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نزع الجنسية القضايئ للدومينيكيني املنحدرين من أصل هاييتي

ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي

إذا ما ُطبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن املحكمة الدستورية يف الجمهورية الدومينيكية عىل النحو الذي
صيغ عليه ،فسيكابد آالف الدومينيكيني مشاكل انعدام الجنسية وستُبعث رسالة إىل الدول األخرى مفادها أن
عمليات إزالة الجنسية الجامعية التعسفية مقبولة طاملا أنها أجريت بأمر قضايئ.
صـــار التمتـــع بالجنســـية والحقـــوق املرتتبـــة عليهـــا يف
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة أمـــراً مســـتحيل املنـــال عنـــد
املنحدري ــن م ــن أص ــل هاييت ــي الذي ــن ي ــراوح تعداده ــم
بـــن  250000و 500000شـــخص مـــن بـــن كل عـــرة
ماليـــن نســـمة تقريباً1 .وقـــد عكســـت التغيـــرات األخـــرة
التـــي طـــرأت عـــى دســـتور الجمهوريـــة الدومينيكيـــة
ومـــا تبعهـــا مـــن تفســـرات خاطئـــة مـــن قبـــل املحكمـــة
الدس ــتورية يف س ــبتمرب/أيلول  2013التهدي ــد ال ــذي يواج ــه
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي والتـــي تنتـــزع منهـــم
جنس ــيتهم كلي ــة مثل ــا ج ــاء يف القان ــون ال ــدويل بالرغ ــم
مـــن كونهـــم مواطنـــن مبوجـــب دســـتور البـــاد نفســـه.

املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي ومتنعهـــم مـــن التمتـــع
باملســـاواة يف حـــق الحاميـــة أمـــام القانـــون .فقـــد أقـــرت
املحكمـــة مبـــا يـــي” “بالرغـــم مـــن أن تقريـــر مـــن هـــم
مواطنـــي دولـــة مـــا مـــازال ضمـــن نطـــاق سياســـة هـــذه
الدولـــة ،يجـــب تحديـــد الســـلطة التقديريـــة للـــدول
بحقـــوق اإلنســـان الدوليـــة القامئـــة لحاميـــة األفـــراد ضـــد
اإلجـــراءات التعســـفية التـــي تتخذهـــا الـــدول .فليـــس
للـــدول مامرســـة ســـلطتها التقديريـــة بصـــورة مطلقـــة يف
منـــح الجنســـية نظـــراً اللتزاماتهـــا بضـــان املســـاواة يف
الحاميـــة أمـــام القانـــون وللحـــول دون حـــدوث مشـــاكل
2
انعـــدام الجنســـية وتجنبهـــا وتقليلهـــا”.

ولع ــل م ــن األس ــباب الرئيس ــية وراء تهمي ــش الدومينيكي ــن
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي عـــزوف الدولـــة مـــن
قديـــم األزل عـــن االعـــراف بجنســـيتهم الدومينيكيـــة.
فمنـــذ  1929وحتـــى يناير/كانـــون الثـــاين  ،2010منـــح
الدســـتور الدومينيـــي الجنســـية الدومينيكيـــة لجميـــع
األطفـــال الذيـــن ولـــدوا عـــى األرايض الوطنيـــة واســـتثنى
منهـــم أبنـــاء الدبلوماســـيني و”العابريـــن أرايض البـــاد” يف
وق ــت والدة الطف ــل .وق ــد أرصت الجمهوري ــة الدومينيكي ــة
لس ــنوات ع ــى أن األطف ــال املنحدري ــن م ــن أص ــل هاييت ــي
املولوديـــن يف الجمهوريـــة الدومينيكيـــة ال يحـــق لهـــم
التمتـــع بحقـــوق الجنســـية الدومينيكيـــة ألن أباءهـــم
كان ــوا مج ــرد عابري ــن للب ــاد يف وق ــت والدته ــم حت ــى إن
كانـــت عائالتهـــم قابعـــة يف البـــاد ألجيـــال عديـــدة.

ومـــع ذلـــك ،فبوصفـــه قـــرار ملـــزم قانـــوين ،كان لحكـــم
املحكمـــة أثـــر معاكـــس للهـــدف املقصـــود منـــه عـــى
الصعيـــد الوطنـــي .فحتـــى قبـــل قضيـــة يـــن وبوســـيكو،
ســـنت الحكومـــة يف  2004قانونـــاً للهجـــرة توســـع
يف تعريـــف “العابريـــن ألرايض البـــاد” ليضـــم “غـــر
املواطن ــن” جميعه ــم وه ــي فئ ــة واس ــعة تش ــتمل ع ــى أي
ف ــرد ق ــادر ع ــى إثب ــات إقامت ــه الرشعي ــة يف الب ــاد .وم ــن
هـــذا املنطلـــق ،يتغـــر معنـــى منـــح الجنســـية الـــوارد يف
الدس ــتور دون تغي ــر أس ــلوب صياغت ــه .وبع ــد قضي ــة ي ــن
وبوســـيكو ،ســـار تطبيـــق هـــذا القانـــون بخطـــى حثيثـــة.
وع ــى الرغ ــم م ــن وج ــود ني ــة لتطبي ــق ذل ــك مس ــتقبلياً،
بـــدأت هيئـــة التســـجيل املـــدين الدومينيكيـــة يف تفعيلـــه
بأثـــر رجعـــي لســـحب الجنســـية مـــن الدومينيكيـــن
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي الذيـــن قـــد اعرتفـــت
الســـلطات مســـبقاً بصحـــة جنســـيتهم.

ويف ســـبتمرب/أيلول  ،2005كانـــت محكمـــة البلـــدان
األمريكيـــة لحقـــوق اإلنســـان أول محكمـــة دوليـــة تصـــل
مبـــا ال يـــدع مجـــاالً للشـــك أن الحظـــر عـــى أســـاس
التميي ــز العن ــري ميت ــد إىل قضاي ــا الجنس ــية .فف ــي حك ــم
تاريخـــي يف قضيـــة بـــن يـــن وبوســـيكو ضـــد الجمهوريـــة
الدومينيكي ــة ،حكم ــت املحكم ــة ب ــأن التطبي ــق العن ــري
الـــذي تجريـــه الجمهوريـــة الدومينيكيـــة لدســـتورها
وقوانـــن املواطنـــة وتســـجيل املواليـــد واللوائـــح الخاصـــة
بذلـــك لديهـــا تتســـبب يف انعـــدام جنســـية األطفـــال

ففـــي  26يناير/كانـــون الثـــاين  ،2010صدقـــت الجمهوريـــة
الدومينيكيـــة عـــى دســـتور معـــدل عـــى نحـــو كبـــر ال
مينـــح الجنســـية إال ألطفـــال “املواطنـــن” املولوديـــن عـــى
األرض الدومينيكيـــة .وهكـــذا ،ال يتمتـــع مـــن ولـــدوا يف
الجمهوري ــة الدومينيكي ــة عق ــب يناير/كان ــون الث ــاين 2010
وال ميلك ــون وثائ ــق ثبوتي ــة لجنس ــية أبائه ــم الدومينيكي ــة
أو إلقامتهـــم الرشعيـــة يف البـــاد بحـــق الحصـــول عـــى
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الجنســـية الدومينيكيـــة وذلـــك ألن أباءهـــم يف أعـــن
الســـلطات غـــر مواطنـــن بـــرف النظـــر عـــن املـــدة
التـــي قضوهـــا أو قضتهـــا عائالتهـــم عـــى أرايض البـــاد
الدومينيكيـــة والتـــي قـــد متتـــد إىل أجيـــال عديـــدة.
ولعـــل مـــن األمـــور املزعجـــة أيضـــاً أن الوثائـــق الثبوتيـــة
الحكوميـــة لإلقامـــة الرشعيـــة املحـــدد الرئيـــي للحقـــوق
التـــي يجـــب أن يتمتـــع بهـــا الفـــرد وليســـت األحـــداث
الواقعي ــة .وق ــد تج ــد أن آلب ــاء ف ــرد م ــا أو ألج ــداده جمي ــع
حق ــوق املواطن ــة الت ــي ن ــص عليه ــا الدس ــتور الدوميني ــي
ولكنهـــم يف الوقـــت عينـــه ال ميتلكـــون مـــا يثبـــت ذلـــك
جـــراء اإلخفاقـــات البريوقراطيـــة أو اللوجســـتية للدولـــة أو
ج ــراء مامرس ــات التميي ــز العن ــري املتبع ــة به ــا .وبه ــذا،
ُيع ــي الدس ــتور الجدي ــد م ــن قيم ــة املامرس ــات التاريخي ــة
للدولـــة ،حتـــى إن كانـــت خاطئـــة أو ناقصـــة يف وقـــت
تنفيذهـــا ،لتصبـــح العوامـــل املحـــددة لحقـــوق األفـــراد
حاليـــاً يف البـــاد.

الترشيعـــات املحليـــة الدومينيكيـــة .وبهـــذا ،مل يكـــن
لجوليان ــا ح ــق املواطن ــة ال ــذي ق ــد ُمنحت ــه عن ــد والدته ــا
وأق ــرت املحكم ــة رضورة س ــلبها ه ــذا الح ــق .وق ــد أم ــرت
املحكمـــة الدســـتورية أيضـــاً هيئـــة التســـجيل املـــدين
بفح ــص جمي ــع ش ــهادات املي ــاد جميعه ــا الص ــادرة من ــذ
عـــام  1929وحـــذف جميـــع األشـــخاص املســـجلني خطـــأً
واملعـــرف بهـــم بوصفهـــم مواطنـــن دومينيكيـــن.
وكان ق ــراراً غ ــر مس ــبوقاً م ــن قب ــل املحكم ــة الدس ــتورية.
فبـــادئ ذي بـــدء ،مـــن حيـــث أعـــداد املترضريـــن ،زعـــم
بعضهـــم أن هـــذا القـــرار ســـيتمخض عـــن فقـــدان مـــا
يناهـــز  200,000شـــخص لجنســـيته .فاالعـــراف املســـبق
بهـــم بوصفهـــم دومينيكيـــن جردهـــم مـــن أحقيتهـــم
يف الجنســـية الهايتـــة إال إذا مـــا متكنـــوا مـــن اكتســـاب
الجنســـية الهايتـــة التـــي لـــن تتـــأىن لهـــم إال باإلقامـــة
مجـــدداً يف هاييتـــي.
ثانيـــاً ،يتجاهـــل قـــرار املحكمـــة الدســـتورية عـــى نحـــو
صـــارخ حكـــم قضيـــة يـــن وبوســـيكو امللـــزم قانونيـــاً
وينتهـــك الدســـتور الدومينيـــي الـــذي ينـــص عـــى رضورة
عـــدم تطبيـــق أحكامـــه بأثـــر رجعـــي ويؤكـــد عـــى أنـــه
عن ــد تع ــارض س ــلطتني قانونيت ــن يج ــب أن يس ــود املب ــدأ
ال ــذي يكف ــل الحق ــوق الفردي ــة أك ــر م ــن غ ــره .وبعي ــداً
ع ــن محكم ــة البل ــدان األمريكي ــة والدس ــتور الدوميني ــي،
مثـــة ثـــاث مبـــادئ حقـــوق إنســـان تؤطـــر ترشيـــع
املواطنـــة ،هـــي :حظـــر مامرســـات التمييـــز العنـــري،
وحظـــر أســـباب انعـــدام الجنســـية ،وحظـــر الحرمـــان
التعســـفي للتمتـــع بحـــق املواطنـــة .إال أن قـــرار املحكمـــة
ينتهـــك هـــذه املبـــادئ الثالثـــة.

وعق ــب رف ــض هيئ ــة التس ــجيل امل ــدين من ــح الدومينيكي ــن
املنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي وثائـــق الهويـــة ،مثـــل:
بطاقـــات الهويـــة الوطنيـــة وشـــهادات امليـــاد دون
امتالكهـــم اعرتافـــاً رســـمياً أو أوراقـــاً ثبوتيـــة تـــدل عـــى
جنســـيتهم ،عـــاىن كثـــرون مـــن تدهـــور أوضاعهـــم
املعيش ــية .فبالنظ ــر إىل س ــمة املواطن ــة ع ــى أنه ــا “املدخ ــل
للحيـــاة” ،مل يعـــد حـــق الحصـــول عـــى الجنســـية عـــى
املحـــك وحســـب بـــل امتـــد ذلـــك أيضـــاً ليشـــمل التمتـــع
بحق ــوق الش ــخصية االعتباري ــة واملس ــاواة أم ــام القان ــون
والحي ــاة األرسي ــة والتعلي ــم واملش ــاركة السياس ــية وحري ــة
التنقـــل .فبـــدون الحصـــول عـــى جنســـيتهم قانونيـــاً،
ستســـتمر نظـــرة الحكومـــة للدومنيكيـــن املنحدريـــن مـــن
أصـــل هاييتـــي عـــى أنهـــم دامئـــاً ســـكان غـــر رشعيـــن ردود الفعــل تجاه هذا القرار
كان للق ــرار أث ــر ص ــادم يف جمي ــع أرج ــاء الب ــاد واملنطق ــة
عـــى أرايض بالدهـــم.
ومجتم ــع حق ــوق اإلنس ــان األوس ــع .ف ــا معن ــى أن تتخ ــذ
التطورات األخرية
الهيئـــة املعنيـــة بتفســـر الدســـتور قـــراراً متنافيـــاً مـــع
جـــاءت الصفعـــة األخـــرة عـــى يـــد حكـــم املحكمـــة معن ــى الن ــص الدس ــتوري نفس ــه؟ وم ــا ه ــو دور القان ــون
الدســـتورية الصـــادر يف  23ســـبتمرب/أيلول  2013التـــي يف ه ــذه الحال ــة؟
قضـــت بـــأن جوليانـــا ديجـــاس بيـــر ،التـــي ولـــدت يف
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة عـــام  ،1984قـــد ســـجلت خطـــأً وميك ــن الزع ــم أن ــه يح ــق للس ــلطة التنفيذي ــة الدومينيكي ــة
بوصفه ــا م ــن أص ــل دوميني ــي عن ــد مولده ــا .فق ــد ق ــررت ع ــدم تنفي ــذ ه ــذا الق ــرار انطالق ــا م ــن اح ــرام الدس ــتور
املحكمـــة الدســـتورية أن والديهـــا ،الذيـــن مل يتمكنـــا مـــن نفس ــه ،ولكنن ــا نج ــد يف الوق ــت نفس ــه اقتن ــاع كث ــر م ــن
إثبـــات أن هجرتهـــم إىل الجمهوريـــة الدومينيكيـــة كانـــت الدومينيكيـــن بأهميـــة احـــرام هـــذا القـــرار ألنـــه صـــدر
“نظاميـــة”“ ،أجانـــب عابريـــن ألرايض البـــاد” مبوجـــب
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ع ــن أع ــى محكم ــة يف الدول ــة حت ــى إن كان ــوا يش ــعرون ■ ■عـــدم االشـــراط عـــى األشـــخاص الذيـــن انتُزعَـــت
يف ق ــراره أنفس ــهم بأخط ــاء ه ــذا الق ــرار.
جنســـيتهم فنيـــاً ،مبوجـــب القـــرار للتســـجيل بوصفهـــم
أجانـــب وجعلـــه رشطـــاً أساســـياً لالعـــراف بحقوقهـــم.
وقـــد أعـــرب كل مـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية
لالجئـــن واليونيســـيف والواليـــات املتحـــدة واالتحـــاد ■ ■التأكـــد مـــن أن ضامنـــات متتـــع املترضريـــن مـــن قـــرار
األورويب عـــن اهتاممهـــم بهـــذه القضيـــة .وقـــد شـــجبت
املحكمـــة الدســـتورية بحـــق الجنســـية عامـــة وتلقائيـــة
الجامعـــة الكاريبيـــة برصاحـــة هـــذا القـــرار بـــأن علقـــت
وأال تكـــون تقديريـــة أو تنفـــذ بطريقـــة متييزيـــة.
النظـــر يف طلـــب الجمهوريـــة الدومينيكيـــة االنضـــام
للجامعـــة الكاريبيـــة وطالبـــت بـــرورة مناقشـــة الوضـــع ■ ■ضـــان أن آليـــات اســـتعادة حـــق املواطنـــة أو ضـــان
مرتـــن يف املجلـــس الدائـــم ملنظمـــة الـــدول األمريكيـــة.
التمتـــع بهـــذا الحـــق ميـــرة ماليـــاً.
وقـــد انتقـــد الشـــتات الدومينيـــي يف الواليـــات املتحـــدة
عمومــاً الق ــرار وق ــد يع ــود ذل ــك لتخيله ــم م ــا ق ــد ت ــؤول ■ ■إرشاك املجتمـــع املـــدين وممثـــي املترضريـــن يف قـــرار
3
املحكمـــة.
إلي ــه حياته ــم إذا م ــا ق ــررت الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
إتبـــاع املبـــدأ نفســـه.
ف ــإذا م ــا تجل ــت ه ــذه املب ــادئ يف “خط ــة تقن ــن أوض ــاع
وهـــا هـــي األعـــن تتحـــول جميعهـــا إىل مدينـــا ،رئيـــس األجانـــب غـــر النظاميـــن يف الجمهوريـــة الدومينيكيـــة”،
حكومـــة الجمهوريـــة الدومينيكيـــة ،املعنـــي بتنفيـــذ قـــرار فقـــد نتمكـــن مـــن تفـــادي جـــزء مـــن عـــدم اإلنصـــاف
املحكمـــة الدســـتورية .فقـــد ســـارع بتقديـــم اعتـــذار املتأصـــل يف قـــرار املحكمـــة الدســـتورية.
لجمي ــع املترضري ــن م ــن ه ــذا الق ــرار ف ــور ص ــدوره مؤك ــداً
أنـــه لـــن ُيســـلب أي شـــخص جنســـيته ثـــم مـــا لبـــث أن وقـــد حـــان الوقـــت ألن يجـــد املجتمـــع الـــدويل طريقـــة
تراج ــع ع ــن اعت ــذاره وب ــرر ذل ــك ب ــرورة اح ــرام ق ــرار للتعبـــر عـــن أن “ســـيادة القانـــون” ال تشـــر إىل أي يشء أو
القانـــون عـــى الرغـــم مـــن قلقـــه إزاء اآلثـــار اإلنســـانية إىل كل يشء تق ــره املحكم ــة ولك ــن له ــذه الس ــيادة مضمونــاً
الت ــي ق ــد ترتت ــب ع ــى مث ــل ه ــذا الق ــرار ،ورسع ــان م ــا مس ــتق ًال وإجرائي ـاً وع ــى املجتم ــع ال ــدويل أن يرف ــع التكلف ــة
طال ــب بتحلي ــل أوض ــاع املتأثري ــن به ــذا الق ــرار وتقييمه ــا السياســـية التـــي ســـتتكبدها الجمهوريـــة الدومينيكيـــة إذا
قب ــل أن يعل ــن نهائيــاً ب ــأن الحكوم ــة س ــائرة قدمــاً ع ــى م ــا رشع ــت يف تنفي ــذ ق ــرار املحكم ــة الدس ــتورية ع ــى ه ــذا
النح ــو.
طريـــق تنفيـــذ هـــذا القـــرار.
وعقـــب ثالثـــة أشـــهر مـــن إصـــدار قـــرار املحكمـــة ليليانا غامبوا
الدســـتورية ،أجـــرت لجنـــة البلـــدان األمريكيـــة لحقـــوق  liliana.gamboa@opensocietyfoundations.orgمسؤولة
اإلنس ــان زي ــارة للجمهوري ــة الدومينيكي ــة .وأثن ــاء مهمته ــا ،الربامج يف مرشوع املساواة واملواطنة وجوليا هارينغتون ريدي
أعلـــن الرئيـــس مدينـــا طـــرح مـــروع قانـــون للتجنيـــس julia.harringtonreddy@opensocietyfoundations.org
إىل مجلـــس النـــواب إلرجـــاع الجنســـية للمترضريـــن مـــن مسؤولة قانونية رئيسية يف مرشوع املساواة واملواطنة يف مبادرة
هـــذا القـــرار الذيـــن ســـبق أن اعرتفـــت هيئـــة التســـجيل العدالة يف املجتمع املنفتحwww.justiceinitiative.org .
امل ــدين فعليــاً بحق ــوق مواطنته ــم .إال أن “م ــروع قان ــون
 .1انظر ودينغ ب“ .تفنيد مامرسات التمييز العنرصي وانعدام الجنسية يف الجمهورية
اكتســـاب الجنســـية الخـــاص” هـــذا تعطـــل كثـــراً.
الدومينيكية” ,مجلة الهجرة القرسية ،العدد “ 32انعدام الجنسية”.
وبع ــد انته ــاء مهمته ــا ،ق ــررت اللجن ــة رضورة أن تش ــتمل
إج ــراءات تنفي ــذ ق ــرار املحكم ــة الدس ــتورية ع ــى:
■ ■ضـــان حـــق التمتـــع بالجنســـية لـــدى األفـــراد الذيـــن
يحظ ــون فعليــاً به ــذا الح ــق مبوج ــب النظ ــام القان ــوين
املحـــي املفعـــل منـــذ  1929إىل .2010

www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/23-25.pdf
)(Contesting discrimination and statelessness in the Dominican Republic
 .2ديلسيا يني وفيوليتا بوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية ،محكمة البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان ،قضية رقم ( 12,189سبتمرب/أيلول .)2005 ،8
“ .3املالحظات األولية لزيارة لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إىل الجمهورية
الدومينيكية”,لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،سانتو دومينجو 6 ،ديسمرب/كانون
األول www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/097A.asp .2013
(Preliminary Observations from the IACHR’s Visit to the Dominican
)Republic

