعة حلب، وهو من 
أبناء محافظة الحسكة. أصبح عضواً في نقابة المحامين السوريين في العام 
1992، وتطوع لسنوات عديدة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي 

الرأي في السجون السورية. إلى جانب نشاطه السياسي في الحركة السياسية 
الكردية في سوريا لسنوات عديدة، والتي شغل فيها منصب سكرتيراً لحزب 

»آزادي الكردي« في سوريا نهاية عام 2011. وقام بتمثيل »المجلس الوطني 
الكردي« كنائب لرئيس »االئتالف الوطني السوري المعارض« لدورتين 

متتاليتين بين عامي 2015 - 2016. وهو مقيم حالياً في ألمانيا بعد أن خرج 
من سوريا على إثر صدور قرار بتحويله إلى »محكمة مكافحة اإلرهاب«. تّم 

إجراء المقابلة عن طريق اإلنترنت في أواخر شهر تّموز/يوليو 2018.

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?lo-
cations=SY

http://parliament.gov.sy/laws/Law/1958/structure_12.htm
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السوري، عدا أّن اإلحصاء حصل يف )يوم عمل 
الواسعة.  الحسكة  محافظة  عموم  يف  واحد( 
الحركة  كانت  الحقائق  هذه  من  وانطالقاً 
الكردية الّسورية ومازالت تطالب بإيجاد حل 
مرسوم  إصدار  يكون  وقد  للمشكلة،  جذري 
خاص بهذا الشأن أحد الحلول العملية لذلك. 
إحصاءات  توجد  ال  أنّه   القول  املهم  ومن 
والذي  القيد«  »مكتومي  عدد  حول  دقيقة 
لإلحصاء،  التالية  األعوام  كان يكن حرصه يف 
الكارثة  عديدة عىل هذه  عقود  مرور  أّن  إالّ 
إضافة  كبري  بشكل  األعداد  ازدياد  عىل  ساعد 
الكبرية نسبياً يف محافظة  الوالدات  إىل أعداد 
الرسمية-  -غري  اإلحصائيات  وكانت  الحسكة. 
ألف شخص   57 يقل عن  ال  ما  بوجود  تقول 
من فئة »مكتومي القيد« يف العام 1962 من 
مجموع )120-150( ألف مجرد من الجنسية 
أشخاص من  ولكن وبحسب  العام 1962.  يف 
الحدودية  املناطق  إحدى  نفوس  دائرة  داخل 
السورية_الرتكية، فإّن عدد أجانب الحسكة قد 
فاق النصف مليون أجنبي حتى العام 2011 
الحصول  استطاعت  التي  هي  الفئة  )وهذه 
عىل الجنسية السورية مبوجب املرسوم 49(«.

السوريني  الكرد  املواطنني  تجريد  حاالت  أّن  أوسو  ويعتقد 
قانوين،  سند  أي  بدون  وحدثت  ظاملة  كانت  جنسيتهم  من 
إذ كان من السهل أن تجد بعد العام 1962 اختالفات ضمن 
العائلة الواحدة، فكنت ترى بعض األخوة متمتعني بالجنسية 
يف  الحسكة  كأجانب  مسجلني  اآلخر  وبعضهم  السورية 
السجالت الرسمية، وآخرين مكتومي القيد. مضيفاً أن الكثري 
من املجردين واملكتومني كانوا ميلكون وثائق وسندات متليك 

عقارات ومنهم من خدم يف الجيش السوري.

تطبيق  عنها  نجم  التي  الفئات   .10
:1962 العام  يف  االستثنايئ   اإلحصاء 

ووردت . 1 الّسورية  بالجنسية  متتعوا  سوريون  كرد 
أسامؤهم يف السجالت عل هذا األساس.

كرد سوريون مجردون من الجنسية بعد العام 1962، . 2
»أجانب  أنّهم  عل  السجالت  يف  تسجيلهم  وتّم 

الحسكة«.

كرد سوريون مجردون من الجنسية بعد العام 1962 . 3
املدنية-  -األحوال  السجالت  يف  تسجيلهم  يتم  ومل 

وتّم إطالق مصطلح »مكتومي القيد« عليهم.

جنسيتها  من  تجريدها  تّم  التي  الشخصيات  بني  من  وكان 
عل سبيل املثال ال الحرص، اللواء »توفيق نظام الدين«53قائد 
الجيش السوري السابق، وشقيقه »عبد الباقي نظام الدين«54 
والذي شغل مناصب وزارية متعددة بني العام 1949 و1957.

53   اللواء »توفيق نظام الدين« شغل منصب قائد الجيش السوري سابقاً وكان 
أحد القيادات الوطنية السورية، وهو من مواليد 1914، والتحق بالكلية العسكرية 
رفاقه  بعض  مع  السوري  الجيش  نواة  سحب   1945 عام  وفي   .1932 عام 
الفرنسي.  الجيش  السوري عن  الجيش  انفصال  البوكمال وأعلنوا  إلى  الضباط 
وفي عام 1947 ُعين رئيساً للشعبة الثالثة في األركان العامة في دمشق. وكان 
أحد مجلس العقداء الستة الذين قاموا بانقالب ضد سامي الحناوي عام 1950 
وأوقفوا محاوالت ضم سورية إلى العراق تحت حكم االنتداب البريطاني. استقال 
في الفترة 1952 - 1954 من الجيش حيث تحول أديب الشيشكلي إلى الحكم 
جريدة  دمشق.  في  الدين  نظام  توفيق  اللواء  جثمان  تشييع  المصدر:  الفردي. 
 الحياة. 30 كانون األول/ديسمبر 1998. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(.

54   أجانب سورية ) البدون( تلك القنبلة الموقوتة. جعفر الياسري. موقع إيالف. 
 السبت 29 كانون األول/ديسمبر 2007. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(. 

http://www.alhayat.com/article/944261

https://elaph.com/Web/AsdaElaph/2007/12/291884.html?-
sectionarchive=AsdaElaph

»الهوية  الحسكة  ألجانب  أعطيت  التي  الوثيقة  عن  صورة 
الحمراء«. خاصة بـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«
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10 .

إرهاصات ما قبل املرسوم الترشيعي . 11
رقم )49( للعام 2011، والقايض بتجنيس 

فئة أجانب الحسكة:

ما فتئت الحركة الكردية يف سوريا55، تطرح قضية املجردين/
املحرومني من الجنسية يف املحافل الوطنية والدولية، سواء عن 
طريق عرائض كان يتّم التوقيع عليها أو القيام باعتصامات يف 
حزيران/  8 وبتاريخ  املثال  سبيل  فعل  العامل،  وحول  سوريا 

يونيو 1990، قام النواب الكرد املستقلون يف مجلس الشعب 
السوري )عبد الحميد درويش وكامل درويش وفؤاد عليكو(، 
تطلب  عريضة  عل  املجلس  من  نائباً   )44( تواقيع  بجمع 

إدراج قضية املجردين من الجنسية عل املناقشة العاّمة.

55   كما ذكرنا سابقاً فقد تّم اإلعالن عن تأسيس أول حزب كردي في سوريا 
في العام 1957.

بالتوقيع عل  نائباً  وبتاريخ 10 آذار/مارس 1992، قام )32( 
عريضة موّجهة إىل رئيس الجمهورية آنذاك »حافظ األسد«، 
املجردين من  السوريني  املواطنني  الحيف عن  برفع  مطالبني 
الكردية«  األحزاب  »مجموع  قام   2000 العام  ويف  الجنسية، 
التاسع لحزب  القطري  املؤمتر  بتوجيه عريضة إىل  يف سورية 
البعث العريب االشرتايك الحاكم مطالبني بحّل قضية األجانب 
واملكتومني. وبتاريخ 18 آب/أغسطس 2002، تجمهر العرشات 
من الكرد السوريني املجردين من الجنسية أمام وزارة الداخلية 

واعتصم عدد آخر أمام مجلس الشعب يف ذلك العام56. 

الندوات  ومئات  األخرى  األنشطة  عرشات  إىل  إضافة  هذا 
السياسية بهذا الخصوص. بعد ذلك، تزايدت املضايقات التي 
السوريون  األكراد  أقام  أن  بعد  السوريني  األكراد  لها  يتعرض 
جميع  يف  العنف،  بعض  شابها  النطاق،  واسعة  مظاهرات 
املظامل  عن  للتعبري   2004 مارس/آذار  أنحاء شامل سوريا يف 
التي استمرت زمنا طويالً. استجابت السلطات السورية عل 
االحتجاجات باستخدام القوة املميتة، مام أسفر عن مقتل ما 
ال يقل عن 36 شخصاً وإصابة أكرث من 160 آخرين، واعتقال 
عن  النطاق  واسعة  تقارير  وسط  شخص،   2000 من  أكرث 

التعذيب وإساءة معاملة املعتقلني.57

وكان املؤمتر القطري العارش لـ »حزب البعث العريب االشرتايك« 
الحاكم يف سوريا، واملنعقد ما بني تاريخي 9-6 حزيران/يونيو 
 ،1962 عام  إحصاء  مشكلة  حل  برضورة  أوىص  قد   ،2005
»املنطقة  بتطوير  التوصية  إىل  إضافة  الحسكة  محافظة  يف 
الرشقية« وتنميتها، جاء ذلك يف معرض الحديث عن السياسة 

الداخلية للحزب.58 

األجانب  قضية  طرح  تّم  السوري  السيايس  املستوى  وعل 
عرشات املرات، سواء من قبل صحفيني أجروا لقاءات مبارشة 
كردية.  وأحزاب  نشطاء  أو من خالل  مع مسؤولني سوريني، 

فعل سبيل املثال وبتاريخ 27 كانون األول/ديسمرب 2005 

محافظة  في  االستثنائي  »اإلحصاء  يوسف،  فيصل  اقرأ:  للمزيد،   56
الحوار  المواطنة«،  لحقوق  صارخ  انتهاك  1962م  عام  الحسكة 
 .)2018 آب/أغسطس   6 زيارة  )آخر   ،2003 آب/أغسطس   9  المتمدن. 

57   “سوريا: العقد الضائع - حالة حقوق اإلنسان في سوريا خالل 
السنوات العشر األولى من حكم بشار األسد«، منظمة هيومان رايتس 
 وتش. 16 تّموز/يوليو 2018. )آخر زيارة 3 آب/أغسطس 2018( 

58   البيان الختامي للمؤتمر القطري العاشر، 6-9 حزيران/يونيو 
2005. موقع حزب البعث العربي االشتراكي: القيادة القومية. للمزيد: 

صورة عن »شهادة التعريف« التي كان مُتنح من قبل مخاتري 
أجل  من  »سوريون  بـ  خاصة  القيد.  مكتومي  لفئة  األحياء 

الحقيقة والعدالة«

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9104&r=0

https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102

http://www.baath-party.org/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=117:117&-
catid=34&Itemid=306&lang=ar
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سكاي  تلفزيون  من  اينان«،  أك  »رسدار  الصحفي  أجرى 
بشاراألسد،  الجمهورية  رئيس  مع  لقاًء  -آنذاك-  الرتكية  نيوز 
طرح  تركيا  يف  الكردية«  »املشكلة  عن  الحديث  معرض  ويف 
املفهوم  يف  أيضاً  تغيري  هناك  هل  التايل:  السؤال  الصحفي 
سبيل  عىل  سورية  داخل  الكردية  املشكلة  لحل  السوري 

املثال؟ فكان الجواب عل الشكل التايل:

جزء  األكراد  أن  أوالً  هو  ثابت  يشء  »هناك 
أسايس من النسيج االجتامعي يف منطقتنا وليس 
املوضوع  هذا  نضع  أن  يجب  مصطنعاً..  جزءاً 
العمليات  نفصل  أن  علينا  ولكن  االعتبار..  بعني 
املشكلة  عن  املتطرفة  األحزاب  أو  اإلرهابية 
الكردية.. اإلرهاب يجب أال يرتبط مبشكلة رشيحة 
النقطة  املجتمعات..  من  مجتمع  أي  يف  معينة 
الثانية بالنسبة لنا يف سورية أن املشكلة الكردية 
هي مشكلة تقنية لها عالقة بإحصاء حصل يف عام 
الناحية  من  دقيقاً  اإلحصاء  يكن هذا  1962 ومل 
التقنية.. ومل تكن هناك مشكلة سياسية ولو كانت 
هناك مشكلة سياسية تجاه املوضوع الكردي ملا 
حصل اإلحصاء يف األساس.. لذلك بالنسبة لنا يف 
سورية نقوم بحل هذه املشكلة أيضاً تقنياً ألنه ال 
توجد أية موانع سياسية.. لكن كل يشء نفكر به 
هو أن هذا املوضوع يرتكز عىل القاعدة الوطنية 
وعىل تاريخ سورية الذي مل يتغري يف املايض منذ 

االستقالل ولن يتغري يف املستقبل.«59

الحكومة  مواقف  عل  يسيطر  كان  التخبّط  إّن  القول  ميكن 
الّسورية يف عهد الرئيس بشار األسد مبا يخّص قضية املجردين 
عن  وتحّدث  عاد  فقد   ،1962 عام  وإحصاء  الجنسية  من 
املوضوع يف خطاب القسم الذي أدىل به يف مجلس الشعب 
السوري يوم األربعاء 18 متّوز/يوليو 2007، ولكن بنربة مختلفة 
عن نربة لقائه املذكور آنفاً، فاختزل القضية بإعطاء الجنسية 
الّسورية لجزء من العائلة ومل يُعَط للجزء اآلخر، وميّز بينهم 

وبني »مكتومي القيد« بالقول:

59   الرئيس األسد يدلي بحديث لمحطة تلفزيون سكاي نيوز التركية. المصدر 
األول/ديسمبر  كانون   27 دمشق:  سانا.   – لألنباء  السورية  العربية  :الوكالة 

2005. موقع حزب البعث العربي اإلشتراكي-القيادة القومية. للمزيد:

موضوع  موضوعني..  بني  التباس  »هناك 
أعطوا  الذين  األشخاص  وهم   1962 إحصاء 
ومل  مثالً  العائلة  من  لجزء  السورية  الجنسية 
وهناك  لهم.  حق  وهو  اآلخر..  للجزء  يُعَط 
موضوع ما يسمى املكتومني.. كان هناك أيضاً 
ذلك  يف  املشكلة  من  جزء  بأنهم  يعتقد  من 
الوقت، املكتومون هم أشخاص يف سورية من 
قيود سورية..  وليسوا عىل  مختلفة  جنسيات 
ليسوا عىل قيود السجل املدين يف سورية أو أي 
سجل آخر. يعني هو موضوع آخر. كان هناك 
وموضوع  املكتومني  موضوع  بني  يزج  من 

إحصاء 1962.

جنسيات  من  سورية  إىل  أىت  من  هناك  أيضاً 
مختلفة.. ومعظمهم من األكراد الذين أتَوا من 
العراق ألسباب معاشية سياسية  أو من  تركيا 
به.  لنا  املوضوع ال عالقة  أمنية وغريها. هذا 
نحن نتحدث عن موضوع االحصاء. يف املراحل 
بالنسبة  التقني  العمل  انتهى  تقريباً  األخرية 

للقانون.«60

 .. الشعب  مجلس  أمام  كلمة  وألقى  الدستوري  القسم  أدى   60
من  أشرب   .. منكم  واحداً  عهدتموني  كما  سأبقى   : األسد  الرئيس 
جريدة  الشعب.  ورضا  هللا  رضا  من  وأتنفس  والقومية  الوطنية  نبع 
للمزيد:   .2007 تّموز/يوليو   18 األربعاء   .12388 العدد  -http://www.baath-party.org/index.php?op الجماهير، 

tion=com_content&view=article&id=4800:4800&-
catid=41&Itemid=263&lang=ar

http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/322621
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ماذا يقول املرسوم )49( للعام 2011 . 12

واملطالبة  سوريا،  يف  السلمية  االحتجاجات  اندالع  بعد 
الترشيعي  املرسوم  البالد صدر  إصالحات شاملة61 يف  بإجراء 
حيث   ،2011 نيسان/أبريل   7 بتاريخ  وذلك   62  )49( رقم 
ترشيعياً  مرسوماً  السوري  الشعب  مجلس  موقع  نرش 
يف  للمسجلني  السورية  العربية63  الجنسية  )منح  بعنوان 
التايل: مواده  يف  جاء  والذي  الحسكة(  أجانب   سجالت 

لون يف سجالت أجانب  املادة  1: ُينح املُسجَّ
الحسكة الجنسية العربية السورية.

املادة 2: يُصدر وزير الداخلية القرارات 
املتضمنة للتعليامت التنفيذية لهذا املرسوم.

املادة 3: يُعترب هذا املرسوم نافذاً من تاريخ 
نرشه يف الجريدة الرسمية.

العام  من   )49( رقم  املرسوم  صدور  من  أشهر  عّدة  وبعد 
2011، نرُشت أخبار بخصوص قرار وزاري يقيض مبعاملة فئة 
الحصول  )فيام يخّص  األجانب  القيد نفس معاملة  مكتومي 
األشخاص  من  العديد  مراجعة  وعند  أنّه  إاّل  الجنسية(،  عل 
يأتيهم  الرد  كان  املدين/النفوس،  السجل  لدوائر  املكتومني 
والتأكيد عل صدوره، ولكن عدم معرفة  القرار  إنكار  بعدم 

الجهة التي سوف تتوىل تنفيذه.

المرسوم  إصدار  السوريين  الكرد  والنشطاء  السياسيين  من  العديد  ربط     61
في هذا التوقيت بمحاولة استمالة كرد سوريا وفصلهم -على األقل- عن باقي 

السوريين الذين نزلوا إلى الشوارع وطالبوا بإجراء إصالحات شاملة.
السورية  العربية  الجنسية  منح   2011 لعام   49 التشريعي  »المرسوم     62
 7 السوري.  الشعب  مجلس  موقع  الحسكة«،  أجانب  سجالت  في  للمسجلين 

نيسان/أبريل 2011. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(. للمزيد: 

63   رفض المرسوم ضمنياً االعتراف بأّن الذين تّم شملهم بالمرسوم هم من 
الكرد السوريين.

لعدد . 13 الحقيقية  األرقام  هي  ما 
الجنسية  من  املجردين/املحرومني 
 1962 تاريخ  منذ  ومكتومني؟  أجانب 

وحتى اآلن:

السوري  الرسمي  اإلعالم  نرش   ،2011 متّوز/يوليو   13 بتاريخ 
»العميد  املدنية  للشؤون  الداخلية  وزير  ملعاون  ترصيحات 
السجل  أمانات  بأّن  الترصيحات  وأفادت  جاليل«،  حسن 
تاريخه  حتى  استلمت  الحسكة  محافظة  يف  املدين64 
أّن كّل  الجنسية السوريّة الفتاً  للحصول عل  )37904( طلباً 
أّن عدد  املتقدم. مضيفاً  أفراد أرسة65  طلب يتضمن مجمود 
 )21993( بلغت  واملصّنعة  املمنوحة  الشخصية  البطاقات 

بطاقة شخصية. 

والدرباسية  واملالكية/ديريك  القامشيل  أمانات  أّن  وأوضح 
هذه  إىل  املتقدمني  كرثة  بسبب  شديداً  ازدحاماً  شهدت 
رابطاً  السورية.  الجنسية  عل  بالحصول  الراغبني  األمانات 
الرسعة يف اإلجراءات إىل نظام »أمتتة السجل املدين« والذي 
يهدف إىل بناء األساس لبنك معلومايت سكاين وطني يتضمن 
كافة القيود املدنية للمواطنني املسجلني يف سجالت األحوال 

املدنية منذ إحصاء عام 1922 بحسب تعبريه.66 

ونرش اإلعالم الرسمي السوري ومواقع حكومية عديدة بعدها 
املدنية  للشؤون  الداخلية  وزير  ملعاون  جديدة  ترصيحات 
»العميد حسن جاليل« حول املوضوع وذلك بتاريخ 14 آب/

السجل  أمانات  بأّن  الترصيحات  وأفادت   ،2011 أغسطس 

مرتبة  وهي  المدني،  للسجل  أمانة   )16( الحسكة  محافظة  في  تتواجد     64
بالمديرية العاّمة في الحسكة والتي ترتبط بدورها بجهاز الشؤون المدنية الذي 
التنظيمي  »الهيكل  انظر  للمزيد  المدنية.  للشؤون  الداخلية  وزير  نائب  يرأسه 
الداخلية  لوزارة  التابع  المدنية  الشؤون  موقع  المدني«،  السجل  لمديريات 
السورية. الخميس 12 تشرين األول/أكتوبر 2007. آخر زيارة )11 أغسطس/

آب 2018( 

أفراد األسرة  فإّن متوسط عدد  العربية،  الجامعة  بحسب دراسة نشرتها     65
فرداً   )208530( نتحدث عن  أننا  أي   ،)5.0( هو  )ريف وحضر(  السورية 
الّسورية حتى آب/أغسطس 2011. أي فقط بعد أربعة أشهر  للجنسية  متقدماً 
من صدور المرسوم التشريعي رقم )49( للعام 2011، في شهر نيسان/أبريل. 
لالطالع على الدراسة المعنونة )المسح الصحي األسري في الجهورية العربية 
 السورية 2009(. قم بزيارة الرابط التالي )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(.

 

الحسكة.  أجانب  سجالت  في  المسجلين  طلبات  تزايد  الداخلية:     66
للمزيد:   .)2018 آب/أغسطس   6 زيارة  )آخر   .2011 تّموز/يوليو   13 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201
&nid=4451&RID=-1&Last=10058&First=0&Current-
Page=12&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&S-
Date=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&

http://www.civilaffair-moi.gov.sy/site/arabic/in-
dex.php?node=5518&cat=14768&

http://www.cbssyr.sy/family%20health/Syria%20Survey%20
Principal%20Report%20For%20Syrians.pdf

http://www.ortas.gov.sy/index.php?p=21&id=76397
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املدين يف محافظة الحسكة استلمت حتى تاريخه )41706( 
عدد  أّن  إىل  مشرياً  السوريّة،  الجنسية  عل  للحصول  طلباً 
أّن  الفتاً   ،)36498( إىل  وصل  املمنوحة  الشخصية  البطاقات 

كل طلب يتضّمن مجموع أفراد أرسة املتقدم أيضاً.67

وبتاريخ 21 أيلول/سبتمرب 2011، أعاد اإلعالم الرسمي السوري 
ومواقع حكومية وخاصة نرش ترصيحات جديدة ملعاون وزير 
الداخلية للشؤون املدنية »العميد حسن جاليل«، أفاد فيها أن 
عدد املستفيدين من هذه الطلبات بلغ )104( آالف شخص، 
وبلغت عدد البطاقات الشخصية املمنوحة )60( ألف بطاقة 

شخصية.68

»جريدة  نرشت   ،2011 األول/ديسمرب  كانون   29 وبتاريخ 
الثورة« الرسمية، معلومات نقالً عن »العميد حسن جاليل« 
معاون وزير الداخلية للشؤون املدنية، تفيد بأّن عدد الطلبات 
املقدمة ملنح الجنسية وصلت إىل )105152( طلبا69ً، وأّن عدد 
طلباً،   )67540( بلغ  الشخصية  البطاقات  إىل  تقدموا  الذين 
وأّن عدد الذين حصلوا عل البطاقة الشخصية بلغ )67525( 

شخصاً.70

ويف شهادة حرصية لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«، 
مبحافظة  املدنية  الشؤون  مديرية  يف  مطلع  مصدر  رسد 
الحسكة أو ما يسّمى »بالنفوس« -رفض الكشف عن اسمه أو 
منصبه داخل املديرية ألسباب أمنية- بعض األرقام والحقائق 
القيد«، وأفاد يف  حول قضية »أجانب الحسكة« و«مكتومي 
مقابلة أُجريت معه بداية شهر آب/أغسطس 2018، مبا ييل:

67   منشورات مجلس الشعب السوري. العدد 28. موقع مجلس الشعب السوري. تّم 
 النشر يوم األحد 4 آب/أغسطس 2011. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(. لمزيد:

68   مديرية الشؤون المدنية: تجهيز مقر لمنح القيود ألبناء المحافظات المقيمين 
بدمشق. عكس السير. األربعاء 21 أيلول/سبتمبر 2011. )آخر زيارة 6 آب/

أغسطس 2018(

أفراد )وهو متوسط عدد  أّن كل طلب يحتوي على خمس  افترضنا  إذا     69
عدد  فإّن  سابقاً(،  ذكرها  تم  مستقلة  دراسات  بحسب  السورية  األسرة  األفراد 

األفراد ضمن رقم الطلبات )105152( يبلغ )525760( فرداً.
جاهزة..تسوية  شخصية  بطاقة  و67525  للتجنيس..  طلباً   105152    70
األوضاع التجنيدية لمجنسي أجانب الحسكة. جريدة الثورة. الخميس 29 كانون 

األول/ديسمبر2011. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(.

نفوس  داخل  املوجودة  والوثائق  »األوراق 
املحافظة،  بعموم  وخاصة  مركزية  الحسكة، 
بداية  مع  السجالت  جميع  أرشفة  ويتم 
أرشيف  داخل  ميالدي  عام  كل  ومنتصف 
املديرية، علامً أّن هنالك )16( أمانة متواجدة 
يف عموم املحافظة وهي التي تتبع للمديرية 
املركزية، وهذه األخرية تتبع بدورها لـ »جهاز 
والتي  الداخلية  وزارة  يف  املدنية«  الشؤون 
طريق  عن  الداخلية  بوزير  مبارشة  ترتبط 
»معاون وزير الداخلية للشؤون املدنية« الذي 

يتوىل قيادة »جهاز الشؤون املدنية«.

أّما فيام يخّص األرقام، فحتى مطلع العام 1102 كان هنالك 
)242643( فرداً يف عموم محافظة الحسكة مسجلني ضمن 
الترشيعي  املرسوم  صدور  ومع  الحسكة«،  »أجانب  قيود 
والنفوس  )األمانات  الدوائر  بدأت   ،1102 للعام   )94( رقم 
املركزية( باستقبال عرشات آالف الطلبات من أجل الحصول 
فئة  أو  األجانب  فئة  من  سواء  السوريّة  الجنسية  عىل 
املكتومني، ومع نهاية شهر أيار/مايو 8102 بلغ عدد أجانب 
الحسكة الحاصلني عىل  الجنسية الّسورية )984623( فرداً، 
فيام بقي هنالك )35791( فرداً من فئة أجانب الحسكة غري 
السفر خارج  الجنسية، ألسباب عديدة أهّمها  حاصلني عىل 

البالد أو فقدان أوراقهم الثبوتية بشكل كامل.«

أّما بالنسبة لفئة مكتومي القيد، فقد كشف املصدر نفسه عن 
التي  التصاريح  نافياً  أعدادهم،  يخّص  فيام  أخرى  معلومات 
تقول بعدم معرفة الحكومة السورية ذاتها بأعداد املكتومني، 
إذ عادة ما كانت املصادر الرسمية والكردية تقول إنّه ال عدد 
دقيق ملكتومي القيد، إالّ أّن املصدر كان له رأي مختلف عن 

الرأي السائد، وقال يف هذا الصدد:

»تستحصل املديرية املركزية يف الحسكة عدد 
املحافظة  يف  النهايئ-  -شبه  القيد  مكتومي 
بإصدار  يقوموا  الذين  املخاتري  سجالت  من 
سبيل  عىل  التعريف  شهادة  مثل  لهم  وثائق 
عدد  وصل   ،2011 العام  بداية  ومع  املثال، 
أوراق  عىل  حصلوا  الذين  القيد  مكتومي 
 )171300( من  أكرث  إىل  املخاتري  من  ثبوتية 
فرداً، ونتوقع أّن هنالك عدد ما مل يستحصل 
عىل أوراق ثبوتية. وقد حصل حوايل )50400( 

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=55112&-
cat=906&nid=906&print=1

http://www.aksalseer.com/?page=view_news&id=-
4ca77a3f414d7f48af12bc16ae15c092

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?File-
Name=32599405720111229004034
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وضعهم  تصحيح  بعد  الّسورية  الجنسية  عىل 
أجانب  فئة  إىل  املكتومني  فئة  من  القانوين 
السوريني،  املواطنني  الحسكة وبالتايل إىل فئة 
ولكن يوجد حوايل )41000( حالة مل تستطع 
مشاكل  بسبب  القانوين  وضعها  تصحيح 
إىل  ملفاتهم  إدخال  أثناء  املديرية  صادفتها 
قيود فئة أجانب الحسكة، ومازال هنالك أقل 
من )5000( شخص مل يراجعوا دوائر النفوس 
مكتومي  فئة  من  وضعهم  تصحيح  أجل  من 
أن  ونعتقد  الحسكة،  أجانب  فئة  إىل  القيد 

نسبتهم الساحقة متواجدة خارج القطر.«

أجانب  عليها  حصل  التي  الشخصية  الهويات  متييز  تّم  وقد 
رقم  بعد   8 الرقم  تّم وضع  بشفرات خاّصة، حيث  الحسكة 

الخانة/القيد: لتصبح كالتايل: ××/8.

من . 14 الجنسية  عل  الحاصلني  إعفاء 
خدمة العلم

بتاريخ 29 كانون األول/ديسمرب 2011، نرشت »جريدة الثورة« 
للتجنيس.و67525  الرسمية، خرباً تحت اسم )105152 طلباً 
ملجنيس  التجنيدية  األوضاع  تسوية  جاهزة..  بطاقة شخصية 
أجانب الحسكة(، وتضّمن الخرب رسد تفاصيل القرار الجمهوري 
 رقم )149( تاريخ 24 كانون األول/ديسمرب 2011، والذي جاء فيه:

املادة 1: يُكلّف بأداء خدمة العلم كل مواطن ُمنح الجنسية 
العربية السورية مبوجب أحكام املرسوم الترشيعي رقم )49( 
ألداء  التكليف  بلغ سن  ممن   2011 نيسان/أبريل   7 تاريخ 
مواليد  من  املرسوم  هذا  أحكام  نفاذ  بتاريخ  العلم  خدمة 

1993 وما يليه. 

من   )1( املادة  بأحكام  املشمولون  املُكلفون  ُينح   :2 مادة 
مواليد 1993 تأجيالً إدارياً ملدة سنة ميالدية كاملة تبدأ من 

تاريخ صدور هذا القرار بغية تسوية أوضاعهم التجنيدية. 

تسوية  قبل  وما   1992 مواليد  املكلفني  قيد  يُرقن   :3 مادة 
ألوضاعهم التجنيدية. 

املادة 4: يُعترب هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.  71

جاهزة..تسوية  شخصية  بطاقة  و67525  للتجنيس..  طلباً   105152    71
األوضاع التجنيدية لمجنسي أجانب الحسكة. جريدة الثورة. الخميس 29 كانون 

األول/ديسمبر2011. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018(.

صورة مأخوذة من أحد دفاتر خدمة العلم ألحد األشخاص 
الذين تّم ترقني قيدهم يف شهر كانون الثاين/يناير 2012. 
وهو من مواليد العام 1983. وقد كتب اآليت: »رقّن قيده 
كانون   22 بتاريخ   149 رقم  الترشيعي  املرسوم  مبوجب 
األول/ديسمرب 2011 الصادر من رئاسة الجهورية«. خاصة 

بـ«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«.

خالل  السوري  الوزراء  مجلس  أقّر   2013 أيلول/سبتمرب 
االجتامع األسبوعي للحكومة »مرشوع قانون بإعفاء من ُمنح 
الجنسية السورية وفقاً ألحكام املرسوم الترشيعي رقم )49( 
املّدة  رشط  من  لألكراد،  الجنسية  مبنح  الخاص   2011 لعام 
كأساس  الجنسية  اكتساب  عل  سنوات  خمس  مرور  لجهة 
االلتزامات وذلك حيثام تقتيض  أو تحمل  الحقوق  الكتساب 

القوانني النافذة اشرتاط هذه املدة.72

72   سوسن زكزك. »أكراد سورية، 1962-2011 أو حين استخدم االنتماء 
األول/ كانون   30 القانونية،  المفكرة  الجنسية«،  من  للحرمان  كسبب  العرقي 

ديسمبر 2015. )تاريخ آخر زيارة 6 آب/أغسطس 2018( 
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?File-
Name=32599405720111229004034

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1359
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املعاناة . 15 من  عاماً   49 مرسوَمني  بني 
املستمرة:

إىل  تفسرياته  أو  ملحقاته  أو  نّصه  يف   )49( املرسوم  يرُش  مل 
لألشخاص  املعنوي  أو  املادي  التعويض  أشكال  أي شكل من 
املترضرين ما بني عام 1962  والعام 2011، كام مل يذكر أيّة 
إجراءات ميكن للكرد السوريني من فئة األجانب أو املكتومني 
العودة إليها يف بالد اللجوء حال رغبتهم بتصحيح أوضاعهم 
القانونية، ومن املعروف أن عرشات اآلالف من فئتي األجانب 
واملكتومني هاجروا إىل دول عديدة بحثاً عن حياة أفضل، وقد 
واجهوا صعوبات كبرية فيام يتعلّق مبوضوع إثبات انتامئهم 
الفئة  هي  القيد  مكتومي  فئة  وبقيت  سوريا،  إىل  القانوين 
املغبونة بشكل كبري، إذ  أّن عرشات اآلالف ما زالوا يف عداد 

املحرومني من جنسيتهم الّسورية.

حقوق اإلنسان والتمتع بالجنسية:. 15.1

ال   .2 ما.  بجنسية  التمتع  حق  فرد  لكل   .1“
ًفا، حرماُن أيِّ شخص من جنسيته  يجوز، تعسُّ

ه يف تغيري جنسيته.” وال من حقِّ

املادة 51 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

وال  بجنسية  التمتع  يف  الحق  شخص  “لكل 
يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي 

أو غري قانوين.” 

املادة 92 امليثاق العريب لحقوق اإلنسان

جنسيتهم  من  الكرد  بتجريد  السورية  الحكومة  قيام  إن 
مبوجب اإلحصاء الذي أجرته عام 2691، ميّس أحكام القانون 
أوالً  اإلجراء  فهذا  بعدين،  اإلنسان من خالل  الدويل لحقوق 
يُعترب بحد ذاته انتهاكاً لهذه األحكام وثانياً يؤدي إىل تعرض 
املجردين من الجنسية لعدد ال يحىص من االنتهاكات طوال 

حياتهم.

حقوق . 15.1.1 من  جنسية،  امتالك  يف  الحق 
اإلنسان األساسية

ظهر مفهوم الجنسية تاريخياً مع ظهور القانون الدويل، الذي 
انعقاد »صلح ويستفاليا«  أعقاب  نشأ يف  إنّه  يقال  ما  عادة 
عام 1648، وهو االتفاق الذي أرىس نظاماً جديداً مبنياً عل 
مبدأ سيادة الدول، فلقد كان الهدف األول من حمل األفراد 
للجنسية هو تنظيم العالقات بني الدول، ولكن فيام بعد ومع 
ظهور مبادئ حقوق اإلنسان بدأت جنسية الفرد تؤثر بشكل 

مبارش عل حياته.73

الحق يف امتالك جنسية كان من أوائل الحقوق التي أوردها 
كل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صدر عام 1948، 
العامة  املبادئ  يتضمن  الذي  اإلنسان  لحقوق  األويل  والصك 
املدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدويل  للقانون، والعهد 
يف  األطفال  حق  عل  الحقاً  التأكيد  أعاد  والذي   1966 لعام 
اكتساب جنسية، وانضمت الصكوك اإلقليمية أيضاً إىل هذه 
الجنسية،  عل  الحصول  حق  عل  تنص  وأصبحت  الحركة 
وامليثاق   1969 لعام  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  كاالتفاقية 

العريب لحقوق اإلنسان لعام 74.2004 

انعدام  مسألة  لتناول  ُخصصتا  دوليتان  اتفاقيتان  وهناك 
الجنسية بالتحديد، وهام اتفاقية عام 1954 املتعلقة بوضع 
للحد  واتفاقية عام 1961  الجنسية،  املجردين من  األشخاص 

من حاالت انعدام الجنسية.

ولذلك فإن حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، القائم عل 
أساس التمييز العنرصي، يُعترب مبدأً عاًما من مبادئ القانون 

الدويل.75

الطابع   1996 لعام  ووتش  رايتس  هيومن  تقرير  أثبت 
جزءاً  كانت  التي  الجنسية،  من  التجريد  لحملة  التعسفي 
من حملة أوسع هدفت لتعريب مناطق شامل رشق سوريا 

تعاقب عل قيادتها عدة حكام عرب قوميني.

73    أليس إدواردز ولورا فان واس ، »مقدمة« في الجنسية وانعدام الجنسية 
في ظل القانون الدولي، حرر من قبل أليس إدواردز ولورا فان واس )كامبردج: 

مطبعة جامعة كامبريدج ، 2014(.
74    المادة 5 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
من   29.1 المادة   ،  )1989( الطفل  حقوق  اتفاقية  من   7 المادة   ،  )1965(

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان )2004(.
في  الجنسية  وانعدام  الجنسية  في  الجنسية«،  »معنى  إدواردز،  أليس      75
ظل القانون الدولي، حرر من قبل أليس إدواردز ولورا فان واس )كامبردج: 
مطبعة جامعة كامبريدج ، 2014(. يورن براندفول، »الحرمان من الجنسية: 
القيود المفروضة على تجريد األشخاص من جنسيتهم بموجب القانون الدولي، 
أليس إدواردز ولورا فان واس، في الجنسية وانعدام الجنسية في ظل القانون 
الدولي، حرر من قبل أليس إدواردز ولورا فان واس )كامبردج: مطبعة جامعة 

كامبريدج ، 2014(.
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ووثائق  أسامء  إزالة  إىل  يهدف  أنه  عل  اإلحصاء  وقُدم 
اتضح  ولكن  املدنية،  السجالت  من  األجانب«  »املتسللني 
من  كبرية  أعداد  لحرمان  استخدم  قد  اإلجراء  أن هذا  الحقاً 
الكرد السوريني من جنسيتهم. وقد تم بالفعل إجراء اإلحصاء 
السكاين يف محافظة الحسكة، املعروفة بكونها تؤوي أعداداً 
كبريًة من السكان الكرد، إذ طلب القامئون عل اإلحصاء من 
السكان تقديم وثائق تؤكد إقامتهم عل األرايض السورية منذ 
عام 1945 عل األقل، وقد أجري اإلحصاء خالل يوم واحد، 
فلم يستطع عدد كبري من األشخاص تأمني اإلثباتات املطلوبة 
بسبب ضيق الوقت وبالتايل تم حرمانهم من الجنسية بشكل 
ممنهج. فمستوى الوثائق املطلوب تجهيزها كان يُشكل عقبة 
ويكشف  اإلحصاء.76  يف  ألسامئهم  الكرد  تسجيل  أمام  كبرية 
التقرير أيضاً عن عشوائية إجراء اإلحصاء إذ حصل يف بعض 
العائالت أن احتفظ أخ بجنسيته بينام ُجرد آخر منها، فضالً 
العائالت.77  بعض  ووضع  مصري  تقرير  يف  الرشاوى  دور  عن 
ليتم  اإلحصاء  من  مستهدفني  كانوا  من  هم  فقط  الكرد 
األمر  قليلة فقط،  باستثناء حاالت  تجريدهم من جنسيتهم، 
الذي يؤكد الطابع التمييزي والتعسفي للسياسة التي كانت 

متبعة آنذاك.78

مطالب . 15.1.2 من  أسايس  كمطلب  الجنسية 
حقوق اإلنسان

رغم أن ميثاق حقوق اإلنسان هو ميثاق عاملي من الناحية 
هذه  مع  تعاطيها  يف  تختلف  الدول  قوانني  أن  إال  النظرية، 
االقتصادية  أو  السياسية  أو  املدنية  منها  سواء  الحقوق، 
من  تحّد  الدول  غالبية  أن  إذ  االجتامعية،  أو  الثقافية  أو 
يضمن  املثال،  سبيل  فعل  حقوقهم.  من  مواطنيها  استفادة 
هذا  لكّن  للمواطنني،  التصويت  حق  عادًة  الدولة  قانون 
االستفادة  يستطيعوا  ولن  األجانب  مع  نظرياً  سيكون  الحق 
منه. وعالوة عل ذلك فإن عدم امتالك الشخص ألي جنسية

سلسلة األوراق  )تيلبرغ:  الجنسية  السوريون عديمو  البرازي،  76    زهراء 
البحثية في الدراسات القانونية في كلية الحقوق جامعة تيلبرغ، 2013(.

ووتش،  رايتس  هيومن  نيويورك:  األفواه.  مكممي  األكراد  سوريا:      77
آب/  21 زيارة  )آخر   .2018 أيلول/سبتمبر  في  لالطالع  1996،أتيحت 

أغسطس 2018(

أم ضحايا  الجنسية في سوريا: متسللون غير شرعيين  المجردون من      78
 ،  2010  ، الكردية  للدراسات  األوروبي  المركز  برلين:  القومية؟  السياسات 
 أتيح لالطالع في أيلول/سبتمبر 2018. )آخر زيارة 21 آب/أغسطس 2018(

  

أن  إذ  ذاته،  بحد  مهدداً  وجوده  يجعل  لوجوده  إثباتات  أو 
جوانب  جميع  عل  يؤثر  الشخصية  للهوية  امتالكه  عدم 
حياته، ابتداًء من حقه يف التعليم خالل مرحلة طفولته، انتهاًء 
بحقه يف نقل أراضيه وممتلكاته إىل ورثته بعد وفاته. لذلك 
ميّكن  الذي  واألسايس  األويل  الرشط  هو  جنسية  امتالك  فإن 
األشخاص من التمتّع بحقوقهم اإلنسانية األخرى، وعليه فإن 
األشخاص عدميو الجنسية ال يستطيعون التمتّع بأي حق من 
حقوقهم.79 وبالنتيجة، ميكن اعتبار الحق يف الجنسية عل أنه 

الحق األسايس بني جميع الحقوق.

إن الدراسة التي قمنا بها تُلقي الضوء عل هذا الجانب من 
انعدام الجنسية، وتُبني كيف أن عدم امتالك الشخص  حالة 
لجنسية مينعه من مامرسة حقوقه يف جميع نواحي ومراحل 
حياته، إذ يتعرض األطفال يف عمر مبكر للتمييز يف مدارسهم 
من  نفورهم  إىل  يؤدي  مام  الجنسية،  انعدام  أساس  عل 
التعليم وبالتايل حرمانهم منه، ويف مراحل حياتهم التالية، مُينع 
عدميو الجنسية من مامرسة املهنة التي يرغبون بها. وبسبب 
الوظائف  تقلّد  يستطيعون  أيضاً، ال  حرمانهم من جنسيتهم 
الدرايس  الحصول عل عمل يف مجال اختصاصهم  أو  العامة 
إذ أنهم يُحرمون من الحصول عل شهادات تثبت اجتيازهم 
للمراحل الدراسية، فضالً عن حرمانهم من حقهم يف التملّك 
والسفر ومامرسة الحقوق السياسية مثل التصويت أو الرتشح.

انتهاكاً  مُيثّل  ال  الجنسية  من  األشخاص  تجريد  فإن  وأخرياً، 
لحقوقهم فحسب، بل إنّه يشكل تهديداً لوجودهم بحد ذاته.

)إيثاكا:  والتطبيق  النظرية  بين  العالمية  اإلنسان  حقوق  دونللي،  جاك      79
مطبعة جامعة كورنيل ، 2013(.

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/SYRIA96.pdf

http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_staatenlose_
en.pdf
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حرمان  تّم  التي  الحقوق  عن  ملحة     .15.2
املجردين من الجنسية منها:

عل خالف املواطنني السوريني املتمتعني بالجنسية السورية، 
فإّن الكرد السوريني الذين تّم حرمانهم من الجنسية مبوجب 
يعانون  ومازالوا  عانوا/   ،)1962( عام  االستثنايئ  اإلحصاء 
والسياسية واالجتامعية  املدنية  الحقوق  أبسط  الحرمان من 
فضالً عن االقتصادية، بل إّن البعض منهم أىت إىل هذه الدنيا 
وفارق الحياة دون أن يدرك معنى املواطنة، ودون أن يفلح 
يف الحصول عل الجنسية السورية، أو عل شهادة والدة أو 

شهادة وفاة.

للفئات  األدق  التسمية  أّن  سينو«80  »أرشف  املحامي  يرى 
املحرومة من جنسيتها السورية هي »املجردون من الجنسية« 
الجنسية«، ومن وجهة نظره  ويعرتض عل مصطلح »عدميو 
فإّن اإلحصاء االستثنايئ وقع يف املناطق الكردية بغاية إغفال 
قيود عرشات اآلالف من الكرد السوريني بشكل متعّمد حيث 

أنهم كانوا يتمتعون بالجنسية بحسب »سينو« ويضيف:

محرومة  الجنسية  من  املجردين  فئة  »كانت 
الزواج  تثبيت  حق  مثل:  حقوقها  جميع  من 
وحق التملّك وحق التعليم وحق الحصول عىل 
سكن الئق وحق التنقل الخارجي وحق السفر 
بالطريان وحتى النوم يف الفنادق. وقد صادفُت 
لنا  أبرزوا  مّمن  املجردين  هؤالء  من  الكثري 
وثائق سورية كانت بحوزتهم قبل العام 2691 
سواء أكانت بطاقات شخصية أو دفاتر خدمة 
العلم أو وثائق وقيود عقارية تثبت ملكيتهم 

ألرايض وعقارات.«

80    عمل محامياً متطوعاً عن معتقلي الرأي أمام المحاكم العادية واالستثنائية 
وعمل  عديدة،  لسنوات  سوريا  في  الدولة(  أمن  ومحكمة  العسكرية  )المحاكم 
الدفاع  العمل في »لجان  2000 في مجال حقوق اإلنسان من خالل  العام  منذ 
عن الحريات العاّمة وحقوق اإلنسان« وأسس مع عدد من النشطاء »المنظمة 
الداخل  تزال نشطة في  DAD« والتي ال  اإلنسان  للدفاع عن حقوق  الكردية 
السوري. مقيم في ألمانيا منذ العام 2015. تّم إجراء اللقاء في 31 تّموز/يوليو 

2018 عبر االنترنت.

املجردون/املحرومون من الجنسية   .15.2.1  
والحق يف التعليم:

إن الحق يف التعليم هو من الحقوق األساسية التي يجب أن 
ومامرسة جميع  التمتع  من  يتمكن  ليك  الفرد  عليها  يحصل 
حقوقه األخرى عل أكمل وجه. حيث أن املدرسة تزود الفرد 
منذ سنواته األوىل بطرق التفكري النقدية، والتي هي رضورية 

لتطبيق األفكار الدميقراطية.

كام أّن املواطنون املتعلمون هم أكرث وعياً بحقوقهم وبطريقة 
التالميذ  ميكن  التعليم  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  مامرستها. 
ُمرضية،  وظائف  عل  الحصول  من  املستقبل  يف  والطالب 
تحقق طموحاتهم، مام يساهم يف تطوير قدراتهم الشخصية.

لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  كل  يف  عضو  دولة  وسوريا هي 
اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
عل  جميعها  تنص  التي  الطفل،  حقوق  واتفاقية  والثقافية 
الجوانب  التعليم. وباإلضافة إىل ذلك، هناك بعض  الحق يف 
املرتبطة بالحق يف التعليم باتت اآلن تعترب من القوانني الدولية 
العرفية كالحق يف التعليم االبتدايئ املجاين واإللزامي، والحق 
يف عدم التعرض للتمييز يف مجال التعليم.81 إال أن األشخاص 
عدميي الجنسية يف سوريا يحرمون من حقهم يف التعليم منذ 
 سن مبكرة، الجانب الذي سوف يتوسع بحثنا يف الحديث عنه.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: املادة 26

لكلِّ شخص حقٌّ يف التعليم.

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية: املادة 13

يف  فرد  كل  بحق  العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  تقر 
التعليم )...(.

تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضامن املامرسة 
الكاملة لهذا الحق يتطلب:

)أ( جعل التعليم االبتدايئ إلزاميًا ومتاًحا مجانًا للجميع.

يف  مبا   ، أشكاله  بجميع  الثانوي  التعليم  تعميم  )ب( 
متاحاً  ، وجعله  واملهني  التقني  الثانوي  التعليم  ذلك 

81   كالوس ديتر بايتر: حماية الحق في التعلم بموجب القانون الدولي )ليدن: 
دار نشر مارتينوس نيجوف، 2006(
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للجميع بجميع الوسائل املناسبة، وال سيام عن طريق 
إدخال التعليم املجاين تدريجياً.

)ج( جعل التعليم العايل يف متناول الجميع عل قدم 
املساواة ، وفقا للكفاءة ، بكل الوسائل املناسبة ، وال 

سيام عن طريق إدخال التعليم املجاين تدريجيا.

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 28

التعليم،  يف  الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعرتف   )1
وعل  تدريجيا  الحق  لهذا  الكامل  لإلعامل  وتحقيقا 

أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص مبا ييل:

)أ( جعل التعليم االبتدايئ إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.

)ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء 
األطفال،  لجميع  وإتاحتها  وتوفريها  املهني،  أو  العام 
التعليم  مجانية  إدخال  مثل  املناسبة  التدابري  واتخاذ 

وتقديم املساعدة املالية عند الحاجة إليها.

املناسبة،  الوسائل  بشتى  العايل،  التعليم  جعل  )ج( 
متاحا للجميع عل أساس القدرات.

خاص  بشكل  القيد  ومكتومي  الحسكة  أجانب  فئة  عانت 
)االبتدائية  الدراسة  مراحل  جميع  يف  جّمة  صعوبات  من 
العليا(،  الدراسات  ومرحلة  والجامعية  والثانوية  واإلعدادية 
االنتقال  مبجرد  األخرى  تلو  واحدة  تزداد  الصعوبات  وكانت 
من مرحلة إىل مرحلة أخرى، إىل أّن يتّم الوصول إىل املرحلة 
بحسب  إيالماً  واألكرث  األصعب  أنّها  بدا  والتي  الجامعية 
الحقيقة  أجل  من  »سوريون  عليها  حصلت  التي  الشهادات 

والعدالة« لغرض هذا التقرير.

فعل  تبدأ،  املصاعب  كانت  االبتدائية  املرحلة  من  ابتداًء 
عكس جميع الطالب اآلخرين، كان يُطلب من املحرومني من 
الجنسية ورقة موافقة من األمن السيايس بغرض القبول عل 
التسجيل يف املدارس، وكانت تتأخر أحياناً ألشهر، وكان ذلك 
يؤثر عل توقيت دخول املحرومني للمدراس عل عكس باقي 
عليهم  النفسية  الضغوط  لعبت  فقد  ذلك،  عن  الطالب.عدا 
األحيان،  بعض  يف  واألرسة  األهل  ومن  املحيط  املجتمع  من 
الحسكة  أجانب  من  اآلالف  ترك  إىل  أّدى  كبرياً  سلبياً  دوراً 
الشاقة  األعامل  إىل  والتوّجه  الدراسية  مقاعد  واملكتومني 

اجتامعي،  أو  أو ضامن صّحي  بدون حقوق  الحرة  واألعامل 
األجانب  الطالب  لدى  الحافز  تكرس  الضغوط  هذه  وكانت 
ما  غالباً  وكانوا  تعليمهم،  استكامل  أجل  من  املكتومني  أو 
يسمعون جمالً فحواها أّن املستقبل مغلق أمامهم وال داعي 
الحصول  يستطيعوا  لن  ألنهم  الدراسية  مراحلهم  الستكامل 
الجنسية  املجردون من  الخاّصة بهم، ومل يكن  الشهادة  عل 

قادرين عل الحصول عل الشهادة اإلعدادية أو الثانوية.

الجنسية  من  للمجردين  يحق  يكن  مل   ،2004 العام  وحتى 
االلتحاق بالجامعات بقصد الدراسة، لكن بعد ذلك تّم إصدار 
قرار بقبولهم يف الجامعات بشكل رشطي )يتضمن عدم منح 
العمل  من  يُحرمون  كانوا  كام  لهم،  التّخرج/الشهادة  وثيقة 

والتوظيف يف القطاع العام(.

ملجردين/محرومني  حيّة  شهادات   .15.2.2  
من الجنسية حول الحق يف التعليم:

مواليد  من  الجنسية،  من  املحرومني  أحد  هو  برو«  »عزيز 
مدينة القامشيل/قامشلو عام )1973(، متزوج ولديه طفالن، 
وضعه  بأّن  والعدالة«،  الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  أفاد 
محاوالته  رغم  حاله،  عل  مازال  قيد«  »مكتوم  كـ  القانوين 
العديدة الحصول عل الجنسية السورية، وهو ما جعله يشعر 
بنقص كبري وال سيّام أنه مل يكمل دراسته، ويف هذا الخصوص 

تحّدث82 قائاًل:

يكن  مل  االستثنايئ  اإلحصاء  إجراء  تّم  »حينام 
والدي يلك أي أرواق ثبوتية، فأصبح مكتوم 
حاصلني  مواطنني  أعاممي  أصبح  بينام  القيد، 
عىل الجنسية السورية، وتعرضنا ملشاكل كثرية  
بسبب وضعنا القانوين، حيث كنا نواجه الكثري 
من الصعوبات خالل مراحل الدراسة، وقد أثّر 
ذلك علينا بشكل كبري، حتى أنه مل يتم قبويل 
يف الصف السابع  اإلعدادي كوين مكتوم القيد، 
فبقيت منقطعاً عن الدراسة مدة شهرين إىل 
أن أفلحُت آخر األمر يف إقناع املدير الستكامل 
تّم رفض  املرات وعندما  إحدى  تعليمي، ويف 
أن  قررُت   ،)3991( عام  الجامعة  يف  تسجييل 

82   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
تّموز/ شهر  أواخر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

يوليو 2018.
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الثالث  الصف  المتحانات  الخضوع  أعاود 
الثانوي )البكالوريا(، إال أّن أحد املوظفني قال 
يل بالحرف الواحد: »اشكر ربك أننا سمحنا لك 
البكالوريا مرة، كامن جاي تقدم من  بتقديم 

جديد!.« 

مازال »عزيز« يأىس عل حاله وحال أفراد عائلته املحرومون 
تعليمه  متابعة  منهم  أحد  مبقدور  يكن  مل  إذ  الجنسية،  من 

بحسب وصفه، وتابع قائالً:

»كان أخي ويدعى »بهزاد«، من املتفوقني يف 
دراسته الثانوية، إذ كان قد حصل عىل املرتبة 
الحسكة، وبذلنا  األوىل عىل مستوى محافظة 
يكمل  أن  أجل  من  املحاوالت  من  العديد 
تعليمه، لكن دون جدوى، أما أنا فقد أمتمُت 
أحصل  مل  لكني  الجامعة  يف  الحقوق  دراسة 
عىل الشهادة الجامعية، وما زلُت أذكر حينام 
ذهبُت مع أصدقايئ للتسجيل يف جامعة دير 
كنا حوايل 21 طالباً، وجميعهم متكنوا  الزور، 
من التسجيل باستثنايئ، حيث أكملوا طريقهم 
إىل حلب لاللتحاق بالجامعة  أما أنا فقد عدُت 
خائباً إىل  منزيل، تخيل كم يكن لهذا املوقف 

أن يخلق نفوراً يف نفس  صاحبه.«

أما »دلو محمد«/اسم مستعار لسيدة من مواليد مدينة رأس 
العني/رسي كانييه من مواليد عام )1993(، فهي تصّنف عل 
أنها إحدى املحرومات من الجنسية وتحديداً من فئة »مكتومي 
والقايض   )49( رقم  املرسوم  إصدار  الرغم من  القيد«، وعل 
مبنح الجنسية السورية ألجانب الحسكة، إال أّن الوضع القانوين 
لدلو مازال عل حاله، وقد تخرجت دلو من كلية اآلداب يف 
تحصل  مل  لكنها   ،2016 عام  الالذقية  مبدينة  ترشين  جامعة 
 عل وثيقة تُثبت تخرّجها ألنها »مكتومة القيد«، وتحدثت83 لـ 

»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« يف هذا الصدد قائلة:

83   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة رأس العين/سري كانييه. تّم إجراء المقابلة في أواسط شهر 

تّموز/يوليو 2018.

أية حقوق، فأنا  الصغر وأنا أعيش بال  “ منذ 
مكتومة القيد، وليس لدي بطاقة شخصية أو 
األمر  تثبت هويتي، وكذلك  أية وثيقة أخرى 
يرتاوح  الذين  عائلتنا،  أفراد  لباقي  بالنسبة 
وعندما  شخصاً،  وأربعني  ثالثني  بني  عددهم 
أنهيُت دراسة املرحلة الثانوية، نصحني أقربايئ 
وبعض األصدقاء بعدم متابعة الدراسة، وذلك 
ألنني لن أحصل عىل مصدقة تخّرج يف النهاية 
ولن أستفيد من دراستي الجامعية، لكّن والدي 
كان يدعمنا ويتمنى أن نحصل عىل شهادات 
جامعية، معتقداً بأننا سنصبح مواطنني يف يوم 
أنواع  كل  ذلك  سبيل  يف  ومتحمالً  األيام،  من 

املعاناة.«

»نجوى املحمد/اسم مستعار« من مواليد مدينة الحسكة عام 
)1991(، كانت هي األخرى إحدى املحرومات من الجنسية، 
االستثنايئ،  اإلحصاء  وعواقب  تبعات  لتحّمل  اضطرت  حيث 
وأصبحت من فئة األجانب، وهو ما ترك أثراً سلبياً عل حياتها 
التعليم، قبل أن تتمكن من الحصول عل  وخاصة يف مجال 
الجنسية السورية يف العام 2011، وتحّدثت84 يف هذا الصدد 

قائلة:

وضعي  بسبب  تعليمي  إمتام  يل  يتسّن  »مل 
القانوين، لذا مل أدرس أبعد من الصف الثالث 
الثانوي، كام كنا غري قادرين عىل التسجيل يف 
فردي  قيد  بيان  بإحضار  نقم  مل  إذا  املدارس 
من دائرة األحوال املدنية أو من مختار الحي، 
وهكذا كنت أقوم باالنتقال من صف إىل آخر، 
شهادات  أية  بإعطايئ  يقوموا  أن  دون  لكن 
اإلعدادية  للمراحل  تجاوزي  تثبت  وثائق  أو 
التقّدم إىل الجامعة،  والثانوية، وحينام أردُت 
مل يسمحوا يل ألين أجنبية، وطالبوين بالحصول 
عىل استثناء من وزارة التعليم السورية، والتي 
االستثناء،  هذا  منحي  عىل  توافق  مل  بدورها 
ما زلُت أذكر كيف كان والدي يشّجعني عىل 
الدراسة، وكيف كان يقول يل بأنه سوف يبذل 
العديد من املحاوالت يف سبيل أن أمتكن من 

84   في مقابلة عبر االنترنت مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل 
شهر  أواخر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة  الحقيقة 

تّموز/يوليو 2018.
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الحصول عىل الشهادة اإلعدادية، لكني كنت 
دامئاً ما أخاف من أن يضيع كل جهدي وتعبي، 
الشهادة  عىل  الحصول  استطعُت  األمر  وآخر 
اإلعدادية بعد منحي استثناء من وزارة الرتبية، 
لكن يف املرحلة الثانوية مل يتسّن يل ذلك وضاع 
تحقيق  أستطع  كل جهدي وتعبي سدى، ومل 
أذكر  زلُت  وما  الجامعة،  دخول  يف  حلمي 
إيّل  ينظرون  املدرسة  طالب  كان  كيف  أيضاً، 
نظرة ازدراء واستهزاء كلام نادى عيّل أحد من 

موظفي املدرسة ب«األجنبية«.«

العني/رسي  رأس  مدينة  مواليد  من  حسن«  حجي  »هيثم 
كانييه عام )1979(، متزوج ولديه ثالثة أوالد، ويعمل كمصور 
صحفي، كان هيثم واحداً من الكرد السوريني املحرومني من 
إصدار  وعقب  أنه  إال  األجانب،  فئة  من  وتحديداً  الجنسية، 
املرسوم رقم )49( والقايض بتجنيس فئة األجانب، متكن أخرياً 
أنه  إال  السورية،  الجنسية  من تحقيق حلمه والحصول عل 
التعليم،  عليها وخاصة يف مجال  قبيل حصوله  األمّرين  عاىن 
الحقيقة  لـ »سوريون من أجل  الخصوص تحّدث85  ويف هذا 

والعدالة« قائالً:

اإلعدادية،  الدراسية  املرحلة  أنهيُت  »عندما 
قيد فردي، وكان ذلك  بيان  استخراج  حاولت 
يتطلّب منا الحصول عىل موافقة من فرع أمن 
الدولة، والذين كانوا بدورهم يطلبون منا أن 
نعمل كمخربين وعمالء لهم وننقل لهم أخبار 
الورقة،  تلك  عىل  نحصل  أن  مقابل  جرياننا 
فردي  قيد  بيان  أملك  أصبحُت  فرتة  وبعد 
وإخراج قيد عائيل عىل عكس مكتومي القيد 
الذين ال يلكون أي يشء، باختصار لقد عانينا 

األمّرين.«

من  وأصبح  تعليمه  يف  جهد  لو  حتى  بأنه  يُدرك  هيثم  كان 
أو  وثيقة  أي  عل  الحصول  من  يتمكن  لن  فإنه  املتفوقني، 
مع  خالفات  يف  يدخل  ما  دامئاً  كان  لذا  ذلك،  تثبت  شهادة 

والده بشأن ذلك، وأضاف قائالً:

85   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018

أكمل  أن  مني  يطلب  ما  دامئاً  والدي  »كان 
بسبب  ذلك  أرفض  كنُت  لكنني  تعليمي، 
حتى  أمامي،  مستقبل  بأال  املسبقة  معرفتي 
إّن بعض العائالت كانت ال ترسل أوالدها إىل 
املدرسة، ألنهم يعلمون بأّن جهدهم سيضيع 
معارفنا،  أحد  املثال  سبيل  عىل  وخذ  سدى، 
كان شاباً متفوقاً، وُصّنف يف املرتبة الثانية عىل 
الثانوية،  الدراسية  املرحلة  يف  القطر  مستوى 
عىل  الحصول  له  يحق  مل  ذلك  ورغم  أنه  إال 
أي وثيقة أو شهادة تثبت ذلك، أتساءل فقط 
البعض  فهنالك  هؤالء؟  تعويض  سيتم  كيف 
بسبب  وآمالهم  أحالمهم  تحطمت  ممن 
عن  هؤالء  سيعّوض  فمن  القانوين،  وضعهم 

خسارتهم ياترى؟.«

من  وهاب«،  وهاب  »سيامند  بها  أدىل  أخرى  شهادة  ويف 
مواليد مدينة رأس العني/رسي كانييه عام )1992(، وصف لـ 
»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«، ما عاناه هو وعائلته، 
البالغ عدد أفرادها نحو ثالثني فرداً »بسبب كونهم من فئة 
عقب  السورية  الجنسية  عل  يحصلوا  أن  قبيل  »األجانب، 
صدور القرار رقم )49( عام 2011، والخاص بتجنيس أجانب 
أنه  لو  يتمنى  هذا  يومنا  حتى  »سيامند«  ومازال  الحسكة، 
أكمل تعليمه ودخل إىل الجامعة، حيث روى86 لـ »سوريون 

من أجل الحقيقة والعدالة«:

وبالتحديد  مبكراً،  الدراسة  مقاعد  »تركُت 
بقية  كان  كام  اإلعدادي،  الثامن  الصف  يف 
يف  قبيل  الدراسة  مقاعد  تركوا  قد  أشقايئ 
قد  كان  والدي  بأّن  وأذكر  االبتدائية،  املرحلة 
إقامة  املدرسة مبوجب سند  بتسجيلنا يف  قام 
مل  عام  بشكل  فاألجانب  الحي،  مختار  من 
يكونوا ملّمني بالدراسة، ألنه مل يكن يحق لهم 
وإن  حتى  الجامعية  الشهادة  عىل  الحصول 
تخرجوا، لذا كان أمراً اعتيادياً أن يرتك األجنبي 
يتعلّم  أن  مبجرد  الدراسة  القيد  مكتوم  أو 
كانوا  منهم  فقط  وقليلون  والكتابة،  القراءة 
يتابعون تعليمهم، فقد كنا كأجانب محرومني 

من كافة حقوقنا االجتامعية.«

86   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة وذلك خالل شهر تموز/يوليو 2018.
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عام  القامشيل/قامشلو  مدينة  مواليد  من  املحمد«  »فينوس 
السوريني  الكرد  من  أفرادها  أغلب  لعائلة  وتنتمي   ،)1983(
باإلضافة  القيد  مكتوم  فوالدها  الجنسية،  من  املحرومني 
كافة حقوقها،  ما حرمها من  الستة وأعاممها، وهو  إلخوانها 
وخاصة حق التعلّم، كام روت87 لـ »سوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة«:

أن  األجانب  فئة  من  املجرّدين  بوسع  »كان 
أما  الجامعية،  املرحلة  حتى  دراستهم  يكملوا 
الدراسة  لهم  مسموحاً  يكن  فلم  املكتومني 
توقفُت  لذا  الثانوي،  الثالث  الصف  من  أبعد 
اإلعدادي،  التاسع  الصف  حتى  الدارسة  عن 
ندرك  كنا  فقد  إلخواين،  بالنسبة  األمر  كذلك 
متاماً، أال فائدة من دراستنا، وأذكر أّن شقيقي 
من  يتمكن  أن  واألخري  األول  حلمه  كان 
أن  بانتظار  وبقي  الجامعية،  املرحلة  دراسة 
الجنسية  عىل  ونحصل  القانوين،  وضعنا  يتغري 
تحقيق  يستطع  ومل  ذلك  قبل  تويف  لكنه 
لكن  كل يشء،  من  ُحرمنا  لقد  الحلم...  ذلك 
عميقاً  التي سببت حزناً  املواقف  من أصعب 
قادرين  أصدقايئ  أرى  كنت  عندما  نفيس،  يف 
عىل إكامل دراستهم والنجاح فيها أما أنا فلم 
األدب  ودراسة  حلمي  تحقيق  بوسعي  يكن 

االنكليزي.«

من  القامشيل/قامشلو  مدينة  مواليد  من  إسامعيل«  »نوبار 
مواليد عام )1986(، متزوج ولديه طفالن، ويعمل يف مجال 
اإلعالم، مازال يأمل حتى يومنا هذا بامتالك أي وثيقة رسمية 
مامرسة  عل  قادراً  وتجعله  وجوده،  تُثبت  قد  بها  معرتف 
حقوقه يف الحّد األدىن كغريه من املواطنني السوريني... معاناة 
والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  رواها88  مريرة 
مجال  يف  وخاصة  قيد،  كمكتوم  القانوين  وضعه  بها  تسبّب 

التعليم، وقال يف هذا الصدد:

87   في مقابلة عبر االنترنت مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة وذلك في اواخر شهر تموز/يوليو 2018. 

88   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018

خالل  كانت  واجهتني  التي  الصعوبات  »أكرث 
فرتة الدراسة، وخاصة عندما كنُت أنتقل من 
حقي  من  يكن  مل  أنه  إذ  أخرى،  إىل  مرحلة 
الحصول عىل أية شهادات تثبت أنني انتهيت 
حصويل  فبعد  الدراسية،  مراحيل  تجاوز  من 
عىل شهادة الثانوية العاّمة -البكالوريا- مثالً، 
مل يكن بوسعي التسجيل يف املفاضلة املخصصة 
»بشكل  بالتسجيل  أتقدم  كنت  بل  للجامعة، 
مادة  درسُت  الجامعية  املرحلة  ويف  مبارش«89 
الرتجمة بجامعة ترشين يف محافظة الالذقية، 
وكان من الصعب للغاية الحصول عىل مجرد 
كشف للعالمات حتى أستطيع تقديها إىل أي 
جهة للعمل، أما الشهادة -وثيقة التخّرج- فكنا 
الحرب  اندالع  ال نحصل عليها أصالً، وبسبب 
يف سوريا مل أستطع إكامل دراستي رغم أنني 
كانت  الربية  فالطرق  األخرية،  السنة  يف  كنت 
الطائرة  ركوب  بوسعي  يكن  ومل  مقطوعة، 
أملك إال شهادة  القيد وال  باعتبار أين مكتوم 

تعريف بال قيمة.«

»محمد خري عايد إسامعيل« شاهد آخر من مواليد منطقة 
عام  مواليد  من  القامشيل/قامشلو  مدينة  يف  حميس«  »تل 
أطفال،  أربعة  ولديه  متزوج  الحسكة،  مبحافظة   )1972(
وضعه  تعديل  أجل  من  املحاوالت  من  العديد  محمد  بذل 
القانوين، إىل أن نجح آخر األمر يف العام 2011 وتحقق حلمه 
يف أن يصبح مواطناً سورياً متمتعاً بالجنسية، وقد عاىن محمد 
األمّرين خالل سنواته التي كان فيها مجرّداً من الجنسية، إذ 
السكك  »معهد  يود  الذي  باملعهد  االلتحاق  بوسعه  يكن  مل 
الحديدية« رغم أنه كان متفوقاً يف دراسته الثانوية، يف حني 
كانت أبواب هذا املعهد تستقبل غريه من الطالب املواطنني، 

ويف هذا الصدد روى قصته90 قائاًل:

89   المفاضلة يتم تقديمها عادة في سوريا بعد صدور النتائج وتسمى »المفاضلة 
األولى« وفيها يتم تحديد الحد األدنى من عالمات القبول في الفروع الجامعية، 
وبعد أن يتقدّم الحاصلون على الشهادة الثانوية لهذا المفاضلة، تقوم الجامعات 
بفرز الملفات واختار العدد المناسب لها، ويتم على أساس تحديد عدد المتقدمين 
)وغالباً ما تكون درجة القبول في الجامعات في المفاضلة الثانية أعلى من درجة 
القبول في المفاضلة األولى(. والمقصود بالتسجيل المباشر في هذا السياق هو 
التقدم للتسجيل في الجامعة بشكل مباشر بعد صدور المفاضلة الثانية، وليس مثل 
لفئة األجانب والمكتومين محدودة عند  الجامعية  الخيارات  المواطنين. وكانت 
التقدّم للمفاضلة، فقد كان يُستثنى منها المعاهد والجامعات »الملزمة«، أي التي 
لفئة المكتومين  كانت الحكومة ملزمة في توظيف الخريجين. وقد ُسمح عملياً 
األجانب  الطالب  من  الطلب  يتم  وكان   .2000 العام  بعد  الجامعات  بدخول 
والمكتومين التوقيع على ورقة »تنازل« المطالبة بالحصول على شهادة تخّرج 

بعد االنتهاء من الدراسة.
90   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
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»حاولُت التسجيل يف كافة املعاهد، إال أنهم مل 
يقبلوا يب، لذا بدأُت أعمل »كعامل حر« وأقوُم 
تزوجُت،  العمل، وبعدها  أنواع  نوع من  بأي 
أصدقايئ  من  العديد  أن  كيف  شاهدُت  وقد 
أصبحوا موظفني حكوميني رغم أنّهم مل يكونوا 
متفوقني يف دراستهم مثيل، لذا انتابني شعور 

سيئ، وحال أوالدي مل يكن أفضل فقد كانوا 

مكتومي القيد ألنني أجنبي ووالدتهم مواطنة، 
كان  ما  فدامئاً  دراسته،  البكر  ابني  يكمل  ومل 
يقول يل بأّن مصريه سيكون مثل مصريي، وما 
األوالد  بتسجيل  نقوم  كنا  عندما  أذكر  زلُت 
كانوا  أنهم  والثانوية،  االبتدائية  املراحل  يف 
الشخصية،  بالهويات  الدوام  عىل  يطالبوننا 
وكنا نعيد ونكرر لهم ذات الحكاية عن والدي 
أوراق  أي  أطفايل  امتالك  عدم  أسباب  وعن 

ثبوتية.«

القامشيل/ مدينة  مواليد  من  أمني«  حسني  »شفان  الشاهد 
الكرد  من  واحداً  يُعترب   ،)1981( عام  مواليد  من  قامشلو 
السوريني املحرومني من الجنسية، وتحديداً من فئة »مكتومي 
القيد«، ويف العام 2005، حاول شفان التقّدم بأوراقه إىل دائرة 
األحوال املدنية عل أمل تعديل وضعه القانوين، إىل أن متكن 
آخر األمر من أن يصبح من فئة »أجانب الحسكة«، وعقب 
األجانب،  فئة  بتجنيس  والقايض   )49( رقم  املرسوم  إصدار 
وأصبح  السورية،  الجنسية  عل  وحصل  شفان  حلم  تحقق 
منها  ميارس حقوقه كأي مواطن سوري، بعدما كان محروماً 
من  املحرومني  كسائر  شفان  يتمكن  مل  إذ  طويلة،  ألعوام 
الجنسية من إمتام تعليمه، وهو ما ترك أثراً سلبياً كبرياً عل 
حياته حيث تحّدث91 لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 

يف هذا الصدد قائالً:

»عندما أصبحنا من فئة األجانب عام 5002، 
وبطاقة  عائيل  بيان  عىل  الحصول  يف  نجحنا 
حمراء خاصة بفئة األجانب صادرة من دائرة 
عندما  وحتى  الحسكة،  يف  املدنية  األحوال 
للوضع  بالنسبة  الكثري  يتغري  عليها، مل  حصلنا 
كان  فقد  الشهادات،  عىل  والحصول  الدرايس 

والعدالة، وذلك خالل شهر آذار/مارس 2018.
91   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة، وذلك خالل شهر تموز/يوليو 2018.

خاصة  إجراءات  واألجانب  املكتومني  ملعظم 
أّن  وسمعُت  والجامعات،  املعاهد  يف  بهم 
بعضهم استطاع الحصول عىل وثيقة أو شهادة 
تخّرج عرب استخدام »الواسطة« واملحسوبيات، 

فيام مل يتمكن الغالبية من ذلك.«

مدينة  مواليد  من  آخر  شاهد  إبراهيم عيل«  الرحمن  »عبد 
ولديه  متزوج   ،)1978( عام  مواليد  من  القامشيل/قامشلو 
طفالن، ويصّنف تحت فئة »مكتومي القيد«، كام أنه ينتمي 
الّسورية،  الجنسية  من  محرومون  أفرادها  غالبية  لعائلة 
من  يتمكن  مل  ألنه  حاله  عل  يأىس  الرحمن«  »عبد  ومازال 
دراسة املجال الذي أحب، بينام التزال معاناته حارضة حتى 
يومنا هذا وخاصًة أّن وضعه القانوين مل يتغري، ويف هذا الصدد 

تحّدث92 قائاًل:

الحق  هذا  من  يُحرموا  أن  ألطفايل  أريد  »ال 
كام ُحرمت منه، فام زلُت أذكر حني توجهُت 
ملدينة دمشق يف إحدى املرات ووقفُت قبالة 
معهد الفنون املسحية وأنا أتحّس عىل نفيس، 
وكانت دموعي تنهال من عيني دون إرادايت، 
جامعة  سور  جانب  من  أمّر  كنت  وعندما 
الجامعي،  الحرم  داخل  الطالب  وأرى  دمشق 
كنُت أحزن أليّن مل أمتكن من متابعة تعليمي 
إال  فالحياة ال يكن عيشها  الجامعة،  ودخول 

مرة واحدة.«

مدينة  مواليد  من  )أ.م(،  بها  أدلت  أخرى  شهادة  ويف   
القامشيل/قامشلو عام )1981(، وهي إحدى املحرومات من 
الجنسية، وتحديداً من فئة األجانب، حيث قالت لـ »سوريون 
من أجل الحقيقة والعدالة« بأّن وضعها القانوين جعلها تواجه 
تُفلح يف  أن  قبل  التعليم،  صعوبات عّدة وال سيّام يف مجال 
تحقيق حلمها والحصول عل الجنسية عقب إصدار املرسوم 
رقم )49( والقايض بتجنيس األجانب عام 2011، حيث روت93 

لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« قائلة:

92   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة، وذلك خالل شهر آذار/مارس 2018.

93   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في محافظة الحسكة في شهر تّموز/يوليو 2018.
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علمُت  االستثنايئ،  اإلحصاء  إجراء  تّم  »عندما 
قاموا  األمر  القامئني عىل  أّن  من خالل جدي، 
بسحب البطاقات الشخصية من عائلتي، بحجة 
عائلية جديدة  دفاتر  استصدار  يريدون  أنهم 
لهم، وأخربوهم بعد ذلك بأّن الدفاتر العائلية 
أصبح  ذلك  إثر  وعىل  للضياع،  تعرّضت  قد 
أصبحت  فيام  الجنسية،  من  مجرّداً  والدي 
والديت مواطنة تتمتع بالجنسية السورية، وقد 
ترك ذلك تأثرياً سلبياً كبرياً عىل حيايت، وخاصة 
يف مجال الدراسة، فقد كان يُطلب منا يف كل 
وحتى  قيد،  إخراج  إحضار  دراسية  مرحلة 
نتمكن من استخراج هذه الورقة، كان يلزمنا 
موافقة من فرع األمن السيايس، وكانت هذه 
يف  العاملون  كان  إذا  للغاية،  صعبة  املسألة 
ما يعرقلوننا، أذكر يف إحدى  هذا الفرع دامئاً 
بيان قيد  املرات وبينام كنُت أقوم باستخراج 
إىل  السفر  أجل  من  السيايس  األمن  فرع  يف 
أحد  أصابني  الدراسة،  بقصد  دمشق  مدينة 
الضباط بالرعب بعد أن أغلق الباب والنوافذ 
وبدأ بالتحقيق معي، وأخذ يسألني عن الفرع 
اإلنكليزي،  األدب  قسم  فأجبته  أدرسه،  الذي 
فسألني بعدها: ملاذا ال تدرسني األدب العريب، 
فقلُت له أّن هذا الفرع الوحيد الذي أتيح يل، 
وبعد األخذ والرد خرجُت من مكتبه والرعب 
يسيطر عيّل متاماً، كام أّن العديد من الناس يف 
مدينة دمشق، كانوا ال يعلمون شيئاً عن قضية 

املجرّدين من الجنسية.«

مدينة  مواليد  من  وهو  إسامعيل«،  »خالد  الشاهد  أما 
فقد  كميكانييك،  ويعمل   ،)1998( عام  القامشيل/قامشلو 
حاول مراراً وتكراراً العمل عل تعديل وضعه القانوين كمكتوم 
قيد، إال أّن جميع محاوالته باءت بالفشل، ومازالت معاناته 
خالل  آمله  ما  أكرث  بأّن  أفاد  كام  هذا،  يومنا  حتى  مستمرة 
السنوات املاضية، هو عدم قدرته عل إمتام تعليمه، وروى 94 

لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« قائالً:

94   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في محافظة الحسكة في شهر تّموز/يوليو 2018.

وضعي  بسبب  الحقوق  من  العديد  »ُحرمُت 
القانوين، وأهمها حق التعلّم، إذ مل أمتكن من 
إمتام تعليمي، وواصلت دراستي حتى الصف 
كنت  إذ  عنها،  توقفت  ثم  اإلعدادي  التاسع 
الحصول عىل  لن أستطيع  بأنني  أعلم مسبقاً 
أنه  كام  املراحل،  لتلك  تجاوزي  تثبت  شهادة 
العمل،  فرص  من  العديد  أمامي  تتوافر  لن 
كل  من  وُحرمنا  الحياة  ُحرمنا  لقد  باختصار 

يشء.«

ويف شهادة أخرى أدلت بها »ميديا حسن« اسم مستعار، من 
مواليد مدينة الحسكة عام )1995(، قالت لـ »سوريون من 
من  املحرومات  إحدى  كانت  بأنها  والعدالة«  الحقيقة  أجل 
الجنسية وتحديداً من فئة مكتومي القيد، لذا مل تتمكن من 
والحصول  حلمها  تحقيق  من  متكنت  حتى  تعليمها،  متابعة 
عل الجنسية السورية، وذلك بعد بذل العديد من املحاوالت 
ودفع مبالغ مادية كبرية للحصول عليها، ويف هذا الخصوص 

تحّدثت95 لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« قائلة:

الثانوي، وعىل  الثالث  الصف  دراسة  »أنهيُت 
منحي  يتم  مل  الدرايس  تفوقي  من  الرغم 
الشهادة التي تثبت تجاوزي تلك املراحل، بل 
يف  نجاحي  تثبت  ورقة  مجرد  بإعطايئ  قاموا 
الصف الثالث الثانوي، وتّم مبوجبها قبويل يف 
معهد الرياضة مبدينة الحسكة، وكانت أموري 
السفر  أردت  إن  وخاصة  مرة،  كل  يف  تتعّس 
خارج املحافظة من أجل املشاركة يف الرحالت 
الرتفيهية أو الدوريات الرياضية، بسبب عدم 
امتاليك أي أوراق ثبوتية، لذا تركُت املعهد آخر 

االمر.«

أما الشاهدة »سهيلة محمد عيل«، من مواليد مدينة الحسكة 
عام )1987(، وهي من فئة »مكتومي القيد«، فقد أفادت96 
لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«، بأنها مل تكن متلك 
أمتت  فحينام  الدراسية،  للمراحل  تجاوزها  تثبت  وثيقة  أي 
املرحلة الثانوية، مل يتم منحها الشهادة، كام أنها عندما أرادت

95   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة الحسكة خالل شهر تّموز/يوليو 2018.

96   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة الحسكة خالل شهر تّموز/يوليو 2018.
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عليها  اشرتطوا  الحسكة،  مبدينة  الصحي  املعهد  يف  التسجيل 
عدم إعطائها أي شهادة، إال يف حال الحصول عل موافقة من 
مجلس الوزراء السوري، األمر الذي تصفه سهيلة باملستحيل 

يف ذلك الوقت. 

أّما »سهيل محمد« من مواليد مدينة الحسكة عام )1973(، 
فكان  الحدادة،  مهنة  يف  ويعمل  أوالد،  أربعة  ولديه  متزوج 
من  املحرومني  السوريني  الكرد  من  واحد  أنه  عل  يصّنف 

الجنسية، وتحديداً من فئة »مكتومي القيد«

لكن وعقب دفعه رشاوي مالية بقيمة )200( ألف لرية سورية 
ملوظفي دائرة األحوال املدنية يف مدينة الحسكة، متكن سهيل 
من أن يصبح مواطناً وحصل عل الجنسية السورية يف العام 
2014، ويف هذا الصدد تحّدث97 لـ »سوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة« قائالً:

عن  وتوقفُت  تعليمي  إمتام  من  أمتكن  »مل 
ومل  اإلعدادي،  التاسع  الصف  يف  الدراسة 
أحصل عىل أي شهادة تثبت تجاوزي للمراحل 
الدراسية السابقة، وعىل الرغم من حصويل عىل 
راجعُت  وعندما  أنني  إال  السورية،  الجنسية 
شهادة  إعطايئ  أجل  من  االمتحانات  دائرة 
امتحانات  إىل  والتقّدم  اإلعدادية،  املرحلة 
رشوط  مني  طلبوا  الثانوي،  الثالث  الصف 
تعجيزية وهي أن أقوم بجلب 4 أشخاص فوق 
درسُت  أنني  يشهدوا  حتى  الخمسني،  عمر 
مني  طلبوا  كام  اإلعدادية،  املرحلة  وتجاوزُت 
بها  أدرس  كنُت  التي  املدرسة  مدير  إحضار 
إضافة إىل أحد املدّرسني، وقد كان هذا األمر 
اآلن  وحتى  تلبيته،  أستطع  ومل  للغاية،  صعباً 
مل أحصل عىل تلك الشهادة رغم أنني مواطن 
أتحّس  زلُت  ما  أنني  التعقيدات، كام  بسبب 
عىل نفيس، ففي حني استطاع أصدقايئ إكامل 
من  يكن  مل  الجامعة،  من  والتخّرج  تعليمهم 

حقي القيام بذلك.«

97   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة الحسكة خالل شهر تّموز/يوليو 2018.

»محمود عيل عيل« من مواليد مدينة عامودا عام )1953(، 
متزوج ولديه عرشة أوالد، ويعمل يف إحدى املحالت املخصصة 
عّدة  متاعب  محمود  واجه  وقد  الكهربائية،  األدوات  لبيع 
الحسكة«،  »أجانب  كأحد  السابق،  القانوين  وضعه  بسبب 
عل  والحصول  حلمه  تحقيق  من  يتمكن  أن  قبل  وذلك 
والقايض   )49( رقم  املرسوم  إصدار  السورية عقب  الجنسية 

مبنح الجنسية لألجانب.

بالعواقب  الجنسية،  من  حرمانه  تبعات  محمود  يصف98 
من  يتمكن  مل  أنه  إذ  حياته،  طوال  سرتافقه  التي  الوخيمة 
إكامل تعليمه هو اآلخر، كذلك األمر بالنسبة ألطفاله، وتابع 

قائالً:

لكنني  الثانوي،  الثالث  الصف  حتى  »درسُت 
مل أكمل بعدها تعليمي، ألنهم مل يقبلوا مبنحنا 
شهادة أو وثيقة تُثبت تجاوزنا لتلك املراحل، 
أقوم بتسجيل أطفايل يف  أنني حني كنُت  كام 
من  خاصة  ورقة  منا  يطلبون  كانوا  املدارس، 
يف  تتسّبب  املدارس  وكانت  الحي«،  »مختار 
تأخري أوالدي عن الدراسة شهراً كامالً، برشط 
من  األطفال  لتسجيل  موافقة  عىل  الحصول 
توقف معظمهم  لذا  الحكومية،  الرتبية  دائرة 
عن الدراسة يف الصف الثالث الثانوي، ألنهم 
دفعوا  ولو  حتى  أنهم  جيداً  يعلمون  كانوا 
ضامنات  هنالك  فليس  كبرية  مالية  رشاوي 

للحصول عىل الشهادة الجامعية.«

»رشيد حسن حسني« من مواليد مدينة رأس العني/رسي كانييه 
عام )1977(، متزوج ولديه ابنتان، وعل الرغم من ميض 56 
عاماً عل اإلحصاء االستثنايئ يف محافظة الحسكة، الزال أفراد 
عائلة »رشيد حسني«، مجرّدين من الجنسية وتحديداً من فئة 
»مكتومي القيد« يف سوريا، وهو ما سبّب لهم خيبة أمل كبرية 
عل حد وصفه، إذ مل يتسّن لرشيد الدراسة أبعد من الصف 
السادس االبتدايئ فقط، حيث تّحدث99 لـ »سوريون من أجل 

الحقيقة والعدالة« يف هذا الخصوص قائالً:

98   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة الحسكة خالل شهر تّموز/يوليو 2018.

99   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة رأس العين/سري كانييه في شهر تّموز/يوليو 2018.
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»جميع أفراد العائلة مل يدرسوا أبعد من املرحلة 
القيد  كمكتومي  لنا  يحق  ال  ألنه  االبتدائية، 
الجامعات  من  تخّرج  شهادة  عىل  الحصول 
وحتى  والخاصة،  منها  العامة  السورية، 
مبوجب  يتّم  االبتدائية  املدرسة  يف  التسجيل 
فقد  لذا  الحي،  مختار  من  إقامة  سند  ورقة 
كان الصف السادس االبتدايئ محطتي األخرية 
يف رحلة الدراسة، ألنتقل إىل رحلة العمل من 
أجل إعالة أرسيت، إال أنني بقيُت عىل صلة مع 
القراءة عرب الكتب واملجالت وغريها، فقد كان 
هّمي أال أكون شخصاً جاهالً، وأن أحظى مبا 

أمكن من الثقافة.«

مدينة  مواليد  من  آخر  شاهد  مستعار،  اسم  محمد«  »أبو 
لـ  ذكر  أوالد،  خمسة  ولديه  متزوج   ،)1965( عام  عامودا 
»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« بأنه ومنذ أىت إىل هذه 
الدنيا، وهو محروم من الجنسية وتحديداً من فئة »األجانب«، 
إال أّن الحظ كان حليفه حني متكن من الحصول عل الجنسية 
مبنح  والقايض   )49( رقم  املرسوم  إصدار  عقب  السورية 
الجنسية لفئة األجانب، إال أّن أبو محمد مازال يتحرّس عل 
أنه  إذ  الجنسية،  عل  حصوله  رغم  هذا،  يومنا  حتى  نفسه 
اضطّر إىل ترك مقاعد الدراسة يف الصف الثالث الثانوي، ويف 

هذا الصدد تحّدث100 قائاًل:

واملسؤولني  املدرسة  مدير  مزاجية  »كانت 
تتحكم  من  هي  السورية،  الرتبية  مديرية  يف 
بالدراسة  لنا  املسموحة  السنوات  تحديد  يف 
أما  والثانوية،  اإلعدادية  املرحلة  يف  وخاصة 
يف  التسجيل  لنا  يحق  فلم  الجامعية  املرحلة 
الجامعة إال مبوافقة من وزارة الرتبية والتعليم 
كنا  املدراس،  يف  التعلّم  وأثناء  دمشق،  يف 
منبوذين متاماً، وغري قادرين عىل املشاركة يف 
بعض  عن  نسمع  كنا  كام  الرتفيهية،  الرحالت 
املجرّدين الذين استطاعوا الحصول عىل وظيفة 
استغاللهم  بعد  لكن  الحكومية،  الدوائر  يف 

واالشرتاط عليهم العمل كمخربين للدولة.«

100   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة الحسكة في شهر تّموز/يوليو 2018.

»بديعة فرحان حسن« من مواليد مدينة القامشيل/قامشلو 
بديعة  تنتمي  أوالد،  أربعة  ولديها  متزوجة   ،)1948( عام 
لعائلة قّسمها اإلحصاء االستثنايئ عام )1962( ما بني مواطن 
يف  عّدة  صعوبات  يواجهون  أوالدها  جعل  ما  قيد،  ومكتوم 

مجال التعليم، حيث قالت101:

»ما زلُت أذكر إحدى املواقف التي يصعب عيّل 
سّن  يف  وأصبحت  ابنتي  كربت  فعندما  نسيانها، 
مدرستها  من  املرات  إحدى  يف  جاءت  الدراسة، 
يل  قالت  بها،  ما  سألتها  وملّا  بشّدة،  تبيك  وهي 
وجود  عدم  بسبب  طردها  املدرسة  مدير  بأّن 
اسم لوالدها يف السجالت، كام قال لها بأّن الاليت 
يأتني  وال  املنزل  أعامل  يعملن  أن  يجب  مثلك 
مدير  الحديث مع  املدارس، وحينام حاولُت  إىل 
ليس  أنه  عىل  أرّص  له،  األمر  وتوضيح  املدرسة 
البنتي اسم يف السجالت فقلُت له باللغة الكردية، 
لو كان لدّي مسدس اآلن ألطلقته عىل رأسك وال 

يهمني لو بقيُت طوال حيايت يف السجن.«

الثانوية،  املرحلة  نهاية  حتى  تعليمها  بديعة  ابنة  تابعت 
وكانت متفوقة إىل حدًّ يؤهلها لدخول أي فرع جامعي، إال 
أنها مل تتمكن من متابعة دراستها الجامعية عل الرغم من 

جميع املحاوالت، تابعت بديعة قائلة:

يف  األوالد  بعض  تسجيل  الحقاً  »استطعنا 
مبعنى  رشطياً  تسجيالً  كان  أنه  إال  الجامعة، 
لكن  الجامعة  يف  التعليم  إكامل  تستطيع  أنك 
دون الحصول عىل شهادة، وكان الناس دامئاً ما 
أبنائك، إال  بأنه ال مستقبل لدراسة  يقولون يل 
جيدة  الدراسة  بأّن  أجيب  كنت  ما  دامئاً  أنني 
حتى ولو كانت دون شهادة، ومع أننا كنا من 
حال فقرية، إال أننا تحّملنا الفقر ألجل أن يُكمل 
أن  وبعد  املرات  إحدى  ويف  دراستهم،  أطفالنا 
اإلنكليزي  األدب  قسم  من  ابنتي  تخرّجت 
استالم  من  تتمكن  علّها  الجامعة  إىل  ذهبت 
أن  بعد  ذلك  رفضت  املوظفة  أن  إال  شهادتها، 
فبكت  لديها،  شخصية  بطاقة  ال  بأن  أخربتها 
تعبت  من  هي  بأنها  وأخربتها  طويالً  ابنتي 
للوصول إىل هذه الشهادة ال أحد سواها، إال أّن 

ذلك مل يجِد نفعاً.«
101   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة في مدينة القامشلي/قامشلو خالل شهر آذار/مارس 2018.
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عام  الحسكة  مدينة  مواليد  من  عثامن«  لقامن  »يلامز  أما 
الحسكة،  أجانب  من  واحداً  اآلخر  هو  كان  فقد   ،)1992(
لكنه وعقب إصدار املرسوم رقم )49( والقايض مبنح الجنسية 
يتمتع  مواطناً  يصبح  أن  من  متكن   ،2011 عام  لألجانب 
مجال  يف  األمّرين  عاىن  أّن  بعد  لكن  السورية،  بالجنسية 
الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  تحّدث102  حيث  التعليم، 

والعدالة« يف هذا الصدد قائالً:

ومل  الثانوي،  الثالث  الصف  من  أبعد  أدرس  »مل 
بورقة  إال  املدرسة  يف  التسجيل  بإمكاننا  يكن 
لجنة  الحي، وعن طريق عرضنا عىل  مختار  من 
الحسكة،  مبدينة  املدنية  األحوال  دائرة  يف  طبية 
أي  منلك  مل  أننا  باعتبار  الحقيقي  عمرنا  ملعرفة 
أوراق تثبت عمرنا أو هويتنا، وكانوا يعرفون أننا 
سناً  أّن  يرون  عندما  عمرنا،  من  السادسة  أمتمنا 
من أسنانناً قد سقط، تخيل عندها فقط يحق لنا 

التسجيل.«

»محمد حسن عمر« من مواليد مدينة رأس العني/رسي كانييه 
عام )1978(، متزوج ولديه ثالثة أطفال، نجح »محمد« يف أن 
يصبح مواطناً سورياً متمتعاً بالجنسية السورية، وذلك خالل 
البالغ  وعائلته،  هو  كان  أن  بعد   ،2018 حزيران/يونيو  شهر 
عدد أفرادها نحو ثالثني فرداً من الكرد السوريني املحرومني 
ويأمل  القيد«،  »مكتومي  فئة  من  وتحديداً  الجنسية  من 
محمد أن يكمل أوالده تعليمهم ويحصلوا عل كافة حقوقهم 
عائلته،  أفراد  وباقي  عاناه هو  يعانوا مام  ال  االجتامعية، يك 
فوضعه القانوين السابق كأحد املجرّدين من الجنسية، سلبه 
حقوق عّدة وأهمها حق التعلم عل حد وصفه، حيث قال103:

»نحن خمسة أخوة، ومل يتجاوز أحد منا املرحلة 
كانوا  الجميع  ألن  حتى،  االبتدائية  الدراسية 
يقولون لنا: ما لكم بالتعليم، هو لن يفيدكم!!.، 
االبتدايئ، قبل  السادس  الصف  فأنا درسُت حتى 
يف  بالعمل  ألساعده  تعليمي  والدي  يوقف  أن 
الزراعية  األرايض  نستأجر  كنا  حيث  الزراعة، 
من  نسبة  عىل  للحصول  كفالحني  فيها  ونعمل 
سّجلُت  أنني  كام  األرض،  مالك  من  الفائدة 
مختار من  سند  مبوجب  املدرسة  يف  أوالدي 

102   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في شهر آذار/مارس 2018.

103   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة رأس العين/سري كانييه في شهر تّموز/يوليو 2018.

الحي يثبت إقامتنا، وأذكر عندما كنت طالباً يف 
الصف السادس االبتدايئ، التحق أصدقايئ الطلبة 
مبعسكر طالئع البعث يف الحسكة، ومل يُسمح يل 
مبرافقتهم كوين ال أمتتع بالجنسية السورية، وكان 
التي  النشاطات  فجميع  يل،  بالنسبة  محزناً  ذلك 
كانت تُنظم خارج املدرسة مل يكن يُسمح للطالب 
إليها، وهذا  باالنضامم  القيد  األجانب ومكتومي 

كان يخلق لدي شعوراً بالنقص يف الصغر.«

الحسكة  مدينة  مواليد  من  عيل«104  فرحان  »زاهر  الشاهد 
الجنسية  من  املحرومني  من  واحداً  يُعترب  كان   ،)1986( عام 
وتحديداً من فئة »مكتومي القيد«، األمر الذي جعله يتحرّس 
السادس  الصف  من  أبعد  يدرس  مل  أنه  نفسه، وخاصة  عل 
كبرياً عل حياته، ويف  أثراً سلبياً  االبتدايئ فقط، وهو ما ترك 
العام 2011، متكن زاهر من الحصول عل الجنسية السورية 
املدنية  األحوال  لدائرة  الرشاوي  من  العديد  دفع  بعد  لكن 

حسب تعبريه.

حول  سوريني  ملحامني  شهادات   .15.2.3  
املجردين والحق يف التعليم:

املحامي »رضوان سيدو« كان واحداً من النشطاء الحقوقيني 
الجنسية  من  املجردين  قضية  الذين رشحوا  الكرد/السوريني 
والتقارير  املقاالت  والسوري، من خالل  الكردي  العام  للرأي 
والتعاون مع املنظامت الدولية واملحلية، يقول يف هذا الصدد:

»أكرث الحاالت التي كنُت أراها ظاملة ومجحفة 
بحق املجردين من الجنسية هو وضع الطالب 
والجامعات،  واملعاهد  املدارس  يف  والطالبات 
من  محرومة  املكتومني  فئة  كانت  حيث 
املصّدقة،  التخرج  شهادة  عىل  الحصول  حق 
يف  التوظيف  من  محرومة  كانت  وبالتايل 
النقابات  إىل  واالنتساب  الحكومي  القطاع 
العديد من هؤالء  تّم فصل  أنّه  املهنية، علامً 
أّما بالنسبة  الطالب من املعاهد والجامعات، 
فئة  من  حاالً  أفضل  فكانوا  األجانب،  لفئة 

املكتومني...« 

104  في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة في مدينة رأس العين/سري كانييه في شهر تّموز/يوليو 2018.
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هذه اإلجراءات دفعت الكثريين إىل الكّف عن التعلم والذهاب 
إىل  »سيدو«  ويلفت  سيدو.  بحسب  أخرى  مهن  يف  للعمل 
معاناة فئتي األطفال والنساء، إذ يربط بني نسبة األّمية وعدم 
أدى  ما  وهو  السورية،  الجنسية  املولودين  األطفال  اكتساب 
إىل زيادة نسبة الجهل بينهم بسبب عدم استكامل تعليمهم، 
نجارة،  )حدادة،  مختلفة  مهن  يف  العمل  نحو  االتجاه  وبالتايل 

بناء ...الخ(.105

املحامي  بحسب  الجنسية  من  الحرمان  موضوع  عل  ترتب 
هؤالء  ُحرم  فقد  والظلم،  اإلجحاف  من  الكثري  أوسو  مصطفى 
املثال ُمنع »مكتوم  التعلّم، عل سبيل  األشخاص من الحق يف 
الثانوية،  املرحلة  بعد  العلمي  تحصيله  متابعة  من  القيد« 
وحتى من كان يحّق له استكامل تعليمه يف املراحل التالية مثل 
أجانب الحسكة، مل يكن يحصل عل شهادته الجامعية، ومل يكن 
يُسمح له مبزاولة بعض املهن مثل املحاماة، ويتذكر أوسو زميله 
»محمود عبد الحليم بن جميل« الذي تخّرج من كلية الحقوق 
إال أنّه مل يُسمح له باالنتساب إىل نقابة املحامني، مام اضطره 

للعمل يف مهن حرّة وأعامل يدوية مرهقة وشاقة.

يف  حتى  التعليم  يف  صعوبة   .15.2.4  
بالد اللجوء:

من  السورية،  الجنسية  من  املحرومون  الكرد  الالجئون  عاىن 
األوىل تكمن  العقبة  اللجوء، وكانت  صعوبات عديدة يف دول 
»املكتومني«،  فئة  مع  وخاصة  سوريا،  إىل  االنتامء  إثبات  يف 
من  املحرومون  الكرد  الطالب  واجهها  فقد  الثانية  العقبة  أّما 
عدم  حاالت  ففي  تعليمهم،  استكامل  حاولوا  الذين  الجنسية 
القدرة عل إثبات إمتام التحصيل الثانوي أو اإلعدادي )بسبب 
األجانب  لفئة  السورية  الحكومة  قبل  من  الشهادة  منح  عدم 
السويد  إىل  الهارب  الكردي/السوري  الطالب  كان  واملكتومني( 
موظفني  من خالل  والخربات  املهارات  يف  لتقييم  يخضع  مثالً، 
ليتمكن  معينة  مواد  يف  امتحانات  له  تُجرى  ثم  ومن  خاصني، 
من الحصول عل الشهادة اإلعدادية أو الثانوية، وأما بالنسبة 
المتحان دخول الجامعة أو ما يسّمى بـ Högskolaprovet يف 
السويد، فال يتّم أخذه بعني االعتبار -حتى لو تجاوزه الكردي/

الجامعة  إىل  الدخول  أّن  ذلك  الجنسية-  من  املحروم  السوري 
يتطلب أدىن إثبات من استكامل التعليم الثانوي.106

105 محامي، من مواليد العام 1973، ابن مدينة القامشلي/قامشلو، بدأ بممارسة 
مهنة المحاماة منذ العام 2000، وهو أحد النشطاء الحقوقيين والسياسيين. تّم 

إجراءات اللقاء عبر االنترنت بتاريخ 5 آب/أغسطس 2018.
تحصيلهم  إثبات  في  صعوبات  يواجهون  السوريون  القيد  “مكتومو   106
الجامعي،، راديو السويد، 16 نيسان/أبريل 2018. )آخر زيارة 6 آب/أغسطس 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?program-  )2018

من  »سوريون  لـ  وصف  اسامعيل«107  »اسامعيل  الشاهد 
واجهها  التي  العديدة  الصعوبات  والعدالة«  الحقيقة  أجل 
فور خروجه من سوريا، بسبب وضعه القانوين، إذ أنه اليزال 
ضمن فئة مكتومي القيد، فبعد تسجيله بجامعة صالح الدين 
لن تستطيع  أنّها  الجامعة  إدارة  العراق، أخربته  يف كردستان 
إنهائه لدراسته، وذلك لحيازته  التخرج عند  تزويده بشهادة 
فقط عل »كشف عالمات« لشهادة البكالوريا األساسية، بعد 
وأثناء رحلته اضطر  أوربا،  نحو  التوجه  اسامعيل  فّضل  ذلك 
يُقنع  بلغاريا أكرث من ستة أشهر، إذ كان عليه أن  للبقاء يف 
السلطات البلغارية بأنه الجئ سوري، وهو عل عكس معظم 
تدل عل جنسيته  وثيقة  أية  كان ال ميلك  اآلخرين  الالجئني 
القيد،  مكتومي  فئة  من  لكونه  السفر  جواز  أو  الهوية  مثل 
وأشار اسامعيل إىل أّن النسخة الوحيدة من شهادة التعريف 
كان قد أعطاها للمعهد، ومل يكن بحوزته سوى صورة عنها 

وهو ما جعل األمر أكرث تعقيداً.

وصوله  من صعوبات حني  واجهه  ما  اسامعيل رسد  ويُكمل 
إىل أملانيا، حيث انتظر فرتة من الزمن حتى تبينت السلطات 
حاول  عندما  نفسها  املشكلة  واجهته  كام  القانوين،  وضعه 
»كشف  هو  ميلكه  كان  ما  جّل  أن  إذ  الجامعة  يف  التسجيل 
فيه،  درس  الذي  واملعهد  الثانوية  باملرحلة  خاص  عالمات« 
وهو من األوراق التي تُعترب قابلة للتزوير بسهولة األمر الذي 

أّخر عملية تسجيله أيضاً، ويُتابع: 

عدم  بسبب  السفر  من  محروم  حالياً  »أنا 
يف  أو  سوريا  يف  سواء  للسفر  جوزاً  امتاليك 

أملانيا.«

حّق العمل:  .15.3  

صادقت سوريا عل كّل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 
واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد 
تنص  التي  اإلنسان،  لحقوق  العريب  وامليثاق  والثقافية، 
جميعها عل الحق يف العمل، لكنها يف الوقت نفسه حرمت 
التزاماتها  من  وتنصلت  مامرسته  من  السوريني  من  رشيحة 
التي  الدراسة  تتناول  ملواطنيها.  العمل  حق  تضمن  كدولة 
الجنسية  عدميو  تواجه  التي  املصاعب  إعدادها،  عل  عملنا 
طموحاتهم،  تلبي  التي  املهنة  عل  للحصول  سعيهم  خالل 

id=2494&artikel=6931731
107   من مواليد مدينة القامشلي 1990، خريج المعهد الصحي في الحسكة. تّم 

إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ 26 تّموز/يوليو 2018.
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كطلبة،  يعانونه  الذي  التمييز  من  معاناتهم  تبدأ  حيث 
مبزاولة  لهم  تسمح  شهادات  عل  الحصول  من  ومنعهم 
أيضاً  العمل  أرباب  يرفض  ما  وغالباً  املستوى،  رفيعة  مهن 
توظيفهم بسبب عدم امتالكهم جنسية. باإلضافة إىل منعهم 
نجحوا  حال  ويف  الحكومي.  القطاع  يف  وظائف  شغل  من 
التمييز  يواجهون  ما  غالباً  فإنهم  عمل،  عل  الحصول  يف 
واملضايقات نتيجة لوضعهم القانوين كمجردين من الجنسية.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: املادة  23- 

ية اختيار عمله، ( 1 لكلِّ شخص حقُّ العمل، ويف حرِّ
ويف رشوط عمل عادلة وُمرضية، ويف الحامية من 

البطالة.

أٍجر ( 2 يف  الحقُّ  متييز،  أيِّ  دون  األفراد،  لجميع 
متساٍو عل العمل املتساوي.

وُمرضية ( 3 عادلة  مكافأة  يف  حقٌّ  يعمل  فرد  لكلِّ 
تكفل له وألرسته عيشًة الئقًة بالكرامة البرشية، 
وتُستكَمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحامية 

االجتامعية.

آخرين ( 4 مع  النقابات  إنشاء  حقُّ  شخص  لكلِّ 
مصالحه حامية  أجل  من  إليها   واالنضامم 

االقتصادية -  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
واالجتامعية والثقافية: املادة 6

 تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد بالحق يف العمل، 
له  تتاح  أن  يف  من حق  لكل شخص  ما  يشمل  الذي 
بحرية،  يقبله  أو  يختاره  بعمل  رزقه  كسب  إمكانية 

وتقوم باتخاذ تدابري مناسبة لصون هذا الحق.

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان: املادة 30- 

له  يضمن  عمل  يف  الحق  مواطن  لكل  الدولة  تكفل 
للحياة كام  األساسية  املطالب  يؤمن  معيشيا  مستوى 

تكفل له الحق يف الضامن االجتامعي الشامل.

وعل عكس معظم دول العامل التي يتمتّع فيها السكان بحّق 
العمل، عانت فئتي األجانب واملكتومني من قضية الحرمان من 
الحصول عل حق العمل، وخاصة يف القطاع العام/الحكومي، 
وكان السبب الرئييس وراء ذلك عدم امتالكهم وثائق ثبوتية مثل 
وغريها... الجامعات  من  التخرج  ووثائق  الشخصية  البطاقات 

القطاعات  يف  العمل  إىل  منهم  اآلالف  مئات  اضطر  ما  وهو 
وقوت  قوتهم  تأمني  سبيل  يف  الشاقة  الحرّة  واملهن  الهامشية 

أرسهم.

أن  يعني  القيد  مكتوم  أو  أجنبياً  تكون  »أّن 
تكون مهاجراً داخلياً نحو األحياء العشوائية يف 
محيط املدن الكبرية، وتعمل يف املزارع واألعامل 
اليدوية املجهدة وبأسعار زهيدة ودون حقوق، 
إذ كان ُينع عىل املحرومني من الجنسية العمل 
لسبب رئييس أال وهو أّن الدولة مل تكن متنحهم 
شهادات تثبت استكامل دراستهم الجامعية أو 

يف املعاهد.«108

السوريني املحرومني من  الكرد  »محمد صالح إسامعيل«، أحد 
مدينة  من  ينحدر  القيد،  مكتومي  فئة  من  وتحديداً  الجنسية 
القامشيل/قامشلو وهو من مواليد عام )1985(، متزوج ولديه 
العمل بسبب وضعه  العديد من فرص  أمامه  تتوافر  طفل، مل 
القانوين الحايل، فاضطر آخر األمر للعمل يف أحد املخابز/األفران، 

وتحّدث109 يف هذا الصدد قائاًل:

مكتوم  وأنا  الدنيا  هذه  إىل  أتيت  أن  »منذ 
والديت  أما  مثيل  مكتوماً  كان  فوالدي  القيد، 
فكانت مواطنة تتمتع بالجنسية السورية، وقد 
فشلت معظم محاواليت بالحصول عىل الجنسية 
إصدار  عقب  أوراقنا  متابعة  رغم  السورية، 
املرسوم القايض بتجنيس فئة األجانب، وما زلُت 
للعمل،  فرص  إيجاد  يف  كبرية  صعوبات  أواجه 
فالقطاعات الحكومية ال تقبل بتوظيفنا، وحتى 
يف بعض الرشكات الخاصة، عندما يعلمون بأننا 
مكتوموا القيد ال يقبلون بنا، لذا مل يكن أمامي 

إال العمل يف أحد أفران الخبز.«

108   “أشرف سينو”، عمل محامياً متطوعاً عن معتقلي الرأي أمام المحاكم 
العادية واالستثنائية )المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة( في سوريا لسنوات 
عديدة، وعمل منذ العام 2000 في مجال حقوق اإلنسان من خالل العمل في 
»لجان الدفاع عن الحريات العاّمة وحقوق اإلنسان« وأسس مع عدد من النشطاء 
»المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان DAD« والتي ال تزال نشطة في 
الداخل السوري. مقيم في ألمانيا منذ العام 2015. تّم إجراء اللقاء في 31 تّموز/

يوليو 2018 عبر االنترنت.
أجل  من  لسوريون  الميدانيات  الباحثات  إحدى  مع  مباشرة  مقابلة  في     109

الحقيقة والعدالة في شهر حزيران/يونيو 2018.
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لـ »سوريون من  تابعت يف شهادتها  فقد  أما »دلو محمد«، 
التي واجهتها  املصاعب  الحقيقة والعدالة« فيام يخّص  أجل 
قيد،  كمكتومة  القانوين  وضعها  بأّن  عمل،  عن  البحث  أثناء 
جعل العمل يف القطاع العام أمراً مستحيالً، باعتبار أنها ال متلك 
مشرية  السورية،  الحكومة  لدى  بها  ُمعرتف  شخصية  وثائق 
إىل أّن فرصها يف العمل قبل العام 2013 كانت محصورة يف 
القطاع الخاص، ولكن بعد خضوع مناطق شامل رشق سوريا 
العمل  بإمكانها  أصبح   ،2014 عام  الذاتية  اإلدارة  لسيطرة 
يف مؤسساتها، باعتبار أنها ال تفرق بني مواطن أو أجنبي أو 

مكتوم القيد.

مدينة  مواليد  من  آخر  شاهد  مستعار،  ديار«/اسم  »أبو 
الحسكة عام )1983(، متزوج ولديه طفالن، ويعمل يف أحد 
السوريني  الكرد  أحد  ديار  أبو  يُعترب  الذاتية،  اإلدارة  دوائر 
املحرومني من الجنسية وتحديداً من فئة »األجانب«، وهو ما 
جعله يواجه األمّرين قبل حصوله عل الجنسية عام 2011، 
يكن  ومل  الحكومية،  الدوائر  يف  العمل  حقه  من  يكن  مل  إذ 
كباقي  واجتامعية  صحية  تأمينات  عل  الحصول  باستطاعته 
هذا  ويف  السورية،  بالجنسية  املتمتعني  السوريني  املواطنني 

الخصوص روى110 لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«:

كام  كبرش،  كافة حقوقنا  من  محرومني  كنا   «
كنا مهّمشني بشكل ال يوصف، ال أحد يعرتف 
من  لنا  ممنوحة  أنها  رغم  الحمراء  ببطاقتنا 
املواقف  أكرث  ومن  السورية،  الحكومة  قبل 
التي تعرضُت لها وتركت تأثرياً سلبياً يف نفيس، 
عندما حاولُت يف إحدى املرات العمل كحارس 
للحكومة  التابعة  الرتبية  مديرية  يف  مرآب 
وضعي  بسبب  رفيض  تّم  وقتها  السورية، 
القانوين السابق، وهذا ما جعلني أشعر بنقص 

كبري.«

أما »رشيد حسن حسني«، فقد أضاف لـ »سوريون من أجل 
بأّن وضعه  العمل،  يف  الحق  يخّص  فيام  والعدالة«  الحقيقة 
»طالء  مهنة  يف  العمل  عل  حمله  قيد،  كمكتوم  القانوين 
سواه،  معيل  لها  ليس  التي  عائلته،  قوت  لكسب  املنازل«، 
هذا  يف  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  وتحّدث 

الصدد قائالً:

110   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة خالل شهر حزيران/يونيو 2018.

معرتك  دخويل  بداية  منذ  كّدهان  »أعمل 
لتأمني  الوحيد  السبيل  هو  كان  ورمبا  العمل، 
زوجتي  من  املؤلفة  عائلتي،  عيش  لقمة 
وألنني  وشقيقتي،  أمي  إىل  باإلضافة  وابنتّي، 
مكتوم القيد ال يحق يل العمل لدى مؤسسات 
الخاص  القطاع  يف  وحتى  السورية،  الحكومة 
مل يكن مرغوب بنا لدى أرباب العمل، فعدم 
حيازتنا عىل أي وثائق ثبوتية معرتف بها لدى 
الحكومة السورية كان يعرضنا دامئاً للمساءلة، 
سيئ   املادي  العائلة  وضع  فإّن  السبب  ولهذا 

جداً.«

املحمد«،  رمضان  أمني  »محمد  بها  أدىل111  أخرى  شهادة  يف 
القامشيل/قامشلو  مدينة  يف  »حاصود«  منطقة  مواليد  من 
عام )1962(، وهو متزوج ولديه سبعة أبناء وكلهم من فئة 
»أجانب الحسكة«، وقد متكن محمد أخرياً من الحصول عل 
الجنسية عقب إصدار املرسوم القايض بتجنيس فئة األجانب 

عام 2011، إال أنه وصف ذلك قائالً: 

منزالً،  لك  فيبنوا  بأن متوت  أشبه  األمر  »كان 
منزل  من  يستفيد  أن  امليت  يستطيع  فكيف 

بعد موته«،

 وتابع قائالً:

»كان يل آمال وطموحات كبرية، إال أنّها تالشت 
تريك  فعقب  السابق،  القانوين  وضعي  بسبب 
)العتالة/ يف  بالعمل  رغبُت  الدراسة  مقاعد 

حمل األغراض( يف مركز للحبوب، إال أنهم مل 
يقبلونني يف البداية ألنني مجرّد من الجنسية، 
واستطعُت بعدها العمل يف املركز عن طريق 
تأمينات  أية  تشملني  أن  دون  الواسطة، 
اجتامعية أو صحية أو غريها، كام أذكر أّن أحد 
أقاريب درس األدب العريب، كام درس آخر الطب 
البيطري، ومل يتم توظيفهام باعتبار أنهام من 
االستغالل  عن  ناهيك  وذلك  األجانب،  فئة 
الذي كنُت أتعرّض له من قبل صاحب العمل، 
مطاعم  أحد  يف  لفرتة  عملُت  قد  كنُت  فقد 

111   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
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مدينة دمشق، وتعرضُت ملضايقات كثرية من 
صاحب العمل باعتبار أنني مجرّد من الجنسية، 
علينا..  املواطنني  توظيف  يفضلون  كانوا  فقد 
أن  دون  العتالة  يف  سنوات  عملُت عرش  لقد 
يكون يل تأمينات، كام أنني اضطررُت لالنتقال 
والعمل عىل الحدود الرتكية، وكل ذلك ألنني 

من أجانب الحسكة.«

»فراس سليم عيل« شاهد آخر من مواليد »حي جرنك« يف 
القامشيل/قامشلو عام )1980( يف محافظة الحسكة،  مدينة 
القيد،  مكتومي  فئة  من  وكلهم  أطفال،  ثالثة  ولديه  متزوج 
األحوال  دائرة  إىل  مرات  عدة  بأوراقه  التقّدم  فراس  حاول 
الجنسية  القامشيل من أجل الحصول عل  املدنية يف مدينة 
الّسورية، إال أّن معظم محاوالته باءت بالفشل، وقد أكّد لـ 
أعواماً  أمىض  بأنه  والعدالة«،  الحقيقة  أجل  من  »سوريون 
طويلة وهو يعمل يف مهنة »العتالة«، حيث مل تتوافر أمامه 
العديد من فرص العمل، باعتبار أنه واحد من الكرد السوريني 

الذين تّم حرمانهم من الجنسية، وعلق112 عل ذلك قائاًل:

»جّل ما نريده هو أن نحصل عىل هوية حتى 
ال  ذلك  من  واألهم  الناس،  من  كغرينا  نكون 
كنُت  فلو  مثيل،  يصبحوا  أن  ألطفايل  أريد 
العتالة  مهنة  يف  عملُت  قد  كنُت  ملا  مواطناً 

التي أمارسها حتى اآلن.«

الجنسية،  من  املحرومني  السوريني  الكرد  معاناة  تتشابه 
بلدة  مواليد  من  إسامعيل«  بن  املحمد  »محمود  الشاهد 
القحطانية/تربسييه يف محافظة الحسكة عام )1960(، متزوج 
ولديه تسعة أوالد، وينتمي هو اآلخر لعائلة معظم أفرادها 
من الكرد السوريني املجرّدين من الجنسية وتحديداً من فئة 
إىل  بالنسبة  كذلك  األمر  وكان  أجنبياً،  كان  فوالده  األجانب، 
أوالده، وقد نجح محمود آخر األمر يف الحصول عل الجنسية 
السورية عقب إصدار املرسوم القايض بتجنيس األجانب عام 
األوان،  فوات  بعد  جاء  عليها  حصوله  أّن  يرى  لكنه   ،2011
خاصة أنه كان محروماً من اختيار املهن التي يرغب بالعمل 

بها، وقال يف هذا الصدد113:

112   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
113   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018

»يف إحدى املرات ُعرض عيّل العمل كسائق يف 
»قسم اإلطفائية« مبنطقة رميالن يف محافظة 
القامئون  علم  تّم رفيض حينام  الحسكة، وقد 
أذكر  األجانب، كام  فئة  أنني من  العمل  عىل 
العمل  عيّل  عرضت  الرشكات  إحدى  أن  أيضاً 
وعندما  دمشق،  مدينة  طريق  عىل  كسائق 
أن  حتى  قبويل،  يتم  مل  أجنبي  بأنني  علموا 
من  بأنني  عليها  مسّجل  كان  كسائق  شهاديت 

أجانب الحسكة.«

الحق يف التملّك:  .15.4  

يعترب حق التملك حجر الزاوية يف منظومة الحقوق 
األشخاص  حرمان  هذه  دراستنا  تكشف  ولكن  االقتصادية. 
تداعيات  يسبب  الذي  األمر  منه،  سوريا  يف  الجنسية  عدميو 
كبرية عل جوانب مختلفة من حياتهم. فوفًقا لألشخاص الذين 
الجنسية فتح  للمجردين من  لنا بشهاداتهم، ال يُسمح  أدلوا 
حساب مرصيف أو امتالك السيارات أو املنازل أو حتى االشرتاك 
يف الخدمات األساسية مثل مزود الهاتف أو اإلنرتنت، حيث 
املقتنيات  هذه  لتسجيل  واألقارب  األصدقاء  عل  يعتمدون 
األساسية بأسامئهم نيابًة عنهم، مام يعرضهم للخطر ويضعهم 
يف موقع التبعية. كام أّن املجردون من الجنسية أيضاً مُينعون 
من امتالك األرايض وزراعتها، األمر الذي يشكل إجحافاً كبرياً 
بحقهم يف مجال متكينهم اقتصاديًا. وأخرياً، يُحظر عليهم أن 
يرثوا أي نوع من املمتلكات، مام يجعل التمييز ضد مسلويب 

الجنسية ينتقل من جيل إىل جيل.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: املادة  17- 

لكلِّ فرد حقٌّ يف التملُّك، مبفرده أو باالشرتاك مع ( 1
غريه.

ًفا.( 2 ال يجوز تجريُد أحٍد من ُملكه تعسُّ
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كانت قضيّة »التملّك« بشكل قانوين -أسوة بباقي املواطنني 
السوريني املتمتعني بالجنسية- تؤّرق املجردين/املحرومني من 
الجنسية بشكل كبري، حيث كانوا يضطرون إىل تسجيل جميع 
ممتلكاتهم تحت اسم أقارب أو أصدقاء لهم، وهذا ما خلق 

العديد من املشاكل االجتامعية والقانونية الحقاً.

أن  املرصية  السورية  الوحدة  إثر  النارص«  عبد  »جامل  أراد 
يُطبّق »التجربة املرصية« يف  تحديد امللكية الزراعية باإلقليم 
لعام 1958  الرقم 161  ذا  القانون  الشاميل )سوريا(، فأصدر 
سقف  عن  تزيد  التي  املساحات  عل  باالستيالء  قىض  الذي 
امللكية املحدد بحسب هذا القانون، ووفًقا ملعدالت هطول 
بالنسبة  املياه  البعلية، ومصادر  األرايض  إىل  بالنسبة  األمطار 
إىل األرايض املروية، ومل يكن للسوريني أي عالقة بإصدار هذا 
القانون، إذ يبدو ذلك جليًا باستخدام وحدة القياس يف تحديد 
املساحة )الفدان( علامً بأن وحدة القياس املساحية يف سورية 
)الدونم أو الهكتار(، وقد روعيت هذه النقطة الحقاً.114 إن 
هذا القانون هو قانون استثنايئ، فاألصل هو أن دساتري األرض 
كلها، ورشائعها صانت حق امللكية، وعّدته حًقا مقدًسا للفرد، 
وال يجوز االعتداء عل امللكية إال للمنفعة العامة، ومبوجب 

قانون استمالك مقابل بدل تعويٍض عادل.115

أي  االستثنايئ  اإلحصاء  إجراء  تّم  بعام  الوحدة  انتهاء  وبعد 
يف العام 1962، وكان من تبعاته وتبعات عمليات »التحرير 
والتحديد« الحقاً أن انتقلت ملكية الكثري من العقارات -ضمن 
الوثائق- من يد األشخاص إىل يد الدولة، فعىل سبيل املثال 
كان هنالك ما ال يقل عن )400( عقار سكني تّم نقل ملكيتها 
من أسامء أصحابها إىل اسم »مجلس مدينة الدرباسية« وهي 
مركز ناحية تقع يف محافظة الحسكة بحسب املحامي »أرشف 
سينو« وهذا ما يعتربه سينو أحد االنتهاكات بحّق هذه الفئة، 
الترشيعات  يف  باإلنسان  اللصيقة  الحقوق  من  امللكية  فحق 
إىل  سينو  وغريها...ويشري  والتعليم  التنقل  مثل حق  الدولية 
أسامء  من  العقارية  التمليك  سندات  »عائدية«  انتقلت  أنّه 
أصحابها إىل اسم »الجمهورية العربية السورية«، ومنَع ذلك 
أصحاب هذه األرايض والعقارات من الترصف القانوين بهذه 
امللكيات »عدا استثامرها«، وحتى هذا الحق األخري فقد تّم 
انتزاعه من كثريين بالنسبة لألرايض الزراعية وبعض العقارات 

السكنية.

114   عمار عكلة، » الحزام العربي الناسف في قانون اإلصالح الزراعي، 
حّق يُراد به باطل«، مركز حرمون للدراسات المعاصرة. 6 آذار/مارس 

https://harmoon.org/  )2018 2017. )آخر زيارة 15 آب/أغسطس
archives/4273

115   المصدر السابق نفسه

أّن  باشا«116  إبراهيم  عيل  »محمد  املحامي  يرى  جهته،  من 
قصة حرمان كرد وعرب الجزيرة السورية من أراضيهم تعود 
تّم  العام 1958، حني  إىل  وتحديداً  العام 1962،  قبل  ما  إىل 
قبل  من   1958 العام  يف  الزراعي«،117  »اإلصالح  قانون  إقرار 
»حكومة الوحدة بني سوريا ومرص«، عندها تّم االستيالء عل 
آخرين،  أناس  عل  توزيعها  وإعادة  وأراضيهم  الناس  أمالك 
بالتحديد  السوريني  الكرد  أرايض  عل  االستيالء  بعدها  ليتّم 
أن  املحامي  ويرى  العريب«،  »الحزام  مرشوع  تطبيق  أثناء 

املوضوع كان سياسياً بامتياز، وأضاف يف هذا الصدد:

أرايض  مصادرة  متّت  بالفعل  منصفني،  »لنكن 
أيضاً  ولكن  كرد سوريني،  ملاّلكني  ملكيتها  تعود 
لعرب  ملكيتها  تعود  أرايض  مصادرة  متّت 
سوريني، فعىل سبيل املثال تم مصادرة حوايل )2( 
عائلتنا  أمالك  دونم118،من  ألف   004 و  مليون 
ماليني   )3( حوايل  مصادرة  متّت  كام  -الباشا-، 
عائلة  -وهي  املسلط  آلل  ملكيتها  تعود  دونم 
عربية- وتم توزيعها عىل الناس كمنتفعني عرباً 
وكرداً، ومن املهم اإلشارة إىل مشاريع عنرصية 
أحد  أصدر  إذ  الفرتة،  تلك  يف  وقعت  أخرى 
دراسة  هالل«  طلب  »محمد  واسمه  األشخاص 
نصح  فيها السلطات السورية بعدد من األمور 
الداخل  إىل  الكرد  تهجري  سياسة  اعتامد  منها 
وتصحيح  التهجري،  سياسة  واعتامد  السوري، 
السجالت املدنية، وسّد باب العمل يف وجههم، 
ونزع الصفة الدينية عن مشايخ الكرد، ورضب 
الكرد بعضهم ببعض، وجعل الرشيط الحدودي 
الجنسية  إعطاء  ومنع  عسكرية،  منطقة 
السورية مطلقاً ملن يريد السكن يف تلك املنطقة 
الجنسية  )عدا  األصلية  جنسيته  كانت  مهام 
العربية(…الخ، تبع هذه الدراسة إجراء إحصاء 
استثنايئ يف املحافظة، ُجرّد مبوجبه عرشات آالف 
الكرد من الجنسية السورية، ومن سخرية القدر 
أنه كان من بينهم »توفيق نظام الدين« رئيس 

116   محامي سوري، يعيش في فرنسا، مارس مهنة المحاماة في سوريا 
منذ العام 1997، وهو من مواليد العام 1973، ويشغل منصب رئيس مجلس 

إدارة »منظمة حقوقيون سوريون بال حدود«، وهو مستشار قانوني للشركة 
السورية الوطنية للتأمين ووكيلها لدى المحاكم فيما يزيد عن 400 دعوى 

قضائية. تّم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ 1 آب/أغسطس 2018.
117   للمزيد انظر: » قانون اإلصالح الزراعي - رقم 161 لعام 1958«، 
http://par- )2018 15 آب/أغسطس  موقع البرلمان السوري. )آخر زيارة

liament.gov.sy/laws/Law/1958/structure_12.htm
118   كل واحد دونم يعادل )1000( متر مربع. أي أّن كل )1( كيلو متر 

مربع يعادل )1000( دونم.
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املسلّحة  والقوات  للجيش  العاّمة  األركان  هيئة 
اسامعيل  »محمد  وجّدي  السابق،  السورية 
إبراهيم باشا« النائب السابق يف الربملان، وعىل 
وأدرج  السورية  جنسيته  ُسحبت  اإلحصاء  إثر 
تحت فئة األجانب، ومل تُعاد لهم الجنسية حتى 
سنة 0891 مام يؤكد لنا عنرصية تلك الدراسة و 

ذلك اإلحصاء االستثنايئ.«

أّما بخصوص الحزام العريب يف منطقة الجزيرة  يركّز »الباشا« 
تّم  أنّه عندما  عل نقطة جوهرية من وجهة نظره، إذ يرى 
مساحات  غمر  إىل  أّدت  والتي  الرقة،  يف  األسد  بحرية  إنشاء 
شاسعة من أرايض سّكان املحافظة، قامت السلطات السورية 
االستيالء  تّم  التي  األرايض  األهايل من خالل  بتعويض  آنذاك 
عليها ومصادرتها يف محافظة الحسكة. ويضيف »الباشا« أن 
التعويض كان بإعطائهم األرايض الخصبة ابتداًء من الحدود 
العراقية السورية وحتى مدينة رأس العني/رسي كانييه، ومن 

هنا ُخلقت اإلشكالية الكربى بحسب »الباشا«. ويضيف:

جميع  من  البعيد  السلطات  هدف  »كان 
املشاريع املطبقة وخاصة مرشوع الحزام العريب، 
خالل  من  الحسكة  محافظة  ديغرافية  تغيري 
أناس  املُستوىل عليها إىل  توزيع معظم األمالك 
آخرين من املكون العريب، تالها إجراء عمليات 
وكانت  119للعقارات  وتحرير/تحجري«  »تحديد 
يف  قرارات  تُصدر  والتحرير  التحديد  لجان 
ملكية األرايض، مع إمكانية االعرتاض عليها من 
أرض  وعىل  عملياً  ولكن  املترضرين،  األشخاص 
السوريني  آالف  جنسية  سحب  وبعد   الواقع 
امللكية ألشخاص آخرين  تثبيت  يتّم  الكرد كان 
لعدم جواز تسجيل العقارات عىل اسم شخص 
ليس من التابعية السورية، ويتّم إيكال الشكاوى 
إىل محاكم من أجل البّت النهايئ، وبقناعتي فإّن 
بالرتافق  التي حدثت  التحديد والتحرير  عملية 
كانت  الناس  أرايض  االستيالء عىل  موضوع  مع 
األرايض  ملكيات  نزع  إىل  منها  جزء  يف  تهدف 
التي تعود ألشخاص تّم تجرديهم من جنسيتهم 

السورية.«

119   لمعرفة المزيد حول »نظام التحرير والتحديد  الصادر بالقرار رقم 
186 لعام 1926«، اطلع على الرابط التالي )آخر زيارة 7 آب/أغسطس 

http://www.parliament.gov.sy/laws/Law/1926/struc- )2018
ture_25.htm )المصدر: الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري(.

من  املحرومني  السوريني  الكرد  أحد  وهو  معو«  »رشاد 
يف  يعمل  القيد«،  »مكتومي  فئة  من  وتحديداً  الجنسية، 
مهنة النجارة، وهو متزوج ولديه طفالن، وينحدر من مدينة 
حاول  قد  رشاد  وكان   ،)1980( عام  كانييه  العني/رسي  رأس 
أيضاً/مكتومي  طفليه  ووضع  القانوين  وضعه  تعديل  جاهداً 
أّن جميع  قيد، وتقّدم بأوراقه إىل دائرة األحوال املدنية، إال 

محاوالته باءت بالفشل عل حد قوله120:

يف  سيام  وال  الصعوبات  من  العديد  »واجهنا 
قادر  غري  وأنا  يومنا هذا  فحتى  التّملك،  مجال 
وضعي  بسبب  باسمي  أمالك  أي  تسجيل  عىل 
دراجة  أشرتي  بأن  حلمي  تالىش  كام  القانوين، 
عليها،  العمل  أجل  من  باسمي  مسّجلة  نارية 

فقد كان ذلك مستحيالً.«

أما »عزيز برو«، فهو ال يزال حتى يومنا هذا أيضاً غري قادر 
هذا  ويف  قيد،  كمكتوم  القانوين  وضعه  بسبب  التّملك  عل 
والعدالة«  الحقيقة  أجل  لـ »سوريون من  تحّدث  الخصوص 

قائالً:

»أذكر أّن جدي كان يتلك أراِض زراعية، إال أنه 
خسها بسبب قانون استصالح األرايض الذي تّم 
إبان الوحدة ما بني سوريا ومرص عام )8591-

2691(، ومل يحصل والدي عىل حق االنتفاع منها 
كان  لقد  قيد،  كمكتوم  القانوين  وضعه  بسبب 
هنالك تحديات كبرية، فعىل سبيل املثال، كنُت 
أعمل يف مجال الزراعة، وكنُت أضطر يف أواخر 
املوسم إىل شحن اإلنتاج عىل اسم شخص آخر، 
ناهيك عن غريها من الصعوبات، فتخيل أّن لدّي 
سيارة لكن ليس بإمكاين قيادتها كوين ال أمتلك 
للقيادة، حتى يف بعض األحيان مل يكن  شهادة 
بإمكاننا فتح دكّان أو محل أو ما شابه، وهو ما 
جعلني أحسم قراري وأفضل السفر خارج البالد 

قبيل العام 1102، ألعود إليها الحقاً.«

120   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
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وحال »دلو محمد«/اسم مستعار، متاماً كحال الشاهد »عبد 
حتى  يتغري  مل  الذي  القانوين  وضعها  أّن  إذ  داؤود«،  العزيز 
يومنا هذا كمكتومة قيد«، حرمها من حق التّملك وتسجيل 

أي ممتلكات باسمها، وعلّقت عل ذلك قائلة:

تسجيل  والدي  يستطيع  ال  اآلن  »حتى 
أنا  بأسامئنا  أو  باسمه  منلكها  التي  العقارات 
وإخويت، ألنه ال يحق لنا امتالك عقار أو أرض 
أو سيارة أو أي يشء آخر، وكل ما منلكه من 
مواطنة،  ألنها  والديت  باسم  مسّجلة  عقارات 

والشكر لله أنها كذلك.«

»حلوة«  بلدة  مواليد  من  آخر  شاهد  املحمد«  »رمضان 
أطفال،  ولديه  متزوج   ،)1945( عام  الحسكة  محافظة  يف 
الجنسية  من  املحرومني  السوريني  الكرد  من  وجميعهم 
الحصول  من  رمضان  وقد متكن  األجانب،  فئة  من  وتحديداً 
عل الجنسية السورية عقب إصدار املرسوم القايض بتجنيس 
التّملك  حق  من  حرمانه  معاناة  وعن   ،2011 عام  األجانب 

تحّدث121 لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« قائاًل:

»كنا محرومني من تسجيل أمالكنا باسمنا، ويف 
عام 8591 إبان الوحدة ما بني سوريا ومرص، 
وحينام قامت الحكومة السورية بأخذ األرايض 
الزراعية من املخاتري واملالكني، وتوزيعها عىل 
املزارعني الحقاً من أجل االنتفاع بها، مل يعطنا 
من  ألننا  فقط  هكتارين  مساحة  إال  املختار 
املزارعني  من  غرينا  عكس  عىل  األجانب،  فئة 
الذين كانوا يحملون الجنسية السورية والذين 
زراعيٍة  أراٍض  من  االنتفاع  حق  عىل  حصلوا 

واسعة.«

لـ  أما »ميديا حسن«/اسم مستعار، فقد تابعت يف شهادتها 
ووضع  وضعها  بأّن  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون 
عائلتها القانوين السابق كمكتومة قيد، جعلها تخرس العديد 
ثبوتية،  أوراق  أية  عل  حيازتها  عدم  بسبب  املمتلكات  من 
ومل يقترص األمر عل ذلك فحسب، فعقب وفاة جدها قامت 
كانوا محرومني  السورية مبصادرة ممتلكاته، ألنهم  الحكومة 

من حق املرياث.

121   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018

لـ  مستعار  محمد«/اسم  »أبو  قال  متقاطعة،  شهادة  ويف 
»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« إنه هو اآلخر مل يكن 
القانوين  وضعه  بسبب  املمتلكات  رشاء  أو  التّملك  بوسعه 

السابق كأجنبي، وعلّق عل ذلك قائالً:

زراعية  أراِض  جدنا  من  ورثنا  أنّنا  »أذكر 
أّن املرياث مل يكن من حقنا،  عندما تويف، إال 
تلك  مبصادرة  السورية  الحكومة  قامت  لذا 
عن  السرتجاعها  نجهد  حالياً  ونحن  األرايض، 

طريق املحاكم.«

أما »نرص الدين آردم ابرهيم« وهو أحد »مكتومي القيد« من 
مواليد مدينة رأس العني/رسي كانييه يف محافظة الحسكة عام 
)1956(، متزوج ولديه أطفال، فقد روى أنه ما يزال يواجه 
العديد من املصاعب والعراقيل بسبب وضعه القانوين الذي 
املحاوالت،  من  العديد  بذله  رغم  هذا  يومنا  حتى  يتغري  مل 
مسرتجعاً أحد املواقف الذي يتعلق بحرمانه من حق التّملك، 
فعندما قرر رشاء إحدى اآلليات الزراعية والعمل عليها من 
أجل إعالة أرسته، مل يستطع تسجيل تلك اآللية باسمه ألنّه مل 

يكن ميتلك ذلك الحق.

األكرث  القضية  أّن  أيانة«122  »لقامن  املحامي  يرى  من جهته، 
تتمثل  كانت  الجنسية  املجردين من  لفئتي  بالنسبة  خطورة 
مبوضوع التملّك وتسجيل العقارات )سواء أكانت الزراعية أو 
السكنية(، حيث قال يف معرض الحديث عن هذه القضية لـ 

»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« ما ييل:

التي  والتحديد123  التحرير  عمليات  »أسفرت 
الحسكة  الثامنينيات مبحافظة  فرتة  نُفذت يف 
-وخاصة باملنطقة الشاملية من املحافظة- عن 
يتّم  وكان  عقار(  لكل  رقم  )تحديد  محارض 
ولكن  املوجود  الشخص  باسم  العقار  تسجيل 
متمتع  أي  سوري(  )عريب  أنّه  إثبات  برشط 
إثر ذلك تّم  الّسورية آنذاك، وعىل  بالجنسية 
تسجيل جميع عقارات املجردين من الجنسية 

122   ينحدر المحامي »أيانة« من مدينة رأس العين/سري كانييه، غادر سوريا 
في العام 2014، وهو يعيش حالياً في النمسا. مارس مهنة المحاماة في سوريا 
حتى تاريخ خروجه من سوريا. تّم إجراء اللقاء معه عبر االنترنت بتاريخ 30 

تّموز/يوليو 2018.
123   لمعرفة المزيد حول أحد أمثلة نظام »التحرير والتحديد« يرجى زيارة 

http://www.parliament.gov.sy/laws/Law/1926/ :هذا الرابط
structure_25.htm )نظام التحرير والتحديد - الصادر بالقرار رقم 186 
لعام 1926(، الموقع الرسمي للبرلمان السوري. )تّمت الزيارة بتاريخ 30 

تّموز/يوليو 2018(.
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السورية/ العربية  )الجمهورية  اسم  تحت 
سكنية  عقارات  كانت  حال  يف  دولة(  أمالك 
قسم  تسجيل  وتم  التنظيمي،  املخطط  داخل 
آخر من هذه الفئة تحت اسم )بلديات( تلك 
التحرير  عمليات  فيها  حدثت  التي  املناطق 
والتحديد، هذا فيام يخص العقارات السكنية، 
تتبع  التي  الزراعية  األرايض  يخّص  فيام  أّما 
من  تجريدهم  تّم  الذين  لألشخاص  ملكيتها 
الجنسية فقد تّم تسجيلها بشكل كامل تحت 
فمثالً  السورية(،  العربية  )الجمهورية  اسم 
من  الوثائق-  -يف  كبرية  أجزاء  ملكية  ذهبت 
أرايض عائلة )إبراهيم باشا( من فئة األجانب 

إىل الدولة وتم تسجيلها تحت هذا االسم. 

ومن املهم اإلشارة إىل أّن جميع هذه القرارات 
من قبل القايض العقاري واملذكورة آنفاً، كانت 
معظم  قام  فقد  وبالفعل  لالستئناف،  قابلة 
فقررت  القرارات،  باستئناف  األرض  ماّليك 
محكمة االستئناف العقاري يف الحسكة وقف 
النظر يف جميع قرارات القايض العقاري -وهو 
قرار إيجايب- وما ساعد عىل صدور هذا القرار 
الكثري من  تقديم  االستئناف هو  من محكمة 
طلبات  األرايض-  ماّليك  -من  الحسكة  أجانب 
اعرتاض أمام لجان اإلحصاء االستثنايئ، وهذه 
امللفات مازالت عىل وضعها حتى يومنا هذا، 
يف  قانونية  مخارج  عن  البحث  املمكن  ومن 
قابلة  العقاري  القايض  قرارات  كانت  حال 

لالستئناف وليست قطعية.

الجنسية  من  املحرومني  من  العديد  حاول 
أخرى،  مرة  الدولة  من  أمالكهم  رشاء  إعادة 
بشكل قطعي  ذلك  ترفض  كانت  الدولة  لكّن 
يف الحاالت التي تّم تسجيل العقارات السكنية 
التي  تلك  أّما  دولة(،  )أمالك  بند  تحت  فيها 
كانت مسجلة تحت اسم )البلديات( فكان من 
اآلن  وحتى  البلدة،  من  إعادة رشائها  األسهل 
بند  تحت  املسجلة  للعقارات  حلول  توجد  ال 

)أمالك دولة(.«

الحق يف تكوين أرسة:  .15.5  

األساسية،  الحقوق  من  يعترب  تكوين أرسة  الحق يف  أنَّ  رغم 
إال أن األشخاص عدميي الجنسية يف سوريا ال ميكنهم التمتع 
به. هذا ما توضحه دراستنا، حيث تسلط الضوء عل العقبة 
الرئيسية التي تواجههم يف هذا املجال والتي تكمن يف استحالة 
تسجيل زواجهم أو والدات أطفالهم. وباإلضافة إىل املصاعب 
اإلدارية التي يسببها، فهذا األمر من شأنه أيضاً أن يؤثر عل 
السوريني  املواطنني  غالبية  أن  حيث  االجتامعي،  النسيج 
يرفضون الزواج من عدميي الجنسية. ومن الواضح، أن النساء 

هم األكرث ترضراً من هذه الناحية.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: املادة 16- 

للرجل واملرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ ( 1
التزوُّج وتأسيس أرسة، دون أيِّ قيد بسبب 

ين. وهام متساويان يف  الِعرق أو الجنسية أو الدِّ
الحقوق لدى التزوُّج وخالل قيام الزواج ولدى 

انحالله.

األرسُة هي الخليُة الطبيعيُة واألساسيُة يف ( 2
املجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحامية املجتمع 

 والدولة.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية - 
املادة 23

األرسة هي الوحدة الجامعية الطبيعية ( 1
واألساسية يف املجتمع، ولها حق التمتع بحامية 

املجتمع والدولة.

يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن ( 2
الزواج، حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أرسة.
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من  املحرومني  بحق  اجتامعية  وصمة   .15.5.1  
الجنسية:

تكوين  يف  التمتع  حق  من  واملكتومني  األجانب  فئة  ُحرمت 
كانت  إذ  السوريني،  املواطنني  من  أقرانهم  باقي  مثل  أرسة، 
ولعبت  بالزواج،  التفكري  مبجرد  أمامهم  تظهر  الصعوبات 
النظرة االجتامعية دوراً سلبياً آخراً يف حرمان الكرد السوريني 

املجردين من الجنسية من التمتع بهذا الحق.

يرى املحامي »رضوان سيدو« أّن معاناة النساء املحرومات/
املجردات من الجنسية كانت أشّد وطأة، وخاصة عندما كان 

األمر يتعلّق مبوضوع الزواج. وقال يف هذا السياق:

فئة  من  يل  صديقة  حالة  جيداً  »أتذكّر 
الحقوق،  يف  إجازة  تحمل  كانت  )األجانب(، 
وأتذكر أيضاً كيف كان كل من يتقدم للزواج 
بعد  عنها  والعزوف  رأيه  بتغيري  يقوم  منها، 
معرفته بأنّها من فئة األجانب، لقد حطّم ذلك 
نفسيتها وإنسانيتها وفقدت األمل يف مستقبل 

يليق بكونها امرأة وإنسانة.«

الشباب  من  كبري  عدد  واجه  فقد  األخرى  الناحية  ومن 
املحرومني من الجنسية املحنة ذاتها يف حال التقّدم للزواج، 
قال  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  شهادة  ففي 
الحايل  القانوين  إّن وضعه  إسامعيل«  الشاهد »محمد صالح 
كـ«مكتوم قيد«، كان يعرّضه للعديد من العقبات كلام أراد 

التقّدم للزواج، وأضاف يف هذا الصدد:

»أذكر عندما كنُت أتقّدم للزواج بفتاة ما، كان 
كثرياً ما يتم رفيض ألنني مكتوم القيد وليس 
بنقص  أشعر  جعلني  ما  وهو  مستقبل،  لدّي 
بإمكاين أن أعيش حيايت كام  كبري، إذ مل يكن 
أحملها،  التي  التعريف  شهادة  بسبب  أريد 
وحالياً جّل ما أريده هو أن أمتكن من تسجيل 
األحوال  دائرة  يف  باسمي  أطفايل  من  طفل 

املدنية، فحتى هذا الحق مسلوب مني.«

الشاهد »محمد أمني رمضان املحمد« روى بدوره لـ »سوريون 
من أجل الحقيقة والعدالة« عن العراقيل التي كانت تواجهه 
وتواجه أفراد عائلته بسبب وضعهم القانوين كأجانب، حيث 

علّق عل ذلك قائالً:

يكن  ال  كيف  واحداً  شيئاً  أفهم  أن  »أريد 
باسمه،  ويسجله  بطفل  يأيت  أن  إلنسان 
نعاين  كنا  التي  الزواج  مسألة  عن  ناهيك 
يف  وكّن  أخوات  ثالث  لدّي  كان  فقد  منها، 
املرحلة املناسبة للزواج، إال أّن أحداً مل يوافق 
القانوين،  وضعهّن  بسبب  منهّن  الزواج  عىل 
فقد  الذكور،  نحن  لنا  بالنسبة  األمر  كذلك 
لكنهم  خالتي  ابنة  لخطبة  مرة  تقدمُت 
السابق.« القانوين  وضعي  بسبب   رفضوين 

بداية  قبل  حتى  تبدأ  قانونية  عقبات   .15.5.2  
الزواج

حدوث  بداية  مع  تبدأ  الحقيقية  القانونية  العقبات  كانت 
وذلك  الجنسية،  من  املحرومني  من  أحد طرفيه  يكون  زواج 
العام 1962، ويف  التي تلت إجراء اإلحصاء يف  العقود  خالل 
هذا الصدد قال املحامي »مصطفى أوسو« لـ »سوريون من 

أجل الحقيقة والعدالة« ما ييل:

لتثبيت  السوريّة  السلطات  تفسح  »مل 
املجردين  األشخاص  لزواج  الوالدة124  واقعات 
تحت  السجالت  يف  واملسجلني  الجنسية  من 
متأخر،  وقت  يف  إال  الحسكة«  »أجانب  فئة 
ذلك  قبل  وكانت   ،0002 العام  بعد  وتحديداً 
تحتاج إىل معامالت طويلة125 إضافة إىل دفع 
رشاوى للسلطات املسؤولة عىل املوافقة عىل 
السورية  األمنية  -األجهزة  الواقعة  تسجيل 
حني  وحتى  السيايس-  األمن  فرع  وتحديداً 

124   تسّمى أيضاً معامالت »تثبيت نسب«.
125    من المهم اإلشارة إلى وجود بعض »المنافذ القانونية« من أجل تعديل 
األوضاع القانونية للبعض من فئة »مكتومي القيد« إلى وضع »أجانب الحسكة« 
في السنوات السابقة وخاصة في حالة كون األب أجنبياً واألم مواطنة سورية. 
وخاصة فيما يتعلّق بموضوع »تثبيت نسب األوالد« الناجمة عن هذه الواقعة 
إلى والدهم »األجنبي«، أي تسجيلهم في سجالت »أجانب محافظة الحسكة«. 
سجالت  في  الحالة  هذه  عن  الناجمة  الوالدات  تسّجل  ال  العادية،  الحالة  ففي 
األحوال المدنية/ النفوس بشكل تلقائي - وفي الفترات األخيرة وخاصة بعد عام 
»عقد  بإرسال  بدوره  يقوم  والذي  محامي،  بتوكيل  الوالدان  يقوم  كان   2000
بـ »شهادات والدة  مرفقاً  المختصة،  الشرعية  المحكمة  من  الصادر  الزواج« 
األطفال« الصادرة من المختار أصوالً، مع »ضبط الشرطة« من أحد المخافر 
التابعة له المنطقة التي يسكن فيها الزوجان واألوالد، إلى وزارة الداخلية في 
دمشق، والتي كانت ترسله إلى شعبة األمن السياسي، والتي وافقت في مرات 
عديدة على تثبيت واقعة الوالدة – أي تثبيت نسب األوالد إلى والدهم »أجنبي« 
دون الموافقة على واقعة الزواج - وهذه مفارقة كبيرة. وساعد ذلك على تعديل 
الوضع القانوني لألوالد من »مكتوم القيد« إلى »أجنبي« رغم الرشاوى الكبيرة 
التي كان يتم دفعها من قبل الكرد السوريين، وبالتالي ساعد هذا األمر العديد 
من العائالت على االستفادة من مرسوم التجنيس رقم )49( لعام 2011 بشكل 
أسهل حيث أن المرسوم )49( أشار إلى منح الجنسية لفئة أجانب الحسكة فقط 

دون فئة مكتومي القيد.
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الداخلية  وزارة  كانت  املوافقة،  عىل  الحصول 
)بعد موافقة األمن السيايس يف دمشق( توافق 
دون  لوالدهم  األوالد  نسب(  )تثبيت  عىل 
وهذه  نفسها،  الزواج  واقعة  عىل  املوافقة 
العام  بعد  سوريا.  يف  إالّ  تحدث  ال  مفارقة 
7002، أصبح املوضوع يتم بشكل روتيني ومل 
يعد يحتاج إىل موافقة أمنية من دمشق حيث 
بإجراء  املحلّية  األمنية  األفرع  تتكفل  كانت 
التحقيقات وإرسالها إىل شعبة األمن السيايس، 
ولكن وبالعموم فقد كانت عملية تثبيت واقعة 
نسب األوالد إىل والدهم -أي تعديل وضعهم 
مرهقة جداً،  أجنبي-  إىل  مكتوم  من  القانوين 
الجنسية  من  للمجردين  املدقع  الفقر  بسبب 
واإلجراءات املعّقدة املرافقة واملبالغ التي كان 

يتم دفعها كرشاوى.«

أفاد  النساء  فئة  عل  اليشء  هذا  أثر  مبوضوع  يتعلّق  وفيام 
»أوسو«:

عموماً  السوري  املجتمع  يف  املرأة  »تعاين 
ومن  الجنس،  بسبب  والتمييز  االضطهاد  من 
املرأة  عىل  التمييز  هذا  ينعكس  أن  الطبيعي 
الكردية التي تعترب جزءاً من املجتمع السوري، 
ليزيد ذلك من معاناتها الناجمة عن التجريد 
الزوجة  حالة  فمثالً  السورية،  الجنسية  من 
و  )أجنبية(  السورية  الجنسية  من  املجردة 
)مكتومة القيد( والزوج )مكتوم القيد(، فإنها 
تحرم من مرياث زوجها بعد وفاته ألن الزواج 
ال يتم تثبيته يف املحاكم الرشعية، وأيضاً فإن 
نفس  وينطبق  يرثونها،  ال  وأوالدها  زوجها 
زوجها،  وبني  بينها  الطالق  حالة  عىل  األمر 
فهي تُحرم من حقها يف النفقة واستعادة املهر 

وبقية الحقوق الزوجية.«



يَعترب املحامي والناشط الحقوقي »محمد خليل«126 أّن قضية املجردين من الجنسية السوريّة ومكتومي القيد والتي تُعرف بقضية 
»أجانب الحسكة« واحدة من أسوأ املشاريع التمييزية بحق الكرد السوريني، األمر الذي دفعه مع مجموعة أخرى من املحامني 
السوريني إىل تقديم املساعدات القانونية لهذه الفئات وخاصة تلك املساعدات التي كانت تتمثل يف تثبيت واقعة الزواج والوالدات. 

ووّضح املحامي »خليل« من خالل الجدول التايل الحاالت التي كانوا يصادفونها خالل عملهم:

حالة الزوجةحالة الزوج#
حالة تثبيت “واقعة 

الزواج” و “تثبيت نسب 
األوالد لألب”

حالة 
الوالدات/

األوالد
مالحظات عامة

مكتوم القيد )وهو 1
الشخص الذي ال 
ميلك قيوداً ضمن 
سجالت املواطنني 
السوريني أو فئة 
أجانب الحسكة(

مكتومة القيد )وهي 
األنثى التي ال متتلك 
قيوداً ضمن سجالت 
املواطنني السوريني 
أو ضمن فئة أجانب 

الحسكة(

“واقعة الزواج” غري مسجلة 
وكذلك “نسب األوالد 

لألب”. )تبقى حالة الزوج 
القانونية “عازب” والزوجة 

“عازبة” ضمن األوراق 
الرسمية يف السجل املدين(

غري مسجلني/
مكتومي القيد

×

مكتوم القيد )وهو 2
الشخص الذي ال 
ميلك قيوداً ضمن 
سجالت املواطنني 
السوريني أو فئة 
أجانب الحسكة(

أجنبية/أجانب 
الحسكة )وهي األنثى 
املسجلة ضمن قيود 
“أجانب الحسكة” 

فقط(

“واقعة الزواج” غري مسجلة 
وكذلك “نسب األوالد 

لألب”. )تبقى حالة الزوج 
القانونية “عازب” والزوجة 

“عازبة” ضمن األوراق 
الرسمية يف السجل املدين(

غري مسجلني/
مكتومي القيد

×

مكتوم القيد )وهو 3
الشخص الذي ال 
ميلك قيوداً ضمن 
سجالت املواطنني 
السوريني أو فئة 
أجانب الحسكة(

مواطنة متمتعة 
بالجنسية السورية

فيام يخّص »واقعة الزواج« 
توفّر املحاكم الرشعية قراراً 
يفيد بحدوث الواقعة دون 
تثبيتها يف السجالت ودون 
تثبيت واقعة نسب األوالد 
لألب )أي قرار شكيل ال 

قيمة قانونية له(.

غري مسجلني/
مكتومي القيد

مل يكن يتّم تثبيت الزواج يف هذه الحالة 
يف السجالت الرسمية، ولكن كان باستطاعة 
الزوجني الحصول عل قرار محكمة يفيد 
بحدوث واقعة الزواج وذكر األوالد يف 
حالة وجودهم، إالّ إن ذلك كان يبقى 
ضمن إطار قرار املحكمة. حيث كانت 

دوائر النفوس متتنع عن تثبيت ذلك القرار 
يف السجالت، وعليه فلم يكن هنالك أي 
تعديل عل حالة الزوجة ضمن سجالت 
النفوس )وكانت تبقى عازبة(، أّما الزوج، 
فلم يكن باألساس ميلك قيوداً لدى دائرة 
النفوس ومل يكن مسجالً ضمن السجالت. 

أجنبي )وهو 4
الشخص املسّجل 

ضمن قيود "أجانب 
الحسكة" فقط(

مكتومة القيد )وهي 
األنثى التي ال متتلك 
قيوداً ضمن سجالت 
املواطنني السوريني 
أو ضمن فئة أجانب 

الحسكة(

غري مسّجلة )الزوج عازب 
والزوجة  عازبة(

غري مسجلني/
مكتومي القيد

×

أجنبي )وهو 5
الشخص املسّجل 

ضمن قيود "أجانب 
الحسكة" فقط(

أجنبية/أجانب 
الحسكة )وهي األنثى 
املسجلة ضمن قيود 
"أجانب الحسكة" 

فقط(

تثبيت الزواج جائز وتثبيت 
نسب األوالد إىل الوالد 

مبارشة بدون موافقة وزارة 
الداخلية/شعبة األمن 

السيايس

مسجلني عل 
أنهم أجانب 

الحسكة

×

126   محامي وناشط مقيم في مدينة القامشلي/قامشلو شمالي شرق سوريا، يعمل حالياً في مركز عدل لحقوق اإلنسان الذي يعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان 
ونشر ثقافة السلم األهلي. عمل كمحامي منذ العام 2001. وساهم مع نشطاء آخرين في تأسيس المنظمة الكردية لحقوق اإلنسان في سوريا )DAD( في العام 2005. تّم 

إجراء اللقاء عبر اإلنترنت بتاريخ 26 تّموز/يوليو 2018.



حالة الزوجةحالة الزوج#
حالة تثبيت “واقعة 

الزواج” و “تثبيت نسب 
األوالد لألب”

حالة الوالدات/
األوالد

مالحظات عامة

أجنبي )وهو 6
الشخص املسّجل 

ضمن قيود "أجانب 
الحسكة" فقط(

مواطنة متمتعة 
بالجنسية السورية

واقعة الزواج غري مثبتة 
عل األغلب )بسبب عدم 
الحصول يف أغلب الحاالت 
عل موافقة شعبة األمن 
السيايس(، ولكن كانت 
املوافقة تتم عل واقعة 

»تثبيت نسب األوالد لألب« 
دون املوافقة عل واقعة 
الزواج نفسها، وكانت 

الوضعية القانونية للزوجني 
تبقى عل حالها عل أن 
الزوج »عازب« والزوجة 

»عازبة« بسبب عدم تثبيت 
واقعة الزواج أصالً.

غري مسجلني/
مكتومي القيد )يف 
حال عدم الحصول 

عل املوافقة 
األمنية وخاصة 

املتعلقة مبوضوع 
نسب األوالد(.

ومتمتعني بالبطاقة 
الحمراء ومسجلني 

ضمن قيود 
)أجانب الحسكة 
يف حال القدرة 

عل الحصول عل 
املوافقة األمنية 
الخاصة بتثبيت 
واقعة نسب 
األوالد وليس 
واقعة الزواج 

نفسها(.

يف الحالة العادية، ال تسّجل الوالدات 
الناجمة عن هذه الحالة يف سجالت 

األحوال املدنية/ النفوس بشكل تلقايئ 
- ويف الفرتات األخرية وخاصة بعد 

عام 0002 كان يقوم الوالدان بتوكيل 
محامي، والذي يقوم بدوره بإرسال 
»عقد الزواج« الصادر من املحكمة 

الرشعية املختصة، مرفقاً بـ »شهادات 
والدة األطفال« الصادرة من املختار 
أصوالً، مع »ضبط الرشطة« من أحد 

املخافر التابعة له املنطقة التي يسكن 
فيها الزوجان واألوالد، إىل وزارة 

الداخلية يف دمشق، والتي كانت ترسله 
إىل شعبة األمن السيايس، والتي وافقت 

يف مرات عديدة عل تثبيت واقعة 
الوالدة – أي تثبيت نسب األوالد إىل 
والدهم »أجنبي« دون املوافقة عل 
واقعة الزواج - وهذه مفارقة كبرية.

مواطن متمتع ٧
بالجنسية السورية

أجانب الحسكة 
)وهي األنثى املسجلة 
ضمن قيود "أجانب 

الحسكة" فقط(

يتم تثبيت الزواج يف 
املحكمة أوالً، ثم يتّم إرسال 
امللف إىل وزارة الداخلية 
حيث كانت تتم أغلب 
املوافقات وبالتايل يتّم 

التسجيل ضمن السجالت 
والنفوس.

مواطنون 
متمتعون 

بالجنسية السورية

×

مواطن متمتع ٨
بالجنسية السورية

مكتومة القيد )وهي 
األنثى التي ال متتلك 
قيوداً ضمن سجالت 
املواطنني السوريني 
أو ضمن فئة أجانب 

الحسكة(

يتم تثبيت الزواج يف 
املحكمة أوالً، ثم يتّم إرسال 
امللف إىل وزارة الداخلية 
حيث كانت تتم أغلب 
املوافقات وبالتايل يتّم 

التسجيل ضمن السجالت 
والنفوس. لكّنها كانت حالة 

معقدة جداً مقارنة مع 
كون الزوجة "أجنبية" وكان 
التعقيد يبدأ منذ الذهاب 

إىل املحكمة الرشعية وتثبيت 
عقد الزواج

مواطنون 
متمتعون 

بالجنسية السورية

×
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ويضيف »خليل« إّن أكرث الحاالت تعقيداً كانت تلك الحاالت 
التي يكون فيها الزوج »أجنبياً« والزوجة »مواطنة سوريّة«، 
املايل يف حال  االبتزاز  لكثري من  يتعرضان  الزوجان  كان  فقد 

محاوالتهم تثبيت واقعة الزواج، يقول خليل يف هذا الصدد:

يكن  مل   2691 العام  تلت  التي  العقود  »خالل 
)املواطنة(  والزوجة  )األجنبي(  الزوج  يحصل 
عىل املوافقة من قبل األجهزة األمنية السوريّة 
يندرجون  األوالد  فكان  الزواج،  تثبيت  عىل 
القيد(،  )مكتومي  فئة  ضمن  تلقايئ  بشكل 
املواطنة  عىل  يفرض  السوري  القانون  كان  إذ  
أمنية( مسبقة  )موافقة  الحصول عىل  الّسورية 
يف حال زواجها من أي رجل أجنبي )غري سوري(، 
هذا  بإسقاط  تقوم  الّسورية  السلطات  وكانت 
)املواطنات  زواجات  حاالت  عىل  القانون 
السوريات( من فئة الكرد السوريني من )أجانب 
وصعوبات  مشاكل  خلق  ما  وهذا  الحسكة(، 
إضافية أمامهم، وفتح الباب عىل مرصاعيه أمام 
)السامرسة( سواء املحامون أو غريهم من أجل 
مالية  مبالغ  مقابل  املوافقة  الحصول عىل هذا 
كبرية، حتى يتمكنوا من تثبيت الزواج وبالتايل 
تسجيل األوالد يف دوائر النفوس عىل أنّهم من 
يكن  فلم  الفقراء  أما  الحسكة«،  »أجانب  فئة 
وتثبيت  التكاليف  هذه  تحّمل  باستطاعتهم 
الزواج وبالتايل كان األوالد يُحرمون من جميع 
حقوقهم املدنية ويُصّنفون تحت فئة مكتومي 

القيد.«

أّن  إىل  خليل«  »محمد  املحامي  لفت  شهادته،  ختام  ويف 
عل  مضاعف  أثر  له  كان  الجنسية  من  الحرمان  موضوع 
السوريات  للنساء  يسمح  ال  السوري  القانون  أن  إذ  النساء، 
خاصة  وليست  عاّمة  حالة  )وهي  ألوالدهّن  جنسيتهَن  منح 
يف أجانب الحسكة(، وبالتايل فإّن زواجها من رجل )أجنبي أو 
مكتوم القيد(، حتى لو كانت هي »مواطنة سورية« ال يفيد 
األوالد يف يشء )وذلك إذا استثنينا حاالت كون الزوج من فئة 
الرسمية  الزواج ضمن السجالت  تثبيت واقعة  األجانب وتّم 
يف حاالت الحصول عل املوافقة األمنية(. وأضاف »خليل يف 

هذا الصدد:

»بحسب القانون السوري فعند الزواج يتم نقل 
حالة  يف  ولكن  الزوج،  قيود  إىل  الزوجة  قيود 
أو  أجنبي  رجل  من  السورية  املواطنة  زواج 
مكتوم فإنّها تبقى عازبة ضمن سجالت األحوال 
محكمة،  أمر  عىل  حصلت  لو  حتى  املدنية 
الوفاة  بعد  أوالدها  أو  زوجها  ترث  ال  وبالتايل 
وال يستطيع زوجها أو أوالدها أن يرثونها بعد 
وفاتها، وكذلك األمر عند حدوث الطالق فهي 
املهر  واستعادة  النفقة  يف  حقوقها  من  تحرم 

وبقية حقوقها الزوجية.«

عمل املحامي »لقامن أيانة«127 قبل صدور املرسوم رقم )49( 
»أجانب  بقضية  الخاصة  الدعوى  من  الكثري  للعام 2011 يف 
الحسكة« املجردين من الجنسية السورية، وصادف الكثري من 

أوجه معاناة تلك الفئة وتحّدث عن بعضها قائالً:

»كانت معاناة الشخص )األجنبي( واملتزوج من 
مواطنة سوريّة معقداً بشكل كبري، إذ كان يتّم 
تسجيل )نسب األوالد( لألب ولكن دون تثبيت 
والزوجة  الزوج  وكان  نفسها،  الزواج(  )واقعة 
أّن  علامً  املدنية،  السجالت  يف  عازبني  يبقيان 
هذه العملية كانت تتكرر مع قدوم أي مولود 
املعاناة  جديد. وكانت هنالك أوجه أخرى من 
إذ كان خريجو  التعليم،  بالحق يف  يتعلق  فيام 
واملكتومني  املحامني  فئة  من  الحقوق  كلية 
يُحرمون من التسجيل يف نقابة املحامني وبالتايل 
بزمالئهم  أسوة  املهنة  مامرسة  يستطيعون  ال 
متعلقة  األساسية  املشكلة  كانت  كام  اآلخرين، 
الحصول  من  حرُموا  الذين  املكتومني  مبوضوع 
طويلة  لعقود  العاّمة  الثانوية  شهادات  عىل 
وبالتايل مل يكن بإمكانهم التسجيل يف الجامعات 
واملعاهد، طبعاً هذا عدا عن موضوع الحرمان 
من التوظيف يف دوائر الدولة الرسمية والعمل، 
من  العائالت  آالف  هجرة  إىل  أدى  ما  وهو 
منطقة الجزيرة الّسورية إىل محافظات الداخل 
السوري من أجل البحث عن حياة أفضل، كام 
لجأ البعض اآلخر إىل كردستان العراق وآخرون 

إىل أوربا.«

127   ينحدر المحامي »أيانة« من مدينة رأس العين/سري كانييه، غادر سوريا 
في العام 2014، وهو يعيش حالياً في النمسا. مارس مهنة المحاماة في سوريا 
حتى تاريخ خروجه من سوريا. تّم إجراء اللقاء معه عبر االنترنت بتاريخ 30 

تّموز/يوليو 2018.
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من  املجردين  األهايل  مأساة   .15.5.3  
تثبيت أوالدهم:

يف  »حاصود«  بلدة  مواليد  من  خليل«  أحمد  »محمود 
القامشيل/قامشلو عام )1977( يف محافظة الحسكة، متزوج 
ولديه أطفال، وينتمي لعائلة قّسمها اإلحصاء الذي تّم يف عام 
تحّدث  وقد  و«مواطنني«،  القيد«  »مكتومي  بني  ما   )1962(
دائرة  يف  أطفاله  من  طفل  لتسجيل  الطويلة  معاناته  حول 
»أجنبي«،  كـ  الحايل  القانوين  وضعه  بسبب  املدنية  األحوال 

قائال128ً:

»يف الوقت الذي كان فيه املتمتعون بالجنسية 
دائرة  يف  أطفالهم  بتسجيل  يقومون  الّسورية 
بتوكيل  أقوم  كنت  واحد،  يوم  النفوس خالل 
األمر  واستغرق  ذلك  تحقيق  أجل  من  محاٍم 
بقيمة  رشاوي  ودفعت  شهر  من  أكرث  مني 
لتسجيل طفل  لرية سورية فقط  ألف   )003(
فرع  إىل  للذهاب  أضطر  كنت  كام  واحد، 
ضبط  كتابة  أجل  من  والرشطة  السياسية 
وجلب شهود، باختصار عانيت كثرياً من أجل 

تسجيل طفل واحد.«

ومل يستطع الشاهد »محمد خري عايد إسامعيل« هو اآلخر، 
سجيل أطفاله يف دائرة األحول املدينة بسبب وضعه القانوين 
السابق كأجنبي، لذا كان يقترص عل تسجيلهم لدى مسؤول 
الحي »املختار«، وحتى ذلك األمر كان يتطلّب إجراء دراسة 
أمنية حول وضعهم، وتابع قائال129ً حول إحدى املواقف التي 

مازال يذكرها:

»محمد  اسم  األخري  طفيل  عىل  »أطلقُت 
معشوق« تيمناً بأحد كبار رجال الدين الشيخ 
ذهبُت  وحينام  الخزنوي«،  معشوق  »محمد 
األسئلة  سألني  املختار،  لدى  طفيل  لتسجيل 
املعتادة، وأخربين بأّن عيّل أن أغري اسم املولود 
رشوة  له  فدفعُت  مرفوض،  االسم  أّن  بحجة 
بقيمة )005( لرية سورية إىل أن متكنُت أخرياً 

من اإلبقاء عىل اسمه.«

128   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
129   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018

القانوين  وضعه  بأّن  عيل«  »محمود  قال  أخرى،  شهادة  ويف 
دائرة  باسمه يف  أطفاله  كأجنبي، حرمه من تسجيل  السابق 
الذين  األجانب  بعض  هنالك  أّن  إىل  مشرياً  املدنية،  األحوال 
لرية  آالف   10 حتى  تصل  كرشاوي  كبرية  مبالغ  بدفع  قاموا 
أطفالهم،  تسجيل  أجل  من  فقط   ،1970 العام  يف  سورية 

وأضاف قائالً:

»يف إحدى املرات، وبينام كنت أحاول تسجيل 
أخربين  اإلسالمية،  للرشيعة  وفقاً  زواجي 
يف  حقوق  يل  وليس  أجنبي  بأنني  أحدهم 
هذه الدولة، فلامذا أقدم عىل الزواج وحرمان 
أستطيع  ال  الحقوق،  هذه  من  أيضاً  أوالدي 
فقد  عباراته،  سامعي  لدى  شعوري  وصف 
أنني اختفيُت من عىل وجه  متنيُت حينها لو 

األرض.«

عام  القامشيل  مدينة  مواليد  من  رمضان«، وهي  »زهرة  أما 
)1981(، حاصلة عل الشهادة اإلعدادية، متزوجة وأم ألربعة 
أطفال، فقد روت130 لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 
معاناتها مع تسجيل أطفالها األربعة يف دائرة األحوال املدنية، 
وكيف كانوا يخضعون لتحقيق مطّول من قبل األجهزة األمنية 
»وتحديداً شعبة األمن السيايس«، وكيف كان يتم إرسال قيود 
األطفال إىل العاصمة دمشق، ويتم إجراء تحقيقات إضافية، 
كانت تستغرق عادة وقتاً طويالً جداً، كام أشارت زهرة إىل أّن 
اإلحصاء االستثنايئ كان قد قّسم أفراد عائلتها ما بني مواطن 
وأجنبي، فوالدتها كانت تتمتع بالجنسية السورية بينام كان 
والدها مصّنفاً ضمن فئة »أجانب الحسكة«، لذا ُصنفت زهرة 
كواحدة من مكتومي القيد هي وبقية أفراد أرستها. وعقب 
محاوالت كثرية لتغيري وضعهم القانوين، استطاعوا أن يصبحوا 

من فئة األجانب عام )1991( يف مدينة القامشيل/قامشلو.

بأن  قالت  فقد  مستعار  حسن«/اسم  »ميديا  الشاهدة  أما 
تواجه  جعلها  قيد«،  »مكتومة  كـ  السابق  القانوين  وضعها 
ليس  قيد«  »مكتومة  بـ  الزواج  يوّد  أحد  فال  عّدة،  متاعب 
من حقها تسجيل زواجها أو أطفالها يف السجل املدين حسب 
تعبريها، كام اسرتجعت إحدى املواقف التي صادفتها، وكيف 
تقّدم شاب مقيم يف اإلمارات للزواج منها، إال أنهام مل يكمال 

سوياً بسبب عدم قدرتها عل السفر إىل الخارج.

130   تّم إجراء اللقاء خالل شهر تّموز/يوليو 2018، عبر االنترنت. الشاهدة 
مقيمة في أوربا بصفة الجئ.
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الشبان  بأّن  عيل«  محمد  »سهيلة  الشاهدة  قالت  حني  يف 
كأجنبية،  السابق  القانوين  بوضعها  يعلمون  كانوا  حينام 
وصفها. حد  عل  منها،  بالزواج  قرارهم  عن  يعدلون   كانوا 

الحق يف حّرية التنقل واختيار   15.6  
مكان اإلقامة:

ينص كالً من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عل حق الفرد يف التنقل 
داخل وخارج بلده. بيد أن الدراسة التي عملنا عل إعدادها 
هذا  من  سوريا  الجنسية يف  عدميي  األشخاص  حرمان  تظهر 
الحق، وتبني الصعوبات الكبرية التي تواجههم حينام يضطرون 
أحياناً إىل السفر سواء خارج سوريا أو داخلها، بني املحافظات، 
املنع  يواجهون  حيث  أخرى،  ملحة  ألسباب  أو  للعالج  طلباً 
النظام  وحواجز  دوريات  قبل  من  واملضايقات  والسخرية 

املنترشة عل الطرقات.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: املادة 13- 

ية التنقُّل ويف اختيار ( 1 لكلِّ فرد حقٌّ يف حرِّ
محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

مبا يف ( 2 بلد،  أيِّ  مغادرة  فرد حقٌّ يف  لكلِّ 
ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: - 
املادة  12

لكل فرد يوجد عل نحو قانوين داخل إقليم دولة . 1
مكان  اختيار  وحرية  فيه  التنقل  حرية  حق  ما 

إقامته.

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده.. 2

بأية . 3 أعاله  املذكورة  الحقوق  تقييد  يجوز  ال 
قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون 
العام  النظام  أو  القومي  األمن  لحامية  رضورية 
حقوق  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو 
اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق 

األخرى املعرتف بها يف هذا العهد.

الدخول . 4 أحد، تعسفا، من حق  ال يجوز حرمان 
إىل بلده.

ففي متوالية الحرمان من جميع الحقوق بالنسبة للمجردين/
املحرومني، كان الحق يف التنقل واختيار مكان اإلقامة مشكلة 
التنقل/اإلقامة  هذا  أكان  سواء  الفئة،  هذه  تواجهها  أخرى 

داخل سوريا أو خارجها.

كانييه عام  العني/رسي  »رشاد معو« من مواليد مدينة رأس 
)1980(، يعمل يف مهنة النجارة، وهو متزوج ولديه طفالن، 
وحاول رشاد جاهداً تعديل وضعه القانوين ووضع طفليه أيضاً 
كـ »مكتومي قيد«، وتقّدم بأوراقه إىل دائرة األحوال املدنية، 
وتابع  قوله،  حد  بالفشل عل  باءت  محاوالته  جميع  أّن  إال 

قائالً:

لعّل  وضعنا  بسبب  كثرية  صعوبات  »واجهنا 
البالد،  خارج  السفر  حق  من  حرماننا  أبرزها 
كلّام  لها  نتعرض  ومازلنا  كنا  التي  والعقبات 
أردنا السفر ضمن املحافظات السورية، فمثالً 
والحاصلة  »املواطنة  بزوجتي  تزوجُت  عندما 
عىل الجنسية السورية« وأنجبنا أطفالنا، مرض 
للسفر  واضطررت  املرات  إحدى  يف  أطفالنا 
بهم إىل مدينتي دمشق وحلب بقصد العالج، 
وحتى ال أواجه صعوبات بسبب عدم امتاليك 
بطاقة شخصية، اضطررُت إىل استعارة بطاقة 
أحد أصدقايئ الحاصلني عىل الجنسية، حتى ال 
أواجه املتاعب من الحواجز العسكرية املنترشة 

يف أنحاء البالد، وهكذا كنا نتدبر أمورنا.«

من  علو«  حسن  »معمو  بها،  أدىل131  أخرى  شهادة  ويف 
وصف   ،)1978( عام  كانييه  العني/رسي  رأس  مدينة  مواليد 
كان وضعه  كيف  والعدالة«  الحقيقة  أجل  لـ »سوريون من 
القانوين كأجنبي، سبباً يف إهانته عدة مرات خالل سفره ضمن 

الداخل السوري، وقال  يف هذا الصدد:

بالحافلة  متجهاً  كنُت  وبينام   ،2001 عام  »يف 
من مدينة رأس العني/رسي كانييه إىل جامعتي 
يف مدينة حلب، أوقفنا عدد من عنارص األمن 
اسم  عليه  يُطلق  عىل جس  تحديداً  السوريّة 
هويات  عن  يسألون  وبدأوا  »قروقوزات«، 
البطاقة  يحمل  الذي  الوحيد  وكنُت  الركاب، 
الحمراء، فطلب مني عنارص األمن أن أترّجل 

131   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
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من الحافلة، وقاموا باستجوايب والتحقيق معي 
عىل  والكائنة  بهم  الخاصة  الغرف  إحدى  يف 
رغم  واإلهانة،  للرضب  تعرضُت  الجس،  ذلك 
تأكدهم أنني ال أنتمي إىل أي حزب، ومن ثم 
الجامعة،  إىل  طريقي  وأكملُت  بطردي  قاموا 

وطبعاً هذا غيض من فيض.«

»فراس سليم عيل« اسرتجع هو اآلخر لـ »سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة« إحدى املواقف التي لن ينساها والتي كان 
سببها وضعه القانوين كمكتوم قيد، فعقب اندالع الحرب يف 
سوريا، طلب منه أحد الحواجز العسكرية الهوية الشخصية، 
العنرص  تساءل  أمامه  التعريف  شهادة  بإبراز  قام  وحينام 

بازدراء وقال له بالحرف الواحد: 

»ما هذه الورقة هل هي للحيوانات!.«

اندالع  بداية  ومع  أنّه  إىل  أشار  فقد  إسامعيل«  »نوبار  أما 
النزاع يف سوريا، وانتشار الحواجز العسكرية التابعة للقوات 
النظامية السورية يف عموم البالد، أصبح يتعرض للعديد من 
املآزق، واألسئلة املتكررة من قبل عنارص الحواجز، وال سيّام 
عندما كان يتوجه إىل جامعته يف الالذقية، حيث كانوا دامئاً ما 
يستغربون من شهادة التعريف التي يحملها، ويسألونه عام 
إذا كان من خارج البالد! خاّصة أّن معظم العنارص مل يعلموا 

شيئاً عن قضية »مكتومي القيد«، وتابع »نوبار« قائالً:

تّم  كيف  املرات،  إحدى  يف  أذكر  زلُت  »ما 
إحدى  يف  األمنية  األجهزة  قبل  من  احتجازي 
أين  منهم  ظناً  للباصات،  املخصصة  الكراجات 
أطلقوا  ما  أنهم رسعان  إال  البالد،  عن  غريب 
رساحي بعدما رشحُت لهم وضعي، ويف إحدى 
لفرتة  تسجييل  إيقاف  أود  كنت  أيضاً  املرات 
يف الجامعة، عىل أن أستأنفه بعد ذلك، فقام 
املوظف بالبحث عن ملفي، وتساءل مستغرباً 
الجامعة  أقوم بتسجيل نفيس يف  كيف يل أن 
سجل  له  فقدمُت  »بكالوريا«،  شهادة  دون 
العالمات للبكالوريا، وأخربته بأنني ال أحصل 
عىل أية شهادة ألين مكتوم القيد. وأذكر أيضاً 
من  بد  ال  أنه  يقول  ما  دامئاً  كان  والدي  أّن 
من  فليس  املستقبل،  يف  لوضعنا  حل  إيجاد 

املعقول أن تبقى حالنا عىل ماهي عليه، غري 
أنني ال أريد أن أقول ذات الكالم ألطفايل وال 
أريد لهم أن يواجهوا ذات مصريي، فنحن كربنا 
بالسفر  أفكر  أصبحُت  لذا  حل،  أي  نجد  ومل 
عرب طرق التهريب إىل أوروبا من أجل أطفايل، 

خاصة وأنهم مكتومو القيد أيضاً.«

»الشاهد محمود املحمد بن إسامعيل« روى لـ »سوريون من 
أجل الحقيقة والعدالة« إحدى املواقف التي تعرّض لها خالل 
كان  إنه  قال  حيث  أيضاً،  السورية  املحافظات  ضمن  سفره 
كان  أنه  إىل  تشري  التي  الحمراء  بطاقته  من  بالخجل  يشعر 
املرات، وبينام كان  الحسكة، ففي إحدى  من أجانب  واحداً 
أوقفه عنارص من  الحافلة،  بواسطة  إىل مدينة تدمر  مسافراً 
الرشطة السورية، وطلبوا منه الهوية الشخصية، وملّا قام بإبراز 
البطاقة الحمراء أمامهم، أصبح موضع سخرية، وأضاف قائالً 

يف هذا الصدد:

عن  فتساءلوا  الحمراء،  بطاقتي  لهم  »أبرزُت 
أجنبي،  بأنني  فأجبتهم  البطاقة،  ماهية هذه 
تتحايل علينا  قائالً: هل  فضحك عيّل أحدهم 
كيف لك أن تكون أجنبياً وأنت تتكلم اللغة 
تعلم  ال  كنَت  إن  أجبته:  وحينها  العربية؟! 
منك  أعىل  هم  من  فاسأل  )أجنبي(  معنى 
مرتبة، والحمد لله فقد مضت األمور عىل خري 

حينها بعد استهزايئ بهم.«

ويف شهادة أخرى، روت »فينوس محمد«/اسم مستعار وهي 
يف  كبرية  صعوبة  واجهت  كيف  القيد«،  »مكتومات  إحدى 
السفر برفقة والدتها املصابة مبرض الرسطان إىل مدينة دمشق 

بقصد العالج، وقالت يف هذا الصدد:

يتمكن  مل  حيث  تقريباً،  عام  منذ  ذلك  »كان 
أحد من أفراد عائلتي أن يرافق والديت ويسافر 
معها بواسطة الطائرة، نتيجة وضعهم القانوين 
كمكتومي قيد، لذا قررُت السفر برفقة والديت 
لها،  سأتعرَض  التي  املتاعب  من  الرغم  عىل 
عن  املطار  يف  املوظفني  أحد  سألني  وحينام 
أوراقي  الثبوتية، أبرزُت له شهادة التعريف، 
والديت  كون  سبب  عن  املوظف  فتساءل 
حني  يف  السورية،  بالجنسية  تتمتع  مواطنة 
قيمة،  بال  تعريف  شهادة  إال  أحمل  ال  أنني 
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وعرضها  تعريفي  شهادة  بأخذ  املوظف  فقام 
وانتظرت  املطار،  يف  املسؤولني  أحد  عىل 
ووالديت املريضة وقتاً طويالً حتى تّم السامح 

لنا بالسفر.«

بأنها واجهت  تُقّر هي األخرى  »ميديا حسن«/اسم مستعار 
العديد من املتاعب خالل السفر ضمن املحافظات السورية، 
قيد«،  »مكتومة  كـ  السابق،  القانوين  وضعها  بسبب  وذلك 

وتحّدثت قائلة يف هذا الصدد:

»مع انتشار الحواجز العسكرية يف عموم البالد، 
داخل  السفر  أردُت  فكلام  سوءاً،  األمر  ازداد 
املحافظات السورية كان يتم إيقايف مزيداً من 
العسكرية،  الحواجز  عنارص  قبل  من  الوقت، 
كنًت  التي  التعريف  شهادة  بسب  ذلك  وكل 

أحملها، لقد كنت أشعر بالخجل منها.«

وفيام يخص تأثري الحرمان من الجنسية عل هجرة املحرومني 
منها إىل خارج سوريا، قال املحامي »رضوان سيدو« يف شهادته 
والعام  العام 1962  الهجرة إىل خارج سوريا بني  باّّن حاالت 
2004، كانت قليلة نسبياً، إالّ أّن هذه النسبة ازدادت بشكل 
يف  السبب  »سيدو«  ويعزو   ،2011 و   2004 عامي  بني  كبري 
 ذلك إىل فقدان األمل بتسوية األمور القانونية الخاصة بهم.

الحق يف التصويت والرتّشح يف   .15.7  
االنتخابات:

والعهد  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  كالً  أّن  رغم 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ينصان عل الحق 
يف التصويت، الذي يعترب دعامة املجتمع الدميقراطي، إاّل أن 
الحكومة السورية منعت رشيحة من السوريني من مامرسته، 

وذلك من خالل إنكارها ملواطنتهم.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: املادة 21- 

الشؤون ( 1 إدارة  يف  املشاركة  حقُّ  شخص  لكلِّ 
ممثِّلني  بواسطة  ا  وإمَّ مبارشًة  ا  إمَّ لبلده،  العامة 

ية. يُختارون يف حرِّ

تقلُّد ( 2 حقُّ  اآلخرين،  مع  بالتساوي  لكلِّ شخص، 
ة يف بلده. الوظائف العامَّ

إرادُة الشعب هي مناُط سلطة الحكم، ويجب ( 3
أن تتجلَّ هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة 
املساواة  العام وعل قدم  باالقرتاع  تجرى دوريًّا 
بني الناخبني وبالتصويت الرسِّي أو بإجراء مكافئ 

ية التصويت. من حيث ضامن حرِّ

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: - 
املادة  25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز 
املذكور يف املادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن 

تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري معقولة:

أ أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مبارشة 	(
وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية،

أ أن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة تجرى 	(
بني  املساواة  قدم  وعل  العام  باالقرتاع  دوريا 
التعبري  تضمن  الرسي،  وبالتصويت  الناخبني 

الحر عن إرادة الناخبني،

أ أن تتاح له، عل قدم املساواة عموما مع سواه، 	(
فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.

السوريون  الكرد  منها  ُحرم  التي  األخرى  الحقوق  من جملة 
عام  االستثنايئ  اإلحصاء  مبوجب  الجنسية  من  املحرومون 
)1962(، هو حق االنتخاب والرتّشح، فال يحق لهؤالء املشاركة 
يف العملية السياسية عل أي مستوى من املستويات، وليس 
بوسعهم مامرسة هذين الحقني عل عكس املواطنني الحاصلني 
عل الجنسية السورية. تحدثت الشاهدة »دلو محمد«/اسم 

مستعار، عن حرمانها من هذا الحق قائلة:

كمواطنني  إلينا  ينظر  ال  السوري  »القانون 
أو  بالرتشح  الحق  ينحنا  مل  لذلك  سوريني، 
العملية  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  التصويت 

السياسية يف سوريا.«
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بينام علّق الشاهد »محمود عيل« عل ما سبق قائالً: 

»كنا محرومني من حق االنتخاب والرتّشح، لكن 
يف بعض األحيان كانوا يسمحون لنا بالتصويت 
يف االنتخابات الرئاسية، أما يف انتخابات مجلس 

الشعب مثالً فلم يسمحوا لنا بالتصويت.«

أن  مع  التأقلم  حالة  حسني«  »رشيد  الشاهد  وصف  بدوره 
تكون »مكتوم القيد« يف سوريا بالصعبة، نظراً ألنه وباقي أفراد 
عائلته مل يكن يتمتع بأية حقوق مدنية أو سياسية، وتحّدث 
لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« يف هذا الصدد قائالً:

أي  يف  التصويت  أو  الرتّشح  بحق  نحَظ  »مل 
مرحلة من مراحل العملية السياسية يف سوريا، 
هويتنا،  تثبت  وثائق  أي  منلك  نكن  مل  ألننا 
باستثناء انتخابات اإلدارة الذاتية املحلية خالل 
فيها  حصلنا  والتي  األخرية،  األربع  السنوات 
ليس معرتفاً  والرتشح ألنه  التصويت  عىل حق 
بها لدى الحكومة السورية، فالقانون السوري 

ينظر إلينا كغرباء أو دخالء.«

أشكال أخرى من الحرمان من   .15.8  
الحقوق:

والسياسية  املدنية  الحقوق  كافة  من  حرمانهم  إىل  باإلضافة 
السوريني  الكرد  من  العديد  كان  واالجتامعية،  واالقتصادية 
املحرومني من الجنسية، يواجهون أشكاالً أخرى من االضطهاد، 
يعاين  والزال  كان  منهم  فالعديد  القانوين،  وضعهم  بسبب 
أنهم  وخاصة   ،)1962( عام  االستثنايئ  اإلحصاء  تبعات  من 
كام  العامة،  املشايف  يف  الطبابة  عل  الحصول  من  محرومون 
أنهم محرومون أيضاً من املبيت يف الفنادق، فضالً عن أّن عدم 
للعديد  الدوام  يعرّضهم عل  كان  وثائق رسمية  أي  حيازتهم 
األمر  وهو  بالعنرصية،  بعضهم  وصفها  التي  املواقف  من 
الذي أكده لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« الشاهد 
»شفان حسني أمني«، إذ اسرتجع132 بعض املواقف التي تعرّض 
القانوين السابق كـ »مكتوم قيد، فقد كان  لها بسبب وضعه 
أمام  تعريفه  شهادة  بإبراز  قام  كلام  بالرفض  يقابل  ما  دامئاً 
أحد، والسيّام يف الدوائر الحكومية، إذ كان غالبية املوظفني ال 
يعلمون شيئاً عن قضية املجرّدين من الجنسية عل حد قوله، 

وأضاف:
132   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة، وذلك خالل شهر تموز/يوليو 2018.

»يف إحدى املرات وبينام كنُت أحاول الحصول 
املوظفني،  أحد  سألني  للقيادة،  شهادة  عىل 
هل أنت سوري؟ فأجبته بأّن اسم الجمهورية 
العربية السورية مسّجل عىل الوثيقة، كنا نعترب 
هنالك  كان  الرقة  محافظة  يف  لكن  كالغجر، 
فئة صغرية مل يحصلوا عىل الجنسية السورية، 
من  خاصة،  بامتيازات  يتمتعون  كانوا  لكنهم 
ناحية الصحة والتعليم والعيش، أما نحن فكنا 
أيضاً  املرات  إحدى  ويف  املجتمع،  يف  منبوذين 
يف  املحتجز  أخي  زيارة  أحاول  كنت  وحينام 
سجن عدرا، قّدمُت أوراقي إىل القايض األول يف 
محكمة ريف دمشق، فقال يل بالحرف الواحد، 
ما هذه الورقة، هل هي ل »غجر أو نور« من 
أين حصلت عليها؟ فأجبته بأّن اسم الجمهورية 
العربية السورية ُمسّجل عليها، إال أنه أجابني 
عائلتك  تبيع  أن  مستعد  أنت  قائالً:  باستهزاء 

ورشفك من أجل الجنسية.«

كـ  الحايل  القانوين  وضعه  والزال  فكان  »عزيز«  الشاهد  أما 
»مكتوم قيد«، يسبّب له العديد من املواقف الحرجة، ويشمل 
ذلك الحرمان من املبيت يف الفنادق إال برشط الحصول عل 
موافقة من شعبة إدارة الفنادق يف املنطقة التي يريد التوجه 

إليها، وقال يف هذا الصدد:

دمشق،  مدينة  إىل  سافرُت   1991 العام  »يف 
وبقيُت مرشداً يف الشارع حتى منتصف الليل، 
ألنه مل يكن من حقي املبيت يف الفنادق، إىل 
أن متكنُت من ذلك أخرياً بوساطة أحد الضباط، 
والذي جعلني أنام يف الفندق عىل كفالته، ويف 
عدة  شاركُت  و5002،  و4002   3002 األعوام 
مرات يف املظاهرات التي خرجت احتجاجاً عىل 
لالعتقال  تعرضُت  وقد  الجنسية،  من  حرماننا 
مرتني أو ثالث مرات من قبل األجهزة األمنية، 
أرّد  فكنُت  أنت سوري،  يسألونني هل  وكانوا 
بأنه  يل  يقولون  فكانوا  سوري،  كردي  أنا  نعم 
هناك  ليس  سوري..  بأنك  إثبات  لديك  ليس 
كردياً  تكون  أن  إما  كردي سوري،  اسمه  يشء 

أو سورياً .. األمر الذي كان يُشعرين باإلهانة.«
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أنها  إىل  أيضاً  أشارت  مستعار،  محمد«/اسم  »دلو  الشاهدة 
االستهزاء  وحاالت  العنرصية  املواقف  من  للعديد  تعرضت 
لـ  وروت  قيد«،  »مكتومة  كـ  الحايل،  القانوين  وضعها  بسبب 
التي  املشاهد  إحدى  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون 

مازالت عالقة يف ذاكرتها، قائلة:

من  الكثري  املاضية  السنوات  خالل  واجهُت   «
فقط  االستهزاء،  وحاالت  العنرصية  املواقف 
كانوا  مثالً  فاألجانب  القيد،  مكتومة  ألنني 
حول  كإثبات  اللون  حمراء  وثيقة  يحملون 
شخصيتهم ومكان إقامتهم، وكان بعض الناس 
يسمونها وثيقة )البقر( ويستهزؤون بها، بينام 
الوحيدة  الوثيقة  فإّن  القيد،  مكتومو  نحن 
عليها  كُتب  ورقة  هي  شخصيتنا  تثبت  التي 
املختار،  اسمي وتاريخ ميالدي، ومختومة من 
أحياناً  يب  تستهزئن  صديقايت  بعض  كانت  لذا 
البقر(،  وثيقة  حتى  متلكني  ال  )أنِت  قائالت: 
وخالل  الواقع،  كان  ولكنه  مؤملاً،  ذلك  وكان 
كنُت  الالذقية  يف  الجامعية  دراستي  أعوام 
األجانب  قصة  رشح  يف  بالغة  صعوبة  أواجه 
ومكتومي القيد ملوظفي املؤسسات الحكومية 
والناس العاديني عىل حد سواء، فهم مل يكونوا 
القيد،  ومكتومي  األجانب  بقصة  معرفة  عىل 
القيد وال  أنني مكتومة  يعرفون  وكانوا عندما 
أنني  يعتقدون  سورية،  شخصية  بطاقة  أملك 

قادمة من دولة أخرى أو ما شابه.«

مكتومي  بأّن وضع  »رشيد حسني«  الشاهد  قال  ومن جهته، 
القيد كان أصعب إىل حد ما من وضع فئة »أجانب الحسكة«، 
تثبت  حمراء  بطاقة  يحملون  كانوا  األجانب  بأّن  ذلك  معلالً 
يكن  فلم  القيد  مكتومي  أما  إقامتهم  ومكان  شخصيتهم 
عن  حديثه  معرض  يف  وتابع  حتى،  الوثيقة  هذه  ميتلكون 
املواقف الصعبة التي تعرّض لها بسبب وضعه القانوين الحايل، 

حيث قال:

طوال  املحرجة  املواقف  من  الكثري  »واجهت 
املرحلة  ففي  مواطناً،  أكن  مل  ألنني  حيايت 
يب  يستهزئون  الطالب  بعض  كان  االبتدائية 
القيد،  مكتوم  ألنني  قصد  غري  عن  أحيانا 
املدرسية  النشاطات  يف  إرشايك  يتم  يكن  ومل 
كان  ما  الطالئع،  ومعسكر  الرواد  كمسابقة 

يخلق لدي إحساساً بعدم االنتامء إىل املدرسة، 
نعامل  كنا  فقد  مجدية،  غري  الدراسة  وأن 
محافظة  خارج  والوضع  مجتمعنا،  يف  كغرباء 
املؤسسات  فموظفي  أصعب،  كان  الحسكة 
الحكومية والناس العاديون عىل حد سواء، مل 
يكونوا عىل دراية بقصة مكتومي القيد، وكانوا 
أملك  وال  القيد  مكتوم  أنني  يعرفون  عندما 
قادم  أنني  يعتقدون  سورية،  شخصية  بطاقة 

من دولة أخرى أو ما شابه.«

خليل«،  أحمد  »محمود  الشاهد  اسرتجع  أخرى،  شهادة  ويف 
إحدى املواقف التي يصفها بالقاسية، والتي كان سببها وضعه 
القانوين السابق كأجنبي، حيث روى يف هذا الصدد لـ »سوريون 

من أجل الحقيقة والعدالة« قائالً:

والدي  حالة  تدهورت  املرات،  إحدى  »يف 
الصحية، وكنا نأخذه إىل مدينتي الشام وحلب 
إحدى  يف  للمبيت  نضطر  وكنا  العالج،  بقصد 
أنّهم كانوا يطلبون منا ورقة من  الفنادق، إال 
محرّماً  كان  ذلك  أّن  مبا  الفنادق،  شعبة  إدارة 
علينا أيضاً، لذا كنا نضطر ألخذ والدي املريض 
أن  أجل  من  الفنادق،  شعبة  إىل  بصحبتنا 
كثرياً  تكررت  الحادثة  وهذه  املوافقة،  ينحونا 

ألّن والدي كان كثرياً ما يرض.«

أما الشاهد »محمد أمني رمضان املحمد« فلم يكن مبقدوره 
عالج والدته التي تعاين من مرض »الرسطان« يف إحدى مشايف 
كـ  السابق  القانوين  وضعهام  بسبب  وذلك  دمشق،  العاصمة 
»أجانب«، ومازال يذكر كيف عمد موظفو املشفى إىل طردها، 
ورمي أوراقها يف وجهها، ويف هذا الخصوص تابع محمد قائالً:

»ما زلُت أذكر كيف طلبوا لنا رجال األمن يف 
املشفى، وكيف خارت قوى أمي وسقطت أرضاً 
حينها، بكيُت بعدها وفكرُت أن أرمي بنفيس 
من إحدى طوابق املشفى، إال أّن أخي منعني 
أمي  أدخلنا  الواسطة  طريق  وعن  ذلك،  من 
ألحد  قريبة  أنها  عىل  املشفى  إىل  األمر  آخر 
األطباء، وخالل مثانية أيام مل يكن يدخل عليها 
أي طبيب ليعطيها اإلبرة، حتى أننا كنا نشرتي 

اإلبر من خارج املشفى بأسعار عالية جداً.«
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يف حني روى الشاهد »سيامند وهاب وهاب«، إحدى املواقف 
قيد«،  »مكتوم  كـ  السابق  القانوين  وضعه  بها  تسبّب  التي 

والتي تركت أثراً أليامً يف نفسه، قائالً:

»عندما كنُت طالباً يف الصف السادس االبتدايئ، 
رأس  مدارس  بني  ما  القدم  لكرة  دوري  نُظم 
أوائل  االبتدائية، وكنُت من  كانيه  العني/رسي 
»الشهيد  مدرستنا  فريق  لتمثيل  املرشحني 
الشيخ محمود«، والتي كانت تسمى  محمود 
فريق  العبي  قامئة  لكّن  الرشقية،  املدرسة 
املدرسة مل تحمل اسمي، وعندما سألُت مدّرس 
يل:  قال  للفريق،  مدرباً  كان  والذي  الرياضة 
ذلك  ألن  إرشاكك،  نستطيع  وال  أجنبي  )أنت 
لنا باملشاكل(،  يُعترب غري قانوين، وقد يتسّبب 
وكان ذلك محزناّ بالنسبة يل، فجميع النشاطات 
التي كانت تُنظم خارج املدرسة مل يكن يُسمح 
باالنضامم  القيد  ومكتومي  األجانب  للطالب 
بالنقص،  شعوراً  لدي  يخلق  كان  وهذا  إليها، 
بدوري  املشاركة  فرصة  يل  ُسنحت  وبعدها 
املدينة  فريق  مع  السوري  الثانية  الدرجة 
للناشئني، ولكن باسم شخص آخر، حيث كنُت 
آخر  باسم طالب  الدوري  الً يف سجالت  مسجَّ
ممن كانوا حاصلني عىل الجنسية السورية، إذ 
قامت إدارة الفريق حينها بتزوير اسمي ألنني 
كنت أساسياً يف الفريق، ومل يكن سُيسمح يل 
باللعب يف الدوري باسمي الحقيقي ألنني مل 

أكن مواطناً سورياً بنظر القانون حينها.«

الجنسية،  من  املحرومني  السوريني  الكرد  معاناة  تقترص  ومل 
عل حرمانهم من كافة حقوق املواطنة فحسب، بل إنها أدت 
أيضاً إىل تفتيت شمل العائلة الواحدة، فإحدى تبعات اإلحصاء 
كان   )1962( عام  السورية  الحكومة  أجرته  الذي  االستثنايئ 
الواحدة ما بني مكتوم قيد وأجنبي أو  العائلة  أفراد  تقسيم 
مواطن، وهو األمر الذي أكدته لـ »سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة« الشاهدة »نارين نواف محمود«، من مواليد مدينة 
القامشيل عام )1984(، إذ أنها تنتمي لعائلة قّسمها اإلحصاء 
االستثنايئ ما بني مكتوم القيد وأجنبي، وسلبها كافة حقوقها، 

وعن ذلك تحدثت قائلة 133:
133   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018

اإلحصاء  إجراء  تّم  حينام  البداية  »كانت 
االستثنايئ، ومن عجائب هذا القرار أنه جعل 
األب  أو  أجنبي،  واآلخر  مواطناً  اإلخوة  أحد 
العكس،  أو  أجانب  واالبن  والزوجة  مواطناً 
وبالنسبة يل فأنا أعترب مكتومة القيد وزوجي 
القيد يف  كان مكتوم  والدي فقد  أما  مواطن، 
كذلك  األجانب،  فئة  من  والديت  كانت  حني 
كانوا  فقد  وأعاممي  لجدي  بالنسبة  األمر 
مواطنني إال أّن اإلحصاء سلب منهم الجنسية 
وأصبحوا مكتومي القيد، وبذلك بات الكردي 
غريباً يف وطنه إذ أنه يولد ويوت فيه بشكل 
عن  الناتجة  الوالدات  أّن  بحكم  رشعي،  غري 
دائرة  رسمية يف  أي سجالت  لها  ليس  الزواج 
النفوس، وخاصة إذا كان أحد الطرفني مكتوم 
القيد، مبعنى  أّن الرجل يبقى عازباً حتى وإن 
مبثابة  اإلحصاء  هذا  كان  لقد  أوالد،  له  كان 
يومنا  حتى  مستمرة  زالت  ال  إنسانية  كارثة 

هذا.«

أما الشاهدة »بديعة فرحان حسن« فقد قالت134 لـ »سوريون 
قّسمها  لعائلة  تنتمي  بأنّها  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من 
تتمتع  أنّها  إذ  قيد،  ومكتوم  مواطن  إىل  االستثنايئ  اإلحصاء 
القيد،  مكتومي  أحد  زوجها  يُعترب  بينام  السورية  بالجنسية 
كذلك الحال بالنسبة إىل أطفالها األربعة، وهو ما جعلها تأىس 
حتى  يتغري  مل  الذي  القانوين  وضعهم  بسبب  أطفالها  لحال 

يومنا هذا، رغم بذلهم العديد من املحاوالت.

ويف شهادة أخرى أدلت بها »روضة خليل محمد« من مواليد 
مدينة عامودا يف محافظة الحسكة عام )1974(، وهي متزوجة 
القيد«،  »مكتومي  فئة  من  وجميعهم  أوالد،  ثالثة  ولديها 
أشارت إىل أنها واجهت األمّرين كونها مواطنة وحاصلة عل 

الجنسية السورية يف حني أّن أوالدها محرومون منها135:

»كانت البداية حينام تزوجُت من رجل مكتوم 
أنني  وصحيح  الثالثة،  أطفالنا  وأنجبنا  القيد 
أنني  إال  السورية،  بالجنسية  تتمتع  مواطنة 
أوالدي  القيد ألّن  أصبحُت يف حكم مكتومي 

134   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
الميدانيات لسوريون من أجل  الباحثات  في مقابلة مباشرة مع إحدى      135
الحقيقة والعدالة في مدينة القامشلي/قامشلو خالل شهر حزيران/يونيو 2018.
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أو  لهم  يشء  فعل  بإمكاين  وليس  مكتومني، 
مساعدتهم، فقد حاولُت كثرياً أن أطالب بحق 
األم يف تجنيس أوالدها لكن القانون السوري 
يرفض منح جنسية األم ألوالدها، وقد أصبح 
أوالدي شباناً وهم يعملون يف األشغال الحرّة، 
ومستقبلهم يضيع أمام عيني وأرى أّن نهايتهم 
ستكون كنهاية والدهم والتي نقضيها معاً يف 
الفقر، ورغم إصدار املرسوم القايض بتجنيس 
من  العديد  وبذل   ،1102 عام  األجانب 
القانوين،  تعديل وضعهم  أجل  من  املحاوالت 
إال أّن شيئاَ مل يتغري ومل يحصلوا عىل الجنسية 

السورية.«

أجل  من  »سوريون  باحثوا  أجراها  التي  املقابالت  أظهرت 
الحقيقة والعدالة« مع أكرث من )56( شاهد عيان من الكرد 
غري  كانوا  معظمهم  بأّن  الجنسية،  من  املحرومني  السوريني 
ال  ألنهم  نظراً  الدولة،  يف  العليا  املناصب  تقلّد  عل  قادرين 
بأنهم كانوا  أفاد معظمهم  ميتلكون أي سجالت رسمية، كام 

مستبعدين أيضاً عن مامرسة هذا الحق.

معاناة مستمرة حتى بعد صدور . 16
 املرسوم 49 للعام 2011

الجنسية . 16.1 عىل  للحصول  يائسة  محاوالت 
الّسورية:

يف حني استطاع عدد من الكرد السوريني املحرومني من الجنسية، 
تحقيق حلم املواطنة والحصول عل الجنسية السورية، عقب 
صدور املرسوم الرئايس رقم )49( والقايض بتجنيس فئة األجانب 
عام 2011، مل يتمكن العديد منهم من الحصول عل الجنسية، 
أكرث  مرور  عقب  السيّام  وتضاعفت  ازدادت  معاناتهم  إّن  بل 
األمر  وهو  البالد،  أنهكت  التي  الحرب  عل  أعوام  سبعة  من 
الشاهد  والعدالة«  الحقيقة  أجل  لـ »سوريون من  أكده  الذي 
مازالوا  العرشة  عائلته  وأفراد  إنه  قال  الذي  حسني«،  »رشيد 
املرسوم  القيد، رغم صدور  يومنا هذا يف عداد مكتومي  حتى 
القايض بتجنيس األجانب ورغم محاوالتهم املتكررة، وتابع يف 

هذا الصدد قائالً:

دائرة  راجعُت   )94( رقم  القرار  »بعد صدور 
وتكراراً ملدة سنة، ويف كل مرة  النفوس مراراً 
االنتظار  منا  يطلبون  هناك  املوظفون  كان 
مبنح  سيبدؤون  إنهم  لنا  ويقولون  والرتيث، 
من  االنتهاء  بعد  القيد  ملكتومي  الجنسية 
منحها لألجانب، وذلك وفقاً للتعليامت الواردة 
إليهم، وبقينا ننتظر ألكرث من عام، حيث كنت 
عىل  للحصول  اإلجراءات  بعض  خاللها  أُسرّي 
التعريف  شهادة  بتجديد  وقمُت  الجنسية، 
املحكمة  لدى  قيد«  »مكتوم  كـ  يب  الخاصة 
الرشعية يف رأس العني/رسي كانيه يف 42 آذار/

فتح  عند  للنفوس  أقدمها  ليك   ،2102 مارس 
مل  ولكن  القيد،  ملكتومي  الجنسية  منح  باب 
موظفو  أخربين  فقد  األمل،  خيبة  سوى  أنل 
بورود   2102 عام  منتصف  يف  الحقاً  النفوس 
قرار إليهم يقيض بعدم منح الجنسية ملكتومي 
األجانب  يشمل   /94/ رقم  القرار  وأّن  القيد، 
ومنذ  القيد،  مكتومي  بذكر  يأِت  ومل  فقط، 
ذلك الوقت وأنا أراجع النفوس دورياّ، ولكن 
عام 8102 سمعُت  فائدة، ويف  مطلع  بدون 
أصبحوا  القيد  مكتومي  اقربايئ  من  بعضاً  أّن 
مواطنني وحصلوا عىل دفرت العائلة عن طريق 
أحد املحامني املقربني من الحكومة السورية، 
كل  مقابل  لرية سورية  مليوين  دفعوا  أن  بعد 
الوحيدة  الطريقة  بأنها  وأخربوين  عائلة،  دفرت 
املحامي وقال  قابلُت  لنصبح مواطنني، وفعالً 
حيث  قانوين  بشكل  تسري  اإلجراءات  بأّن  يل 
سوريني  مواطنني  وبعدها  أجانب  سنصبح 
القرار رقم /94/، ولكن مقابل دفعنا  مبوجب 
عن  عدا  لذلك،  كثمن  سورية  لرية  مليوين 
تكاليف اإلجراءات القانونية األخرى للحصول 
عىل دفرت العائلة والحقاّ الهوية الشخصية لكل 
أفراد العائلة، ولكن ليس باليد حيلة، فوضعي 
عليه  أعّول  شيئا  أملك  وال  جدا  سيئ  املادي 
كذلك  سنبقى  وعليه  عائلتي،  محنة  ألنهي 

سنني أخرى، عىس أن يتغري يشء.«
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أما الشاهد »نرص الدين آردم« فقد أكّد لـ »سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة« بأنه تقّدم بأوراقه إىل دائر األحوال املدنية 
وضعه  تعديل  أمل  عل   ،2012 العام  يف  الحسكة  مدينة  يف 
حسب  نفعاً  تجِد  مل  محاوالته  أّن  إال  القيد،  كمكتوم  القانوين 

تعبريه، وأضاف:

بأرواقي  تقدمُت   ،2102 أيار/مايو   4 »بتاريخ 
مرة أخرى إىل دائرة النفوس يف مدينة الحسكة، 
ووالديت،  إخواين  من  ثالثة  بأوراق  تقّدمُت  كام 
إىل  بها  سيبعثون  بأنهم  املوظفون  يل  وقايل 
ويف  ترجع،  حتى  االنتظار  عيّل  وبأّن  دمشق 
رقم  بإعطايئ  املراجعني  أحد  قام  الدائرة  هذه 
مدينة  يف  النفوس  دائرة  موظفي  أحد  هاتف 
دمشق، ونصحني بالتواصل معه، وبالفعل هذا 
ما حدث، إذ قمُت بالتواصل مع هذا الشخص 
وسألته عن ملفي وملف إخواين ووالديت، فقال 
يل بأّن أحد امللفات تّم تقديها إىل فرع األمن 
السيايس يف دمشق، إال أنها مل ترجع، أما امللف 
الستكامل  الحسكة  إىل  إرجاعه  تّم  فقد  اآلخر 
محاواليت،  تُفلح  مل  والرد  األخذ  وبني  األوراق، 
وحاولُت أن أتواصل مرة أخرى مع أحد موظفي 
دائرة النفوس يف دمشق حتى أقوم برشوته علّه 
أن  عيّل  بأّن  أخربين  أنه  إال  وضعي،  يل  يسّوي 

أعاود تقديم الطلب.«

ويف شهادة أخرى قالت »نارين نواف محمود«/مكتومة القيد، 
بأنها حاولت هي األخرى أن تتقّدم بأوراقها إىل دائرة األحوال 
عل  تحصل  علّها   ،2012 عام  القامشيل  مدينة  يف  املدنية 
الجنسية، إال أّن جميع محاوالتها باءت بالفشل، فموظفو دائرة 
األحوال املدنية كانوا دامئاً ما يقولون لها بأنّه تّم إرسال أوراقها 
بعدها  سيتم  حيث  الحسكة،  مدينة  إىل  األخرين  أوراق  مع 

إرسالها إىل مدينة دمشق.

أما الشاهد »فراس سليم عيل« فقد قال لـ »سوريون من أجل 
يف  أوراقه  مبتابعة  يقوم  كان  وحينام  بأنه  والعدالة«  الحقيقة 
دائرة األحوال املدنية يف مدينة القامشيل، من أجل تسوية وضعه 
القانوين كمكتوم قيد، كان املوظفون يخربونه عل الدوام بأنّهم 
تكون يف مدينتي  رمبا  أنها  سوى  األوراق شيئاً  يعلمون عن  ال 
بدفع  مدة  منذ  قام  أنه  إىل  أشار  كام  الحسكة،  يف  أو  دمشق 
رشوة بقيمة )130( ألف لرية سورية حتى يتمكن من الحصول 

عل الهوية والدفرت العائيل، لكّن محاوالته مل تجِد نفعاً.

من جهته أفاد الشاهد »عبد القادر حسن«/مكتوم القيد بأنه 
كلام كان يتوجه إىل دائرة األحوال املدنية يف مدينة القامشيل 
عل  يتحّججون  الدائرة  موظفو  كان  القانوين،  وضعه  لتعديل 
ذلك  علّق136 عل  أوراقه حيث  ما يف  هنالك خطأ  بأّن  الدوام 

قائالً:

فرتة  وقبيل  نتيجة،  بأي  محاوالتنا  تأِت  »مل 
أخرى،  مرة  النفوس  دائرة  مبراجعة  قمُت 
عيّل  يجب  آخر  خطأ  هنالك  أّن  يل  فقالوا 
أنهم  مفادها  قناعة  إىل  وصلُت  لقد  تعديله، 
ال يريدون تسوية أوضاعنا القانونية، وكثريون 
املكتومني  فئة  من  بأوراقهم  تقّدموا  من  هم 
عائلتني  أعرف  نتيجة،  أي  عىل  يحصلوا  ومل 
فقط من فئة املكتومني، كانوا قد حصلوا عىل 
وغري  ملتوية  بطرق  لكن  السورية  الجنسية 

قانونية.«

معو  الدين  »محي  الشاهد  محاوالت  معظم  فشلت  كذلك 
رغم  قيد«،  »مكتوم  كـ  القانوين  وضعه  تعديل  يف  موىس«، 
عام 2011، مشرياً  األجانب  بتجنيس  القايض  املرسوم  إصدار 
إىل أنه توجه عدة مرات إىل دائرة األحوال املدنية يف الحسكة 

لكن دون جدوى أيضاً.

عام  القامشيل  مدينة  مواليد  من  آخر  شاهد  محمد«  »سند 
)1980(، متزوج ولديه أربعة أطفال، كان سند قد بذل العديد 
من املحاوالت من أجل تعديل وضعه القانوين كـ »مكتوم قيد«، 
كام أنه عاىن الكثري يف سبيل تحقيق ذلك، وال سيّام أّن موظفي 
دائرة األحوال املدنية كثرياً ما كانوا يقومون بإلغاء بعض أوراقه، 

يف حني يطلبون التعديل عل أوراق أخرى، وأضاف قائالً:

»يف كل مرة كانوا يطلبون مني ورقة، ويف إحدى 
لذا  ملغية،  أوراقي  معظم  بأّن  أخربوين  املرات 
وكلّفني  جديد،  من  بالطلب  وتقّدمُت  عدُت 
واملال،  والجهد  الوقت  من  الكثري  األمر  ذلك 
حتى أحرضتها لهم، ومنذ ذلك الحني وأنا أتابع 
فئة  من  فالكثري  جدوى،  دون  لكن  املوضوع 
الجنسية، يف حني  الحصول  األجانب متكنوا من 

بقينا نحن املكتومون عىل حالنا.«

136   في مقابلة مباشرة مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل الحقيقة 
آذار/مارس  شهر  في  اللقاء  إجراء  تّم  القامشلي/قامشلو.  مدينة  في  والعدالة 

.2018
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هو  يأس  قيد،  عيل«/مكتوم  إبراهيم  الرحمن  »عبد  الشاهد 
اآلخر من الحصول عل الجنسية رغم محاوالته املتكررة، وقال 

يف هذا الصدد:

والقايض   )49( رقم  املرسوم  إصدار  »عقب 
يقبلون  سوف  أنهم  سمعنا  األجانب،  بتجنيس 
جميعاً  علينا  كان  لذا  أيضاً،  املكتومني  بأوراق 
مدينة  يف  املدنية  األحوال  دائرة  إىل  نتوجه  أن 
القامشيل/قامشلو، فذهبُت مع عائلتي وعائلة 
لتقدير  لجنة  هنالك  وكان  أعاممي،  من  اثنني 
تجاوز  والذي  والدي  دور  أىت  وحينام  األعامر، 
عىل  شاهد  جلب  علينا  كان  عاماً،  السبعني 
عمره  يستذكر  حتى  سناً  منه  وأكرب  به  معرفة 
بالغة،  بصعوبة  تدبّرناه  أمر  وهو  الحقيقي، 
ورغم أننا قمنا بتقديم أوراقنا كاملة إال أّن ذلك 
أحًدا  أّن  أننا مل نسمع  كان دون جدوى، حتى 
غرينا مّمن تقدم بأوراقه قد حصل عىل الهوية.«

من  بالعديد  قيامها  فرغم  مستعار،  محمد«/اسم  »فينوس  أما 
قيد«،  »مكتومة  كـ  القانوين  وضعها  تعديل  أجل  من  املحاوالت 
املالية كرشاوي إىل موظفي  العديد من املبالغ  إضافة إىل دفعها 
دائرة األحوال املدنية، مل تفلح تلك املحاوالت حسب تعبريها وحتى 
حني صدور املرسوم رقم )49( للعام 2011، فقد واجه املشمولون 
باملرسوم عقبات كثري بحسب املحامي »مصطفى أوسو« الذي قال 

يف شهادته لـ »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة«:

»كانت إحدى العقبات التي واجهها املشمولون 
من  سنوات  منذ  انتقالهم  هي   )49( باملرسوم 
مناطقهم األصلية إىل مناطق أخرى مثل دمشق 
العودة  إىل  جميعهم  واضطر  وغريها،  وحلب 
تعديل  العمل عىل  أجل  الحسكة من  ملحافظة 
املطلوبة  األوراق  واستكامل  القانوين،  وضعه 
كانت  والتي  األوالد(  نسب  )تثبيت  ملعاملة 
تحتاج إىل شهادات والدة من )املختار( وكذلك 
تحقيقات أمنية، مرتافقة مع مصاعب وتكاليف 
كان  التي  الحاالت  ويف  جداً،  مرهقة  مادية 
الشخص »املكتوم« املشمول باملرسوم لديه أوالد 
إىل  يحتاج  األول-األب-  املكتوم  كان  مكتومني، 
معاملة )تثبيت نسبه من والده األجنبي أوالً( 
نسب  بتثبيت  ويقوم  أوالً  أجنبياً  يصبح  حتى 

أوالده املكتومني إليه حتى يصبحوا أجانب.«

معاناة حتى يف بالد اللجوء:. 16.2

من  املحرومني  السوريني  الكرد  من  العديد  املعاناة  دفعت 
الجنسية، إىل الهجرة خارج البالد خاصة ما بني األعوام 2004 
والعام 2011، فأصبحت أعداد املهاجرين منهم تزداد يوماً بعد 
يوم، وبسبب حرمانهم من السفر خارج البالد، اضطر العديد 
يف  أصبحوا  إن  وما  الخطرة،  التهريب  طرق  سلوك  إىل  منهم 
املصاعب واملشاكل مالحقتهم من  اللجوء، حتى عاودت  بالد 
مستعار  محمد«/اسم  »دلو  الشاهدة  اعتربت  حيث  جديد، 
عدم حصولها عل الجنسية السورية سبباً وجيهاً دفعها للتفكري 
البالد، نظراً  بالهجرة من سوريا واالستقرار مع خطيبها خارج 
ألنها وعائلتها محرومون من كافة حقوقهم املدنية والسياسية 

يف سوريا، وقالت يف هذا الصدد:

“مل أعد أرغب بالبقاء هنا، فقط أريد الحصول 
عىل فرصة للسفر أللتقي خطيبي ونتزوج بعيداً 
الذي  الحرمان  أوالدي  يعيش  ال  ليك  هنا،  عن 
عشناه، ومنذ عام وأنا أحاول السفر إىل خطيبي 
فرغم  جدوى،  دون  لكن  أملانيا،  يف  املقيم 
تسيريه إلجراءات ملّ الشمل، إال أنني مل أحصل 
أربيل  مدينة  األملانية يف  السفارة  موافقة  عىل 
ألنني  نظراً  وذلك  العراق،  كردستان  بإقليم 
قانونية  وثائق  أي  أملك  وال  القيد،  مكتومة 

تثبت شخصيتي.«

»زهرة رمضان« واجهت هي األخرى صعوبات بسبب وضعها 
بدئها  مع  معاناتها  بدأت  اللجوء،  بالد  يف  كأجنبية،  القانوين 
شملها«  »بلّم  املتعلقة  أوالدها  وأوراق  أوراقها  عل  بالعمل 
فحني  أملانيا،  إىل  سبقهم  الذي  بوالدهم  االلتحاق  أجل  من 
تبنّي  أخرى،  وأوراق  عائيل«  »بيان  استصدار  مبحاوالت  قامت 
من  واحدة  أنّها  الرسمية عل  القيود  يف  مازالت مسّجلة  أنّها 
أوراقها  الحسكة«، رغم كونها قد عملت سابقاً عل  »أجانب 
يوجد  يكن  فلم  اآلخرين  ولديها  أّما  أوالدها وزوجها،  وأوراق 
أي وثائق لديهام ضمن سجالت الحكومة السورية، وتابعت يف 

هذا الصدد قائلة:

»حصلنا عىل جوازات السفر من دائرة الهجرة 
بالسفر  بعدها  وقمنا  الحسكة،  يف  والجوازات 
إىل تركيا مع جميع وثائقنا، حيث سافر زوجي 
بعدها عرب البحر إىل أملانيا، وقام بإرسال طلب 
أضعُت  األثناء  تلك  ويف  ذلك،  بعد  شملنا  للّم 
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جواز سفري يف إحدى الواليات الرتكية، فقمُت 
محافظة  يف  املحاميات  إلحدى  وكالة  بعمل 
حامه من أجل استصدار جواز سفر يل والبني 
ملكاتب  ضحّية  مرتني  وقعنا  وقبلها  الصغري، 
وأشخاص كانوا يعملون عىل استصدار جوازات 
كانت  األغلب  -عىل  تركيا  يف  لسوريني  مزورة 
ذلك  بعد  الّسورية-  باملعارضة  ارتباطات  لهم 
أخربتنا املحامية أنني وزوجي يف عداد أجانب 
عداد  يف  فكانوا  اآلخرين  أوالدي  أّما  الحسكة، 
توكيل  بعمل  ذلك  بعد  قمُت  القيد،  مكتومي 
لشقيقتي من أجل البدء برحلة تصحيح األوراق 
اإلجراءات  جميع  أن  تبنّي  حيث  لنا،  الرسمية 
الحسكة  محافظة  يف  عليها  العمل  تّم  التي 
الرئيسية  السجالت  يف  بتاتاً  موجودة  تكن  مل 
املتحدة  األمم  ساعدتنا  وبعدها  دمشق،  يف 
بالوصول إىل أملانيا واستكامل أوراق ملّ الشمل 

مع زوجي.«

»سوريون  لـ  رمضان  زهرة  قالت  مشابهة،  أخرى  حوادث  يف 
تّم  العائالت  من  آخر  عدداً  أّن  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من 
رفض وثائق الزواج الخاّصة بهم، والتي كانوا قد استصدروها 
إىل  العائالت  من  العديد  اضطرت  إذ  الحسكة،  محافظة  من 
إرسال أقارب لها من الحسكة إىل دمشق خالل الحرب من أجل 

استصدار أوراق صالحة يف الدول األوربية. 

أما الشاهد »عامر جميل حمه« من مواليد مدينة الدرباسية 
بالد  يف  حتى  اآلخر  هو  املتاعب  الحقته  فقد   ،)1985( عام 
حيث  كأجنبي،  السابق  القانوين  وضعه  نتيجة  وذلك  اللجوء، 
وملّ  زوجته  لقاء  من  متّكن  طويالً حتى  وقتاً  »عامر«  استغرق 
شملها إىل أوروبا، و تحّدث137 لـ »سوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة« يف هذا الصدد قائالً:

بعض  واجهُت  أملانيا  إىل  وصلُت  »عندما 
سّيام  ال  كالجئ،  أوراقي  تسيري  يف  الصعوبات 
ُقبيل حصويل  الحسكة  أجانب  من  كنُت  أنني 
منا  طلبوا  قد  وكانوا  السورية،  الجنسية  عىل 
ودير  وإدلب  الحسكة  محافظات  أبناء  نحن 
دمشق  من  أوراقاً  نُحرض  أن  والرقة،  الزور 
حرصاً، وهذا املوضوع أعاقني كثرياً مبا أنني مل 
العام  ُقبيل  الرسمية  السجالت  يف  اسامً  أمتلك 

137   في مقابلة عبر االنترنت مع أحد الباحثين الميدانيين لسوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة. وقد تّم إجراء اللقاء في شهر آذار/مارس 2018.

الشمل،  مل  أثّر ذلك عىل موضوع  20.11، كام 
الحقاً،  زوجتي  أصبحت  التي  خطيبتي  أّن  إذ 
أملانيا إال بعد ميض  القدوم إىل  مل تتمكن من 

وقت طويل.«

وبدوره قال الشاهد »حسني معمي« من مواليد مدينة الحسكة 
باليأس  شعر  عندما  أوروبا  إىل  اللجوء  قرر  إنّه   ،)1984( عام 
واالستسالم نتيجة وضعه القانوين كـ »مكتوم قيد«، وتحّدث يف 

هذا الصدد قائالً: 

كردستان  إىل  التهريب  طرق  سلوك  »قررُت 
العراق، ومن هنالك توجهُت إىل أملانيا، وعندما 
ويف  السوري  املواطن  كان  أملانياً  إىل  وصلُت 
عىل  الحصول  يستطيع  أشهر   )4-3( غصون 
ومبا  لكن  سنوات،   )3( ملدة  األملانية  اإلقامة 
استغرق  فقد  الشخصية،  الهوية  أملك  ال  أنني 
املحكمة  إىل  وذهبُت  طويالً،  وقتاً  األمر  مني 
ثالث مرات، ويف أخر األمر حصلُت عىل اإلقامة 

ملدة عام واحد فقط.«

إىل  اإلشارة  باشا«  إبراهيم  عيل  »محمد  املحامي  يحاول 
األجانب  قدرة  عدم  تتلّخص يف  نظره  من وجهة  هامة  نقطة 
الجنسية  عل  الحصول  اللجوء  دول  يف  املقيمني  واملكتومني 
بالرضورة،  بطريقة غري رشعية  البالد  من  لخروجهم  السورية، 
والنعدام خياراتهم يف إنجاز أوراقهم والحصول عل الجنسية 
إال يف حاالت العودة مرة أخرى إىل سوريا بطريقة غري رشعية 
واملطالبة  بالدهم  سفارات  مراجعة  يستطيعون  ال  فهم  أيضاً. 
بإعادة الجنسية السورية لهم. ألنه ويف هذه القضية تحديداً 
كان يُطلب من أجانب الحسكة العودة إىل »مراكز أماناتهم« 
كان  السورية،  املحافظات  ضمن  حتى  املدنية،  السجالت  يف 
وإعطاء  الحسكة  محافظة  إىل  العودة  جميعاً  عليهم  يجب 
البصمة من أجل استخراج األوراق الخاصة بالجنسية. ويضيف 

»الباشا«:

تّم  التي  امللفات  من  االالف  عرشات  »هنالك 
رفعها إىل وزارة الداخلية ومازالت معلّقة، وهي 
تحويل  استطاعت  والتي  املكتومني  فئة  تخّص 
إىل  ووصلت  الحسكة،  أجانب  فئة  إىل  نفسها 

مرحلة الحصول عىل الجنسية السورية.«
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مخاوف رغم الحصول عىل الجنسية:. 16.3

عل الرغم من نجاح العديد من الكرد السوريني املجرّدين من 
العديد  أّن  إال  السورية،  الجنسية  الحصول عل  يف  الجنسية 
باّن  والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  أفاد  منهم 
هنالك تحديات وعراقيل مازالوا يتعرضون لها، حيث أشاروا 
إىل أّن مرور أكرث من سبعة أعوام عل الحرب السورية جعل 
تحّدث138  إذ   عليهم،  صعباً  أمراً  الحقوق  من مامرسة هذه 

الشاهد »سليامن حسني أمني« حول ذلك قائالً: 

ورغم  كثرياً،  الخارج  إىل  السفر  أود  »كنُت 
أمتكن  مل  السورية،  الجنسية  عىل  حصويل 
اإللزامية  للخدمة  مطلوب  لكوين  ذلك،  من 
إخويت  أّن  كام  السوري،  الجيش  صفوف  يف 
باسمهم  أطفالهم  تسجيل  من  يتمكنوا  مل 
فئة  من  أيضاً  كانوا  ألنهم  املدين  السجل  يف 
األجانب، وقد كنا مستائني جداً بسبب وضعنا 
يضيع  مستقبلنا  كان  فقد  السابق،  القانوين 
الكثري  فاتنا  أنه  أعيننا، واألهم من ذلك  أمام 
حينام كنا أجانب، فليس بإمكان الزمن العودة 

للوراء.«  

بدوره أشار الشاهد »أبو ديار«/اسم مستعار إىل أّن من أكرث 
التحديات التي واجهته والسيّام عقب حصوله عل الجنسية 
السورية، محاولته تسجيل العديد من املمتلكات باسمه، حيث 
تستغرق هذه العملية الكثري من الوقت والجهد، وتحتاج إىل 
العديد من األوراق الثبوتية والشهود عل حد وصفه. »يلامز 
لقامن عثامن«  قال هو اآلخر بأنه وعل الرغم من حصوله 
عل الجنسية السورية، إال أنه ما زال يشعر أنه مواطن من 
الدرجة الرابعة، ففي كل مرة كان يقوم فيها بتسيري املعامالت 
األسئلة  من  للعديد  يتعرض  كان  الحكومية،  الدوائر  يف 
كام  كأجنبي،  السابق  القانوين  وضعه  حول  واالستفسارات 
أشار »يلامز« إىل أنه كان يظن بأّن الحكومة السورية ستقوم 
السورية،  الجنسية  عل  الحصول  يف  نجح  حال  يف  بتعويضه 
قامت  حيث  وصفه،  حد  عل  العكس  هو  حدث  ما  أّن  إال 
الحكومة السورية بأخذ مبلغ )15000( لرية سورية، فقط يك 
يتمكن من الحصول عل البطاقة الشخصية من دائرة األحوال 

املدنية، حسب تعبريه.

أجل  من  لسوريون  الميدانيات  الباحثات  إحدى  مع  مباشرة  مقابلة  في     138
الحقيقة والعدالة في شهر حزيران/يونيو 2018.

أما الشاهد »زاهر فرحان عيل« فوصف لـ »سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة« املخاوف التي راودته عقب حصوله عل 
للخدمة  سوقه  يتم  أن  يخىش  ما  فدامئاً  السورية،  الجنسية 
االحتياطية يف صفوف الجيش السوري بسبب األوضاع األمنية 

املرتدية يف البالد.

الشاهد »شفان حسني أمني« اخترص التحديات التي واجهته 
حتى بعد حصوله عل الجنسية السورية قائالً:

تالشت  أنها  إال  وآمال،  طموحات  لدّي  »كان 
حتى  واآلن  السابق،  القانوين  وضعي  بسبب 
بعد حصويل عىل الجنسية السورية، مل أمتكن 
من تحقيقها، بسبب أوضاع بالدنا التي تعاين 
الحرب، وبرأيي إّن الحل الجذري هو أن يتّم 
إجراء إحصاء جدي وواضح من قبل الجهات 
دولية  جهة  هنالك  تكون  أن  وأقرتح  املعنية، 
هنالك  اآلن  فحتى  املسألة،  ترُشف عىل هذه 
عىل  يحصلوا  مل  القيد  ومكتومو  أجانب 
سواء  كثرياً،  ترّضروا  أناس  وهنالك  الجنسية، 
بسبب فقدانهم أراضيهم، أوعدم متكنهم من 

إمتام تعليمهم.«

حصوله  وهاب«  وهاب  »سيامند  الشاهد  اعترب  جانبه،  من 
عل البطاقة الشخصية السورية بعد أن كان من فئة األجانب، 
نقطة تحول مؤثرة يف حياته عل جميع األصعدة، وال سيام 
الصعيد االقتصادي، نظراً ألنه أعفي من خدمة العلم اإللزامية 
الحقيقة  أجل  من  »سوريون  لـ  وتحّدث  أيضاً،  »العسكرية« 

والعدالة« يف هذا الصدد قائالً:

من  األخري  العقد  يف  عديدة  سنوات  »سعينا 
القرن  من  األول  والعقد  العرشين  القرن 
الواحد والعرشين يك نصبح مواطنني سوريني، 
املرسوم  صدور  ومع  جدوى،  دون  ولكن 
الجنسية  مبنح  والقايض   )94( رقم  الرئايس 
راجعنا   ،1102 عام  منها  للمجرّدين  السورية 
الحصول  إجراءات  وبدأنا  النفوس،  دائرة 
دفرت  عىل  حصلنا  البداية  ويف  الجنسية،  عىل 
العائلة  افراد  أن يحصل كل من  العائلة، قبل 
كأي  الهوية(  )بطاقة  الشخصية  بطاقته  عىل 
أخي  باسم  منزلنا  سجلنا  ثم  سوري،  مواطن 
لسنوات  مسجالً  بقي  أن  بعد  يكربين،  الذي 



املواطنة السورية املفقودة

61

باسم أحد اصدقاء والدي، كام تّم إعفايئ من 
اداء خدمة العلم اإللزامية )العسكرية( أيضاً، 
وكنت   ،1991 عام  يف  مولود  ألنني  وذلك 
القرار،  صدور  حني  األداء  سن  تجاوزُت  قد 
لبيع  محالً   2102 عام  بداية  يف  افتتحت  لذا 
ألبسة األطفال والنساء ليك أساعد أخي الذي 
يكربين يف تأمني لقمة عيش العائلة، فلم يكن 
العام، بينام  القطاع  العمل يف  لنا سابقاً  يحق 
القطاع  مجاالت  بعض  يف  العمل  فرص  كانت 
الخاص ممكنة ولكن برواتب زهيدة، ألننا مل 
نكن منلك وثائق تثبت شخصيتنا، كام مل يكن 
لدينا سابقاً الحق يف امتالك أرض أو سيارة أو 
حساب بنيك، ولكن اآلن الوضع أفضل بعد أن 

حصلنا عىل حق املواطنة«.

»لو أمكن للزمن العودة للوراء«:  .16.4  

الجنسية،  من  املحرومني  السوريني  الكرد  من  العديد  يُقّر 
أجل  من  »سوريون  باحثي  قبل  من  مقابلتهم  متّت  والذين 
أمر  السورية لهم هو  الجنسية  بأّن منح  الحقيقة والعدالة« 
رضوري وهام للغاية، حيث تحدثت الشاهدة »سهلية محمد 
عيل« والتي مل تفلح يف الحصول عل الجنسية السورية حتى 

يومنا هذا، قائلة:

يكون  ولن  الحقوق،  كافة  من  حرمنا  »لقد 
الحل إال بإعطاء املكتومني واألجانب الجنسية 
إىل  العودة  للزمن  أمكن  لو  فقط  السورية، 

الوراء، لكان ذلك تعويضاً جيداً لنا.«

مسألة  عل  مستعار،  محمد«/اسم  »دلو  علّقت  وبدورها 
الجنسية حيث قالت  الكرد السوريني املجرّدين من  تعويض 
القيد يكون  الوحيد لتعويض األجانب ومكتومي  السبيل  إّن 
يجب  كام  لجميعهم،  السورية  الجنسية  منح  أو  بإعادة 
القانونية  الوثائق  كافة  ومنحهم  ًومعنوياً،  ماديا  تعويضهم 

التي تعيد لهم اعتبارهم.

هنالك  أّن  إىل  القيد  برو«/مكتوم  »عزيز  الشاهد  أشار  فيام 
وتوفوا  القيد  مكتومي  ولدوا  الذي  السوريني  الكرد  بعض 
دون أن يتغري شيئاً يف وضعهم القانوين، ووضح بأّن موضوع 
الحصول عل الجنسية السورية مل يعد هاجساً كبرياً بالنسبة 

إليه، لكن خوفه األكرب يبقى يف أن يواجه أطفاله املصري ذاته، 
وأضاف قائالً:

من  املنطقة  شعب  يتعرض  أال  أمتنى  »فقط 
للعنرصية  ومسلمني  ومسيحيني  وكرد  عرب 
ألن  العرقي،  أو  الديني  انتامئهم  بسبب 
حول  كبرياً  وعياً  لدينا  خلق  اليشء  هذا 
انتامئك  بسبب  للعنرصية  تتعرض  أن  معنى 
كرداً.« ولدنا  أننا  ذنبا  فليس   القومي، 

خامتة: منح الوثائق والتعليم . 17
والتعويض عىل سلم األولويات:

تزامناً مع عقد املقابالت واللقاءات مع شهود العيان والضحايا 
عليه »سوريون من  الذي عملت  التقرير  إعداد هذا  لغرض 
عينة  استهدف  استبيان  إجراء  تّم  والعدالة«  الحقيقة  أجل 
أجل  من  الجنسية،  من  املجردين/املحرومني  من  عشوائية 
استكشاف أهم احتياجات تلك الفئات خالل العقود املنرصمة 

من عمر الدولة السورية. 

شارك يف االستبيان 65 شخصاً من الفئات التالية )مكتوم القيد 
ومازال - مكتوم القيد وحاصل عل الجنسية السورية - أجنبي 
السورية(، متوزعون  الجنسية  - أجنبي وحاصل عل  ومازال 
رئييس  بشكل  سوريا  )داخل  مختلفة  جغرافية  مناطق  عل 
وخارجها مثل تركيا وكردستان العراق ودول اللجوء األوريب(. 

متّوز/ شهر  نهاية  بني  ما  الفرتة  يف  االستبيان  إجراء  وتّم 
معظم  وكان   ،2018 آب/أغسطس  شهر  ونهاية   2018 يوليو 
املناطق  من  ينحدرون  االستبيان  يف  املشاركني/املشاركات 
والقامشيل/قامشلو  املدينة  الحسكة  التالية:  الجغرافية 

وعامودا والدرباسية ورأس العني/رسي كانييه.

الثامنة  سّن  فوق  الذكور  فئة  من  املشاركني هم  أغلب  كان 
عرش بنسبة 72.1 %، تلتها فئة اإلناث فوق سّن الثامنة عرش 
بنسبة 26.5 %، وتّم تسجيل حالة أنثى واحدة ما دون سّن 

الثامنة عرش بنسبة 1.05%.
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قط  تعليم  عل  يحصلوا  مل  الذين  األشخاص  نسبة  بلغت 
)أمينّي(، 10 % من مجموع املشاركني، ونسبة الحاصلني عل 
شهادة التعليم االبتدايئ )حتى الصف السادس( 18.3 %، أّما 
نسبة الحاصلني عل الشهادة اإلعدادية فقد بلغت 18.3 %، 
الثانوية  الشهادة  الحاصلني عل  األشخاص  نسبة  كانت  فيام 
30 %، ونسبة األشخاص الذين تخرجوا من معاهد )سنتني( 5 
%، ونسبة الحاصلني عل إجازة جامعية 18.3 %. بدون وجود 

أي حالة وصلت إىل مراحل الدراسات العليا.

 ،%  51.5 الوالدة  عند  القيد«  »مكتومي  فئة  نسبة  بلغت 
فئة  نسبة  بلغت  بينام  املشاركني/املشاركات،  مجموع  من 
»األجانب« 47.1 %، وكانت هنالك حالة واحد لشخص تغري 
وضعه القانوين بعد الوالدة من فئة »مكتومي القيد« إىل فئة 

»أجانب الحسكة«.

ما  الفرتة  يتغرّي خالل  مل  القانوين  أّن وضعهم   % 94.1 قال   
بني العام 1962 والعام 2011، بينام قال 5.9 % أّن وضعهم 

القانوين تغرّي خالل تلك الفرتة.

قال 55 % من املستهدفني أّن وضعهم القانوين مل يتغرّي حتى 
بينام   ،2011 للعام   49 رقم  الترشيعي  املرسوم  صدور  بعد 

قالت النسبة املتبقية أّن وضعهم القانون تغرّي.

طرح االستبيان عل فئة مكتومة القيد حتى اآلن أسئلة تتعلق 
جاءت  وقد  لهم،  بالنسبة  أساسية  يرونها  التي  باألولويات 
تشمل  والتي  أوالً،  الوثائق  أهمية  حول  متمحورة  اإلجابات 
نسبة  وكانت  وغريها،  السفر  وجوازات  الشخصية  البطاقات 
األشخاص الذين ركّزوا عل أولوية التعليم متقاربة مع النسبة 
األوىل، وجاءت أولوية التعويض املادي واملعنوي بعد قضيتي 
التأهيل  أهمية  إىل  األفراد  بعض  وأشار  والتعليم،  الوثائق 

والتدريب.

يندرجون  زالوا  ما  الذين  األشخاص  أولويات  تشابهت  وقد 
حيث  من  األوىل  الفئة  مع  الحسكة«  »أجانب  فئة  تحت 
املادي واملعنوي، وأشار  الوثائق والتعليم والتعويض  أهمية 
بعض األفراد إىل أهمية التأمني الصحي والحق يف العمل ضمن 

القطاع العام.

فئة  تحت  يندرجون  كانوا  الذين  لألشخاص  بالنسبة  أّما 
مكتومي القيد والحاصلني حديثاً عل الجنسية السورية )بعد 
عملية  استكامل  حول  أولوياتهم  فتمحورت   ،)2011 العام 

التعليم بعد االنقطاع وأهمية التعويض املادي واملعنوي.

أّما أولويات فئة األجانب التي حصلت حديثاً عل الجنسية 
السورية بعد العام 2011، فقد متحورت حول التعليم بشكل 

اسايس والتعويض املادي واملعنوي.

وخالل طرح سؤال عام ملجموع املشاركني حول بعض املطالب 
اإلجراءات  إزالة  أهمية  األشخاص  من  العديد  ذكر  األخرى، 
القانونية املرتاكمة بحق هذه الفئات، وتسوية األوضاع يف بالد 
املحرومني  بتزويد  والقنصليات  للسفارات  والسامح  اللجوء، 
من الجنسية باألوراق الثبوتية، واالعتذار عن الرضر الذي وقع 
عليهم إضافة إىل التعويضات عن املمتلكات، سواء تلك التي 
الفئات  حرمان  تّم  التي  أو  اإلحصاء  بعد  عليها  االستيالء  تّم 
منها بعد عمليات توزيع األرايض عل باقي السوريني وأهمية 

اإلعفاء من الخدمة العسكرية اإللزامية.

مدى  معرفة  املمكن  من  بأنّه  عبدو«  »نالني  املحامية  ترى 
الرضر الذي لحق باألجانب السوريني أوالً ورضورة التعويض 
عنه ثانياً، من خالل نصوص عديدة  يف  املنظومة القانونية 
السورية، منها املادة )164( من القانون املدين السوري والتي 
تنص عل أن  كل من ارتكب رضراً  يلزم من ارتكبه بالتعويض، 
أّن الرضر مل يقترص عل  وتجادل املحامية مستندة إىل كون 
حاالت فردية بل شمل عرشات اآلالف والحقاً عرشات اآلالف 

من الوالدات الجديدة.139 وتضيف املحامية قائلة:

»املادة )9( من قانون مجلس الدولة السوري 
يفصل  أنّه  عىل  تنص   1959 لعام   )55( رقم 
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غريه يف 
طلبات التعويض عن القرارات املنصوص عليها 
يف املادة )8( من القانون نفسه إذا رفعت إليه 

بصفة أصلية أو تبعية.« 

وال ترى املحامية نالني عبدو أن قضية إعفاء جزء كبري من فئة 
اعتباره  يرقى إىل حد  اإللزامية  الخدمة  الحسكة من  أجانب 
وضنك  والشتات  العوز  عانت  التي  االرس  آلالف  تعويضاً 

العيش.140

تعويضات أجانب محافظة الحسكة. موقع »والتي مه«. الخميس 24     139
آب/أغسطس   6 زيارة  )آخر  عبدو«.  »نالين  المحامية   .2014 تموز/يوليو 
http://www.welateme.net/erebi/modules. للمزيد:   .)2018
php?name=News&file=article&sid=17750#.W5ZISugzbIX

من  نسيانهم  تم  هل  الجنسية  من  المجّردون   « موسى،  علي  عباس     140
المقالة  استالم  )تّم  شباط/فبراير 2018.  الخير سوريا. 12  جديد؟!«، صباح 

على شكل ملف word من الكاتب نفسه(.
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توصيات ومقرتحات:. 18

إىل الحكومة السورية:. 18.1

االنضامم إىل اتفاقية عام 1961 التي تسعى إىل خفض 	 
حاالت انعدام الجنسية.

اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ املرسوم الصادر عام 	 
2011 وإعادة منح الجنسية لجميع األشخاص من 

فئة األجانب الذين تم تجريدهم منها نتيجة اإلحصاء 
الذي أجري عام 1962، هم وذريتهم.

اتخاذ تدابري فورية إلعادة الجنسية إىل األشخاص 	 
املحرومني منها من فئة املكتومني.

شمل األشخاص املجردين من الجنسية الذين فروا 	 
خارج سوريا نتيجة األحداث األخرية يف كلتا العمليتني 
آنفتي الذكر، وذلك من خالل فتح املجال لهم لتقديم 

طلبات الحصول عل الجنسية عرب االنرتنت وإعطاء 
الضوء األخرض للقنصليات السورية الستقبال هذه 

الطلبات.

الرشوع يف إجراءات عملية تعويض املجردين من 	 
الجنسية، وأهمها االعرتاف باملسرية التعليمية ألولئك 

الذين حرموا من الحصول عل شهادات تثبت 
اجتيازهم لها.

تعديل القوانني بغية إلغاء النصوص التمييزية وضامن 	 
احرتام الترشيعات للمعايري الدولية.

تعديل القوانني لضامن متكني املرأة من إسناد 	 

جنسيتها إىل أبنائها أسوة بالرجل.

إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم . 18.2
املتحدة:

مطالبة الحكومة السورية باإلفصاح عن جميع الوقائع 	 
والعنارص املتعلقة بالسوريني عدميي الجنسية بجميع 

طوائفهم، مبن فيهم اآلشوريون والعرب والكرد.

مطالبة الحكومة السورية بتقديم تقرير حول قضية 	 
املجردين من الجنسية.

إنشاء آليات الدعم املناسبة لألشخاص عدميي 	 
الجنسية، التي من شأنها معالجة نقاط الضعف التي 

متنعهم من مامرسة حقوقهم اإلنسانية األساسية 

بسبب كونهم مجردين من الجنسية، وال سيام مبسائل 
االضطهاد والتعليم ووثائق الهوية.

إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون . 18.3
الالجئني:

اتخاذ خطوات ملعالجة مسألة انعدام الجنسية بشكل 	 
كامل باعتبارها مسألة قامئة بذاتها والبدء مبراقبة 

التطورات الحاصلة بشأنها.

إىل منظمة اليونيسيف:. 18.4

التغلب عل العوائق التي تعرتض األطفال عدميي 	 
الجنسية يف مجال التعليم وإقامة دورات تعليمية 

مفتوحة لهم عل اإلنرتنت وموثقة بشهادات معتمدة.

إىل السيد ستيفان دي مستورا، املبعوث . 18.5
األممي الخاص إىل سوريا:

طرح قضية السوريني عدميي الجنسية، مبن فيهم 	 
ضحايا اإلحصاء الذي تم إجراؤه عام 1962 ، خالل 

محادثات السالم التي تجرى يف جنيف وسوتيش.

إىل املنظامت السورية غري الحكومية:. 18.6

شمل األشخاص عدميي الجنسية يف مساعيهم 	 
املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان ، وإعادة اإلعامر 

، وتحقيق العدالة من أجل خلق مساحة لهم يف 

مجتمع الغد. 

إىل الجامعات:. 18.7

املشاركة يف دراسة شاملة عن قضية انعدام الجنسية 	 
يف سوريا من أجل تزويد األطراف املعنية باملعلومات 

ذات الصلة.

إىل األشخاص املجردين من الجنسية:. 18.8

التنظيم والعمل مًعا والتواصل سواء داخل سوريا 	 
أو خارجها أو يف مخيامت اللجوء وتشارك املوارد 

واملعلومات للعمل عل تجاوز العقبات التي 
يواجهونها كمجردين من الجنسية.

انتهى




