 -1خلفية تاريخية:

االضطهاد والتمييز بحق المواطنين األكراد في سورية

يشكل األكراد حوايل  % 51من جمموع سكان سوريا ،ويسكنون مشال ومشال شرق البالد على طوول ادودود السووري
الرتكي  ،يف مناطق ( :اجلزيرة ،عفرين ،عني العرب) إضاف إىل تواجدىم بنسب خمتلف يف منطق الساحل وحلب ودمشق
وريفها والرق ومحاه وغريىا.
ال توزال السوولطات السوووري املتعاقبو توارس حووق األكوراد سياسو تييووز عرقووه واضووطهاد قووومه و وورمهم موون كافو حقوووقهم
القومي و والداقراطي و اة س ووا ي اللن وويق بكي ووان الش و  ،حي ووب طبق و حقه وم مش ووارين عنن وري وإج وراريات وت وودابري
اسووتانائي مشل و خمتلووا جوا ووب حيوواهم ( السياسووي  ،االقتنووادي  ،االجتماعي و  ،الاقافي و  ،) ...وفيمووا يلووه توقووا عنوود
أمهها:
 – 2التجري ددا والحر ددال ددن الجني ددية الي ددورية :قام و الس وولطات الس وووري يف  5691 / 51 / 1واس ووتناداً إىل

املرسووم التشوريعه رقوم (  ) 69تواري  5691 / 8 / 19وعو جلوان ،عرفو ب و ( جلوان اةحنواري ) الوت ا تشورت يف
حمافظ ادسك حنراً ،بتجريد عشرات اآلالف من العوائل الكردي يف احملافظ من جنسيتهم السوري بشكل عشووائه،
حيب جرى اةحنواري كموا قلنوا يف حمافظو ادسوك حنوراً وملودة (  ) 12سواع فقو  ،وبالنتيجو فقود عشورات اآلالف
من املواطنني السوريني مون األووول الكرديو جنسويتهم ووجودوا أ فسوهم جموردين مون اجلنسوي وأووبةوا مورة قلوم حمورومني
من مجين ادقوق املد ي بقرار م م ال يقبل أي طريق من طرق املراجع .
وقد مشل اةحناري املذكور فئتني من اجملردين من اجلنسي  ،ومها:

 - 1الفئة األولى ( :أجا ب حمافظو ادسوك ) وىوم الوذين أعطووا بطاقوات محوراري (إخوراج قيود) ،مودون عليهوا عبوارة
(مل يوورد لووو اسووم يف عووداد العوورب السوووريني تيج و إحنوواري عووام  ،)5691وىووه ال لووول ووواحبها حووق مدووادرة الووبالد
والعووودة إليهوا ،وإن مسةو لووو باملدووادرة يشوورت عليووو عوودم العووودة إىل سوووريا ،كمووا أهنووا ال لولوو حقوقواً أخوورى عديوودة،
كادق يف النوم يف الفنادق ،إذ يستلزك ادنول على موافق شعب الفنادق لقبول البطاق ادمراري.
 - 2الفئدة الااييددة :فلووم يووتم تسوجيلهم يف أيو سووجالت رمسيو وعرفووا ب و (مكتوومه القيوود) ،ومل يوورد وم أمسوواري هنائيواً ،وال
الكون أي وثائق باستاناري شهادة تعريا من امل تار أو سوند إقامو والوت ال يوتم إعطاريىوا إال بعود ادنوول علوى موافقو
األمن السياسه ،وبالتايل فإ و ليس ؤالري أي وجود قا وين.

و تيج للزيادة الطبيعي النامج عن الوالدات ،أوبح عدد اجملوردين مون اجلنسوي يف الوقو اداضور أكاور مون ربون مليوون
إ سووان ،فالطفوول املولووود موون زواج إ سووان جموورد موون اجلنسووي السوووري موون إ سووا ىووه األخوورى جمووردة موون اجلنسووي السوووري
يكوون أأجنويأ .أموا الطفول املولوود مون زواج إ سوان جمورد موون اجلنسوي مون إ سوا تتمتون باجلنسوي السووري يكوون مكتوووم
القيوود ،وحووب ينووبح أأجنوويأ جيووب عليووو القيووام بووإجراريات معقوودة جووداً .وكووذلا ادووال عنوودما يكووون األب جموورداً موون
اجلنسي واألم مكتوم القيد وأيضاً ادال الت يكون فيها األبويني مكتومه القيد.

وقوود حوورم اةحنوواري املووذكور ضووةاياه موون دمارس و مجيوون حقوووقهم الطبيعي و املرتتبو علووى حووق اجلنسووي (ادقوووق املد ي و ،
االجتماعي  ،السياسي  ،الاقافي  ،واالقتنادي … ) ،ومن دمارسو حيواهم الطبيعيو  ،ومون حوق العمول والتوليوا والتعلويم
والسفر وحق التملا وحق اال تفاع باألراضه الزراعي .
يالحظ املتابعون لقضي األكراد اجملردين من اجلنسي السوري وجود اداالت التالي :
* األب يتمتن باجلنسي السوري واألوالد بعضهم أو كلهم جمردين من اجلنسي السوري .
* األب جمرد من اجلنسي السوري واألوالد بعضهم أو كلهم جمردين من اجلنسي أو مكتومني.
* الكاري من اجملردين من اجلنسي السوري حيملون دفاتر خدم العلم قبل عام .5691
* كما أن بعض املواطنني الكرد مت جتريدىم من اجلنسي السوري يف عام  5691ملناىضتهم مشروع ادزام العريب.
وحووب اآلن ال توزال قضووي املوواطنني األكووراد اجملووردين موون اجلنسووي السوووري قائمو ومل جتوود ادكومووات السوووري امل تلفو ووا
حلوالً مناسب  ،رغم املطالبات املستمرة واملتكررة من قبلهم.
يف عوام  ، 5666قالو جلنو القضواري علووى التمييووز العننوري ،وىووه ا يئو الوت تراقووب إلتوزام الودول األطوراف باالتفاقيو ،
قال أهنا أال تزال تشعر بالقلق إزاري حال ا عدام اجلنسي لعدد كبري مون األشو ام مون أوول كوردي ،الوذين يوزعم أهنوم
دخلووا اجلمهوريو العربيو السوووري موون البلوودان اجملواورة  5691حووت  5661والووذي يقووال إن عوودد  91ألووا سووم أ.
(الفقرة .)6
وأتشووعر اللجن و بووالقلق إزاري األك وراد املولووودين يف سوووريا ،الووذين يعت و ون إمووا أجا ووب أو مكتووومني موون قبوول السوولطات
السوووري والووذين يواجهووون وووعوبات إداريو وعملي و يف ادنووول علووى اجلنسووي السوووري  ،علووى الوورغم موون أن لوويس لووديهم
جنسي أخرى بالوالدةأ( .الفقرة .)51
كما قال جلن حقوق اة سان يف األمم املتةودة يف عوام  1111إهنوا أال توزال قلقو إزاري حالو عودد كبوري مون األكوراد
يعاملون كأجا ب أو كأش ام غري مسجلني وإزاري التمييز الذي يعا و و .تذكر اللجن الدول الطرف بأن العهد الودويل
اخلام بادقوق املد ي والسياسي ينطبق على مجين األفراد اخلاضعني لواليتهاأ (املادتان  19 ،12 ،)5( 1و .)19

 – 3يزع يا األكراد عدن األراضدي وسياسدة تبريدا نداط ه  :يف عوام  3791وعلوى طوول ادودود السووري مون كول
م وون تركي ووا والع وراق يف حمافظ و ادس ووك ( اجلزي وورة ) وبط ووول (  ) 193ك ووم وع وورني م ووا ب ووني ( )33 – 31ك ووم ،قام و
السلطات السوري بنزع يد عشرات اآلالف من املواطنني الكرد يف ىذه املناطق عن أكار من ثالث أرباع مليون دوًل من
أخنب األراضه الزراعي الت كا ون الكوهنا ويستامروهنا ،وإعطائها لعائالت عربي أيت هبا من حمافظت الرق وحلب.

وقد أقام م القيادة القطري دوزب البعوب ادواكم  13مركوز جتمون يف ىوذه املنواطق ،هبودف تشوريد وهجوري املوواطنني
الكرد من ىذه املناطق وتديري تركيبتها الدادرافيو  ،ويف  7119/6/31قامو السولطات السووري (الرابطو الفالحيو ) يف
املالكي – حمافظ ادسك  ،بتوقين عقود من  331عائل عربي من منطق الشدادي – حمافظ ادسك  ،للةنول على
حووايل سووت دالف دوًل يف منطقو املالكيو  ،يف الوقو الووذي يووتم وبشووكل موونظم تشوريد عشورات اآلالف موون أبنوواري ىووذه
القوورى (األكووراد) إىل منوواطق أخوورى داخوول سوووريا وخارجهووا حاواش عوون لقمو عيشووهم ،ويف  7131/1/39وجه و وزارة
الزراع واةوالح الزراعه السوري  ،كتاباً حيمل الرقم (  / 7919م ) إىل دوائر الزراع يف حمافظ ادسك يطلب فيها
من ىذه الدوائر شطب أمساري بعض الفالحني من حماضر أجور املال وعقود اآلجار ،ومجين ىؤالري من املواطنني األكراد،
حج عدم حنو م على الرتاخي القا و ي وفق أحكام القا ون رقم  13لعام  7111وتعديالتو.
 -4إجراءات وتاابير استانائية بحق المواطنين األكراد:
 ال تزال ادكوم السوري تنون األكوراد يف سووريا مون التمتون ودمارسو حقوقوو األساسوي اللنويق بكيواهنم القوومه ،فهوهتو ووارس خمتلو ووا أشو ووكال الضو وود ملنو وون األكو ووراد مو وون االحتفو ووال بعيو وود رأس السو وون الكردي و و (عيو وود النو وووروز) ،ففو ووه يو وووم

 2212/3/21قام السلطات يف حمافظ الرق السوري باستفزاز املواطنني األكراد احملتفلني بعيد النوروز يف منطق
مشووال النووامن وتفريووق مجوووعهم بشووكل فووظ واةقوودام علووى إطووالق الروووام ادوه والعشووائه علوويهم ،مووا أدى إىل قتيوول
وعدد من اجلرحى.
 ال تزال ادكوم السوري تنن األكراد ممين الوسائل من دمارس حقهم الطبيعوه يف الوتكلم بلدوتهم األم ،فإضواف إىلأهنووا ال تعوورتف باللد و الكردي و كلد و رمسي و يف الدول و  ،تعموول بشووب الوسووائل ملنوون التةوودث أو مداول و اللد و الكردي و بووني
املواطنني األكراد ،وتارس يف سبيل ذلا مجيون الوسوائل وا يف ذلوا التعوذيب وحجوز ادريو ووووالً إىل التجور بأحكوام
قضائي .
 ال توزال ادكومو السوووري تعموول بووبالا وزيوور الداخليو عووام  3761والووذي انوون وجبووو أبنوواري حمافظو ادسووك بسووببغالبيتها الكردي من قل قيودىم املد ي إىل احملافظات األخرى.
 ال ي وزال العموول مسووتمراً بووبالا وزيوور الداخلي و اخل وام ةافظ و ادسووك رقووم (  /511س ) توواري 5661/6/9والووذي يطلووب فيووو التأكوود موون وووة البنوووة بووني املولووود وأبويووو موون قبوول إحوودى اجلهووات األمنيو بالنسووب لكافو الوووالدات
(ادديا والقدا ) ،حيب لضن الوالدات اجلديدة يف احملافظ ملوافق جهاز األمن السياسه ،وىو وضن اسوتانائه ،فيموا
يعتقد أ و أيضاً بسبب الدالبي الكردي يف احملافظ .
 ال يزال الطلب والعمال األكراد يتعرضون وبشكل مستمر ةجراريات الفنل والنقل التعسوفه مون املعاىود واملؤسسواتوالدوائر ادكومي حجج واىي وغري عادل منطلق من خلفي عرقي .
 يف عام  3769ألد كتب اجلدرافيا أي إشارة لألكراد يف سوريا ،ومت الضد على املواطنني األكراد من قبل مولفهاألحوال املد ي لعدم تسمي أبنائهم بأمساري كردي .
 يف  3796/33/33شوور حمووافظ ادسووك  ،الق ورار رقووم (/3137س )73/الووذي انوون اسووت دام اللد و الكردي و يفأماكن العمل.

 ويف  5686/59/9أووودر حمووافظ ادسووك حمموود منووطفى مووريو القورار (/5891م )11/ليؤكوود ىووذا املنوون موونجديد ويضيا إليو األغاين غري العربي يف األعراس واألعياد.
 كذلا يعاين املواطنني األكرا د اجملردين من اجلنسي السوري من التمييز يف جمال الرعاي النةي  ،حيب ترفض املشوايفالعام والعسكري استقبا م (مشفى تشرين العسكري ،مشفى األسد اجلامعه ،)...،وكذلا فإن املشايف العسكري الت
تقوودم خوودماها للمةوواربني القوودماري ال توووفر رعاي و طبي و جما ي و للمةوواربني القوودماري األكووراد اجمل وردين موون اجلنسووي والووذين
خدموا يف اجليش قبل عام .3767
عاموول املواطنووون الكوورد معامل و تييزي و فيمووا يتعلووق حووق امللكي و  ،حيووب ال يسوومح لألكووراد (امل وواطنني ،اجملووردين موون
 يش َاجلنسي ) بتملا العقارات (زراعي  ،منازل) ،يف بعض املناطق ،مال حمافظ الرق  ،وىذا ما جي ىم على تسجيل دمتلكاهم
بأمساري أش ام دخرين.
يف عام  ، 1111قال جلن حقوق اة سان يف األمم املتةدة يف مالحظاها اخلتامي على تقرير ادكوم السوري حول
التزاماها وجباها وجب العهد الدويل اخلام بوادقوق املد يو والسياسوي أن اللجنو أال توزال تشوعر بوالقلق إزاري التمييوز
ضد االكراد وأن التمتن العمله للسكان األكراد بادقوق الواردة يف العهد ليس مضمو اً تاماً (املادتان  19و .)19
 – 5التمييز المزدوج (ال و ي ،الايني) بحق األكراد األزيايين في سدورية :األيزيوديون ،يقودر عوددىم حووايل 91
ألووا سووم  ،يتوزعووون يف منوواطق حمووافظت ادسووك  ،حلووب ،والسوويما موودن القامشووله ،رأس العووني ،عووامودا ،الدرباسووي ،
عفرين .ولكوهنم من القومي الكردي  ،فهم مال بقي أبناري جلدهم يعا ون ما يعا يوو األكوراد عمومواً مون تييوز واضوطهاد،
إضاف إىل أهنم يعا ون من االضوطهاد الودي  ،كوون القوا ون السووري ال يعورتف بالديا و األيزيديو  ،و تيجو لوذلا ،فوإهنم
حمروموون موون تعلوويم أوووول ديووا تهم يف املودارس ادكوميو  .وجتو ادكومو أبنوواري معتنقوه ىووذه الديا و علووى دراسو الديا و
اةسالمي يف املدارس ادكومي  ،رغم االختالف الواضح يف االعتقاد بني الديا تني.
وكووذلا ف وإ ن احملوواكم الشوورعي ال تطب ووق األوووول الشوورعي األيزيدي و وال تعوورتف هب ووا حووب كطائف و (علووى غ ورار الطائف و
اةمساعيلي و أو الدرزي و ) ،والووت تسوومح الدول و ووم يف أتبوواع األوووول الشوورعي اخلاو و هبووم يف أمووورىم الشوورعي وتطبيووق
القواعد اخلاو هبم يف أمور األحوال الش ني (الزواج والطالق والبنوة ...إخل) ،كما ال يسمح م أن يتبعوا للمةاكم
املد ي  ،كما ىو ادال يف الدول األوربي .
 - 6التوصيات:
 يتةنى أوالً التوصيات الصادرة عن لجال األ المتحاة فيما يتبلق بال ضية الكردية: يف عام  5666أووو جلنو القضواري علوى التمييوز العننوري ادكومو السووري ب و أالواذ مزيود مون اةجوراريات دمايوحقوق مجين األش ام املنتمني إىل مجاعات عرقي وقوميو يف التمتون ،دون تييوز ،بوادقوق املد يو والسياسوي املننووم
عليها يف املادة  1مون االتفاقيو  ،وال سويما ادوق يف اجلنسوي والتعبوري الوذايت عون الاقافو  .وعلوى وجوو اخلنووم ،توووه

اللجن بأن تعيد الدول الطرف النظر يف تشريعاها اخلاو باجلنسي من أجل إجياد حل سرين دال األكوراد املولوودين يف
سوريا وأطفال الالجئني املولودين يف اجلمهوري العربي السوري أ( .الفقرة .)52
.
 -يف عووام  ، 1115قال و

جلن و األمووم املتةوودة للةقوووق االقتنووادي واالجتماعي و يف مالحظاهووا اخلتامي و علووى التقريوور
املقدم من قبول ادكومو السووري أهنوا" :توووه بقووة بوأن تت وذ الدولو الطورف تودابرياً فعالو ملكافةو التمييوز يف املمارسو
العملي ضد األقليات ،وخباو األكراد .وينبده أن هدف ىذه التدابري بشوكل خوام إىل سوني حالو تسوجيل املواليود
وااللتةاق باملدارس والسماح م باست دام لداها والتعبري بأشكال أخرى من ثقافتهمأ( .الفقرة .)91
كمووا أوو و ال لجن و بقوووة الدول و الطوورف بووأن أتتأكوود موون أن األقليووات ،ماوول األك وراد ،قووادرين علووى التمتوون حقهووم يف
اسووت دام لدووتهم اخلاوو والعوويش وفق واً لاقووافتهم دون أي و عوائووق علووى شووكل ترتيبووات تش وريعي أو إداريو تفرضووها الدول و
الطرف( .الفقرة .)21

 يف عووام  1111جلنو حقوووق اة سووان يف األمووم املتةوودة ادكومو السوووري أن تضوومن أن مجيوون أفوراد األقليو الكرديوتتمتوون حمايو فعالو موون التمييووز ،وتووتمكن موون التمتوون باقافتهووا اخلاوو واسووت دام لدتهووا اخلاوو  ،وفقووا للمووادة  19موون
العهد.
وعليو أوو اللجن أن تت ذ ادكوم السوري خطوات عاجل ملعاجل ىذا الوضن من ا عدام اجلنسي األكراد يف
سوريا ،ومحاي وتعزيز حقوق األكراد غري املواطنني .و ب اللجن ادكوم السوري كذلا على السماح لألطفال األكراد
املولودين يف سوريا بادنول على اجلنسي السوري .
كما يوصي على وجه الخصوص بما يلي:
 إلداري سياسات االضطهاد النامج عن التمييز القومه حق األكراد يف سوريا ،وإلداري مجين دثارىا وإفرازاهوا السولبي موناملشووارين والقووا ني العننوري والتمييزيو والتوودابري واةجوراريات االسووتانائي املطبقو حقهووم ،واالعورتاف الدسووتوري بوجووودىم
القومه ،وتأمني حقوقهم القومي الداقراطي واة سا ي .
 إعادة اجلنسي السوري إىل املواطنني األكراد الوذين جوردوا منهوا تيجو اةحنواري االسوتانائه اجلوائر يف حمافظو ادسوكعام  3767وإلداري مجين دثاره و تائجو وتعويض ضةاياه عن األضرار املادي واملعنوي الذي دق هبم تيج ذلا.
 إلد وواري مش ووروع ادو وزام الع ووريب وإع ووادة األراض ووه الزراعيو و للفالحو وني األك ووراد ال ووذين حرمو ووا منه ووا تيجو و ى ووذا املش ووروع،وتعويضهم عما دق هبم من أضرار مادي ومعنوي جراري ذلا.
 رفن ادظر عن الاقاف والرتاث الكرديني والسماح بتدريس اللد الكردي يف املدارس واجلامعات السوري . االع ورتاف القووا وين والدس ووتوري ب وادقوق الديني و لألك ووراد األيزيووديني وف ووتح غوورف خاو و ب ووأمورىم الشوورعي (ال ووزواج،الطالق) لدى احملاكم الشرعي السوري .

