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  املقدمة:

/ ص )  ٣٧٠٣صدور قرار مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي باحلسـكة، ذي الـرقم (    جاء  

والذي كان يف صيغة كتاب موجـه إىل دوائـر الزراعـة يف املـدن      ٢٠١٠/  ٣/  ١٧تاريخ 

والبلدات... بشطب أمساء بعض الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود األجار، مرفقاً بأمسـاء  

حني الذين مشلهم اإلجراء املذكور حبجة عدم حصوهلم على الترخيص القـانوين مبوجـب   الفال

  وتعديالته. ٢٠٠٤) لعام ٤١القانون رقم ( 

جاء هذا القرار، ليخلق حالة من البلبلة والقلق واالستياء... لدى هؤالء الفالحني الذين كانوا   

ني عاماً مبوجب قانون اإلصالح الزراعي يعملون يف هذه األراضي ويستثمروهنا منذ أكثر من أربع

وتعديالته، حيث وجبرة قلم واستناداً إىل توجهات أمنية حبتة، أصبحوا مهددين باحلرمـان مـن   
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مصدر رزقهم ورزق عائالهتم الوحيد، مع ما يترتب على ذلك من جعلهم عرضة للبطالة واجلوع 

  والتشرد واحلرمان والفقر...اخل.

: أنه عند مراجعة الفالحني املشمولني بالقرار املذكور للجهات املسؤولة وللتأكيد على ما نقول  

يف حمافظة احلسكة والعاصمة دمشق، نفى هؤالء املسؤولني وخاصة وزير الزراعة املعين بشـكل  

أساسي باألمر علمه بالقرار، أما دولة رئيس الوزراء فقد أبدى استغرابه هلذا األمر أمام اجتمـاع  

مشًري أن هذا املوضوع خطـري جـداً    ٢٠١٠/  ٥/  ٢حتاد نقابات العمال يوم اجمللس العام ال

  وطالب بذكر أمساء القرى اليت طال فالحيها هذا اإلجراء.

حقيقة إهنا لطامة كربى، أن تأيت الدولة وبعد كل ما عانه الفالح خالل هذه السنوات الطويلة   

تطلب منه الترخيص القانوين، فمـاذا  من كد وتعب واستصالح لألرض... ودفع بدل إجيارها، ل

كانت عساها تفعل خالل كل هذه الفترة الزمنية ؟ أم أن وراء األكمة ما ورائها ؟ خاصة أن ما 

يثري مشاعر اخلوف وبواعث القلق، أن هذا القرار وبالنظر إىل الرقعة اجلغرافية اليت يتناوهلا وأمساء 

 جوهره على أنه ليس جمرد إجراء قانوين حمض، يدل يف –مجيعهم كرد  –الفالحني املشمولني به 

وإمنا هو تدبري عنصري / عرقي بامتياز، وهو يأيت يف سياق تصعيد وترية االضطهاد القومي حبـق  

الكرد يف سوريا واستكماالً للسياسات واملشاريع العنصرية املطبقة حبقه على امتداد حوايل مخسة 

  عقود من الزمن.
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الفالحني املشمولني بقانون اإلصالح الزراعي وتعديالته يف احملافظـات  نقول هذا الكالم، ألن   

السورية األخرى حصلوا على سندات بتمليك األراضي اليت كانوا يعملون بـا ويسـتثمروهنا،   

  فلماذا يا ترى يتم حجبها عن هؤالء الفالحني يف حمافظة احلسكة ؟!

الفالحني املشمولني بقانون اإلصالح الزراعي ومما ال شك فيه، أن إلغاء القرار املذكور وإعطاء   

وتعديالته يف حمافظة احلسكة أسوة بأقراهنم يف احملافظات األخرى، يؤدي إىل صيانة حقوق هؤالء 

الفالحني واحلفاظ عليها وإىل حتقيق العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص بينهم على إختالف أمكان 

، وهذا ما ينعكس بالنتيجة إجياباً على االنتـاج الزراعـي   توزعهم اجلغرايف وانتماءاهتم القومية...

 خاصة وعلى االقتصاد الوطين بشكل عام.
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دراسة قرار مديرية الزراعة باحلسكة على ضوء معطيات الواقع 

  ونصوص القانون.

رقـم  أصدرت مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي باحلسكة القـرار   ٢٠١٠/  ٣/  ١٧ بتاريخ

/ ص)، والذي كان يف صيغة كتاب موجه إىل دائرة الزراعة باملالكية، تطلب فيه مـن   ٢٧٠٣(

هذه األخرية شطب أمساء بعض الفالحني (مجيعهم من الكرد ) من حماضر أجور املثـل وعقـود   

  .اآلجار بناء على تعليمات الوزارة

أجور املثل وعقود األجـار  جاء يف الكتاب: ( يطلب إليكم شطب أمساء الفالحني من حماضر   

باملناطق العقارية التابعة لكم يف سجالتكم والواردة أمسائهم يف اجلدول املرفق ربطاً وذلك لعـدم  

وتعديالته وذلـك   ٢٠٠٤/ لعام  ٤١حصوهلم على التراخيص القانونية وفقاً  ألحكام القانون / 

  استناداً للتعليمات الوزارة ).

  لالطالع وتثبيت واقعة اإللغاء يف سجالتكم                                

م حسني بكور           –مدير الزراعة واإلصالح الزراعي باحلسكة                                     

استندت عليه دوائر الزراعة واإلصالح الزراعي يف حمافظة احلسكة كل يف موقعه وقـاموا  وقد   

بتبليغ املعنيني بقرار الشطب من حماضر أجور املثل وعقود اآلجار يف املناطق العقارية التابعة لكل 

م دائرة، مرفقة جدوالً بأمساء الفالحني التابعني لكل دائرة مع الكتاب املرسل هلـا، حبجـة عـد   

   ٢٠٠٤) لعام  ٤١حصوهلم على الترخيص القانوين مبوجب القانون ( 
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) قرية ومبساحة  ٧٨) حمضراً يف (  ٨٢١) فالحاً يف (  ٣٨١مشل القرار املذكور شطب أسم (   

/ هكتار إال أن هذا القرار كان اخلطوة األوىل اليت سرعان ما حلقتها  ٣٥٠٠أمجالية قدرت بـ / 

أمساء فالحني آخرين من األراضي اليت يشغلوهنا من حماضر أجور  قرارات وكتب أخرى بشطب

) اسم، حبسب مصادر من مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي  ٧٠٠املثل حىت وصل العدد  إىل ( 

   ٢٠١٠باحلسكة لغاية هناية شهر أيار من عام 

نظر يف أيديولوجيتـها  وقد يظن املرء للوهلة األوىل، أن احلكومة السورية رمبا حتاول أن تعيد ال  

االقتصادية القائمة على االقتصاد االشتراكي وهي رمبا تكون بصدد إجراء تغيريات إستراتيجية يف 

سياساهتا االجتماعية...، ولكن ما أن يعلم أن مجيع من مشلهم القرار املذكور والقرارات الالحقة 

أخواهنم الفالحني العـرب مل   له هم من الفالحني الكرد، وأن املستفيدين من تلك األراضي من

يشملهم تلك القرارات، بل على العكس مت حتويل عقود آجار الكثري من هـؤالء إىل سـندات   

متليك, حىت يغري رأيه وتثور لديه شكوك كثرية بأن احلكومة السورية قد ختفي وراء هذا اإلجراء 

  انتهاكات عنصرية تتعلق بالتمييز العرقي حبق املواطنني الكرد.

لكي تكون الصورة أكثر وضوحاً أثرنا تسليط الضوء على بعض النقاط اليت قد تثري املخاوف و  

بأراضي أمالك الدولة أو أصـحاب عقـود    والشكوك للمتتبع ألوضاع هؤالء الفالحني املنتفعني

اآلجار أو ما يسمى ( أجور املثل )، طبعاً كل تلك والتسميات هي عناوين حلالة قانونية معينـة،  

وهي: عقود آجار واستئجار تكون الدولة طرفاً فيها والفالحني الـذين يسـتثمرون تلـك    أال 

  األراضي الطرف اآلخر، وهي عقود عمرها أكثر من أربعني عاماً.



 ________________________________________________________عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفالحين يد نزع

 ١١ 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من أين حصلت الدولة على تلك األراضي؟؟ وكيف أجرهتا 

هي احلجة القانونية لرتع يـدهم عـن تلـك    إىل الفالحني؟؟ ومن هم هؤالء الفالحني؟؟ وما 

  األراضي؟؟ أسئلة سنحاول اإلجابة عنها، خالل هذه الدراسة القانونية املختصرة.

  حبسب املعلومات الواردة إلينا، أن مصدر هذه األراضي هي نوعني:  

ها هي األراضي البور أو األراضي احلجرية الغري قابلة للزراعة واليت قامت برصـد  النوع األول:

من خالل التصوير اجلوي بواسطة الطريان يف سياق حتديد األراضي املزروعة واألراضي البور أو 

احلجرية الغري مستثمرة أثناء عمليات التحديد والتحرير يف عشرينيات القرن املاضـي يف مجيـع   

ا مناطق سوريا ومنها منطقة اجلزيرة السورية موضوع هذه الدراسة، حيث اعتربت يف حينها بأهن

أراضي بور حجرية غري مستثمرة من أي شخص كان وقد مت تسجيلها يف ذلك احلـني باسـم   

اجلمهورية العربية السورية كأمالك دولة، وبالتايل فأن هذه األراضي الغري قابلة للزراعة  قام جزء 

من هؤالء الفالحني املطلوب نزع يدهم عن أراضيهم تلـك بتنقيـة األحجـار منـها يـدوياً      

ها خالل سنوات طويلة بذلوا خالهلا الكثري من اجلهد والتعب والعذاب ليجعلوا منها واستصالح

أراضي صاحلة للزراعة ليستفيدوا منها يف تأمني لقمة العيش هلم وألوالدهم، ويف خطـوة مـن   

الدولة يف تأطري عمل هؤالء بشكل قانوين قامت بتنظيم عقود آجار واستئجار بينها وبني هؤالء 

  اء بدل مقطوع يدفع للدولة سنوياً.  الفالحني لق

أما القسم الثاين من هذه األراضي، فقد حصلت عليه الدولة نتيجة تطبيق قـانون   النوع الثاين:

والذي مت تعديل بعض بنوده بعد وصول حـزب   ١٩٥٨اإلصالح الزراعي الذي صدر يف عام 
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الـذي حـدد    ١٩٦٣م ) لعا ٨٨مبوجب املرسوم بقانون (  ١٩٦٣البعث إىل السلطة يف عام 

مبوجبه احلد األقصى للحيازات وحتديد سقف ملكية األراضي الزراعية يف مجيع مناطق سـوريا،  

) هكتـار   ٣٠٠إىل  ٨٠) هكتار يف األراضي املروية وبـ (  ٥٥ - ١٥حيث حدد ذلك بـ ( 

اضـي  يف األراضي البعلية حبسب املنطقة وكمية سقوط األمطار, وبناء على ذلك مت مصادرة األر

من مالكي تلك األراضي لتصبح ملكيتها للدولة وليتم إعادة توزيعها على الفالحني بعقود أجار 

) هكتارات  ٨تكون رقبتها للدولة وحق استثمارها للفالحني الذين يشغلوهنا حبيث ال تتجاوز ( 

  ) هكتار يف األراضي البعلية لكل أسرة. ٤٥يف األراضي املروية و ( 

أدراج بعض من نصوص قانون اإلصالح الزراعي املذكور ومناقشـتها يف هـذا   وللفائدة ارتأينا 

  السياق:  

  ): ١املادة ( 

  ال جيوز ألي شخص أن ميلك أكثر من: –أوالً 

  يف األراضي املروية: – ١

  ) مخسة عشر هكتاراً يف منطقة الغوطة. ١٥(   -أ 

  ) عشرين هكتاراً يف منطقة الساحل. ٢٠(  –ب 

  ة وعشرين هكتاراً يف منطقة البطيحة وتوابعها.) مخس ٢٥(  –ج 
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  ) أربعون هكتاراً يف بقية األراضي املروية بالراحة. ٤٠(  –د 

) مخسني هكتاراً يف األراضي اليت تروى بالرفع بأي واسطة يف أهنر الفرات واخلـابور   ٥٠(  –ه 

  والدجلة.

اه اآلبار يف حمافظات احلسكة ) مخسة ومخسني هكتاراً يف األراضي اليت تروى من مي ٥٥(  –و 

  ودير الزور والرقة.

  ) مخسة وأربعني هكتاراً يف بقية األراضي اليت تروى بالرفع. ٤٥(  –ز 

  يف األراضي البعلية املشجرة بالزيتون والفستق احلليب: – ٢

  ) مخسة وثالثني هكتاراً يف حمافظة الالذقية. ٣٥(  –أ 

حملافظات,شريطة أن يكون عمر هذه األشجار قد جتـاوز  ) أربعني هكتاراً يف بقية ا ٤٠(  -ب 

عشر سنوات,حيسب لكل دومن عشر شجرات على األقل فإذا قل عدد األشجار عـن النسـبة   

املذكورة حيسب عدد الدومنات املشجرة بنسبة عدد األشجار مقسوماً على عشـرة,ويف حـال   

سة وأربعـني هكتـاراً يف   ) مخ ٤٥سنوات فتصبح املساحة ( ١٠ - ٥تراوح عمر األشجار بني 

  ) مخسني هكتاراً يف بقية احملافظات. ٥٠حمافظة الالذقية و ( 

  يف األراضي البعلية: – ٣

  ) ملم. ٥٠٠) مثانني هكتاراً يف املناطق اليت يزيد فيها معدل األمطار عن (  ٨٠(  –أ 
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و  ٣٥٠ر بـني (  ) مئة وعشرين هكتاراً يف املناطق اليت يتراوح فيها معدل األمطا ١٢٠(  –ب 

  ) ملم. ٥٠٠

) مم، أو مـا   ٣٥٠) مائيت هكتاراً يف املناطق اليت يقل فيها معدل األمطار عن ( ٢٠٠(   -ج 

) ثالمثائة هكتاراً  ٣٠٠يعادل هذه النسب من مجيع هذه األنواع السابقة وترفع هذه املساحة إىل (

ستيالء على ما جياوز احلد األعلـى  يف حمافظات احلسكة ودير الزور والرقة, يترك للمالك عند اال

من أرضه حق اختيار اجلزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه حيق ملؤسسة اإلصالح الزراعي أن 

  تعني احتفاظ املالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو املنتفعني.

)  ٣بنـد (  حتدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها واملناطق املشار إليهـا يف ال  -ثانياً 

بقرار قطعي غري قابل ألي طريق من طرق الطعن يصدر عن جملس إدارة مؤسسـة اإلصـالح   

  الزراعي.

يقصد باألراضي املروية األراضي اليت تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من ميـاه   -ثالثاً 

هذا القانون مبوردها  جوفية وسطحية أو مياه الينابيع واألهنار,وتقدر املساحة املروية املقصودة يف

الثابت من املياه لزراعة حمصول صيفي على أساس ثالثة أرباع اللتر يف الثانية للهكتار من ميـاه  

  اآلبار ونصف ليتر يف الثانية من املياه األخرى.

مع عدم اإلخالل بالتشريعات النافذة يف شأن الري تعترب يف حكـم األراضـي املرويـة     -رابعاً 

فر هلا املورد الثابت من مياه األهنار حىت ولو مل تكن تروى فعالً عند صدور هذا األراضي اليت يتو
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القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف املورد من كمية املياه وعلى أساس نصف ليتر مـن  

  املاء للهكتار يف الثانية. 

  ): ٥املادة ( 

ذا القانون على ما جيـاوز احلـد   تستويل الدولة خالل السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل هب 

األعلى املبني يف املادتني األوىل والثانية وتعترب الدولة مالكة لألرض املستوىل عليها احملددة بقـرار  

االستيالء النهائي وذلك من تاريخ قرار االستيالء األويل ويصبح العقار خالصاً من مجيع احلقوق 

ين وكل منازعة بني أصحاب العالقـة تنقـل إىل   العينية واإلشارات واحلجوز وحقوق املستأجر

التعويض املستحق عن األراضي املستوىل عليها وتفصل هبا اجلهات املختصة, وتبقـى للمالـك   

الزراعة القائمة على األرض ومثار األشجار حىت هناية السنة الزراعية اليت مت خالهلـا االسـتيالء,   

  إىل حني إمتام االستيالء عليها. وعلى املالك أن حيسن استغالل األرض الزراعية 

  ): ١٣املادة ( 

مع احملافظة على احلقوق املكتسبة السابقة للمنتفعني توزع األراضي املستوىل عليها يف كل  -أوالً 

) مثانية هكتـارات يف   ٨قرية على الفالحني حبيث يكون لكل منهم ملكية صغرية ال تزيد عن ( 

) ثالثني هكتاراً يف األراضي البعلية اليت يزيد معـدل   ٣٠( األراضي املروية أو املشجرة وال عن

) مخسة وأربعني هكتاراً يف األراضي البعلية اليت يقل  ٤٥) مم وال عن (  ٣٥٠األمطار فيها عن (

  ) مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع. ٣٥٠معدل األمطار فيها عن (
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  يشترط فيمن توزع عليه األرض: -ثانياً 

  ون متمتعاً باجلنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.أن يك - ١ 

أن تكون مهنته الزراعة أو حامالً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو املشـمولني بـربامج     - ٢ 

  التحضري.

أال يكون مالكاً ألرض زراعية أخرى حبيث إذا أضيفت إليها األراضي املوزعـة ال تزيـد     - ٣

  د األعلى املنصوص يف هذه املادة.مبجموعها عن احل

  تكون األولوية يف التوزيع حسب الترتيب التايل:  -ثالثاً 

  الفالح الذي يزرع األرض فعالً سواء كان مستأجراً هلا أم مزارعاً فيها. -أ 

  العامل الزراعي. -ب 

  من هو أكثر عائلة وأقل ماالً من أهل القرية مث يقر لغري أهل القرية.   -ج 

  ):  ١٤(  املادة

يقدر مثن األرض املوزعة مبقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة يف سبيل االستيالء ويؤدى  - ١

على أقساط سنوية متساوية يف مدى عشرين سنة إىل صندوق اجلمعية التعاونية لالستفادة منه يف 

  ضاء اجلمعية.  املشاريع واألعمال الزراعية أوالً مث االجتماعية اليت تعود بالفائدة على أع
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يعفى املنتفعون من نفقات اإلدارة واالستيالء والتوزيع واملساحة ومن غرامـات وفوائـد    - ٢

  أقساط التمليك اليت مل يتم حتصيلها.

تسجل األرض املوزعة باسم املنتفع يف السجالت العقارية مبجرد طلـب مـن مؤسسـة     - ٣

  اإلصالح الزراعي.  

  ): ٢٥املادة ( 

للمنتفع وال لورثته من بعده التصرف باألرض املوزعة وال إنشاء أي حق عـيين   ال جيوز -أوالً 

عليها ( عدا الرهن لدى املصرف  الزراعي التعاوين ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها بامسه 

يف السجالت العقارية على أن حيصل على موافقة مؤسسة اإلصالح  الزراعي بعد انقضاء هـذه  

نزع ملكية تلك األرض سداداً لدين ما إال إذا كان الدين للدولة أو للمصرف املدة,كما ال جيوز 

  الزراعي التعاوين.

للدولة أن تستملك هذه األراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الستمالك, خالفاً لكل تشريع  -ثانيا 

 ١٩٥٨ام ) لع ١٦١نافذ يعتد بتصرفات املالك اليت متت ضمن املساحات اليت أجاز له القانون ( 

قبل تعديله مبوجب هذا املرسوم التشريعي االحتفاظ هبا سواء اليت حددت مبحاضر استيالء أم مل 

وثبت تارخيها بقيـد   ١٩٦٣حتدد مىت كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 

أحكام فتطبق عليها  ١٩٥٨) لعام  ١٦١رمسي. أما التصرفات اليت متت قبل بدء نفاذ القانون ( 

  املادة السادسة منه. 
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للوهلة األوىل يظن القارئ بأن الطبقة العاملة حققت مكاسب كبرية ما كانت لتحصل عليهـا    

لوال هذا القانون، ولكن احلقيقة أن غالبية هؤالء الفالحني الذين تعاقدت الدولة معهم لتأجريهم 

اختالف صفة امللك حيث سابقاً األراضي املذكورة، كانوا يعملون يف تلك األراضي باألصل مع 

كان املالك هم مالكي هذه األراضي وهؤالء كانوا يعملون فيها كفالحـني يسـتثمرون تلـك    

األراضي لقاء حصة من اإلنتاج كانت تدفع إىل مالك األرض وبعد قانون اإلصـالح الزراعـي   

اء بـدل  أصبحت الدولة هي صاحبة األرض وأصبح هؤالء الفالحني يستثمرون هذه األرض لق

مقطوع يدفع إىل الدولة لقاء استثمار األرض مع حرمان آالف الفالحني الذين كانوا يعملون يف 

تلك األراضي اليت استولت عليها الدولة من مالكيها بعد حتديد سقف امللكية حيث مل تتعاقـد  

جلنسـية  الدولة معهم حبجة أهنم ليسوا من مواطين اجلمهورية العربية السورية ( اجملـردين مـن ا  

  ) من قانون اإلصالح الزراعي. ١٣) من املادة (  ١السورية ) وفق ما تنص عليه الفقرة ( 

إذاًُ فاألمر سيان، إذا كانت ملكية تلك  األرض لألشخاص الطبيعيني أم أهنا كانت للحكومة،    

قـد  يف كال احلالتني ليس هناك أي ضمان للفالح يف البقاء يف األرض كما حيصل اآلن ال بـل  

يكون األمر أكثر ضماناً للفالح فيما إذا كانت ملكية األرض تعود ألشخاص طبيعيني، حيث يف 

هذه احلالة ولكي يستطيع املالك التحلل من التزاماته  العقدية عليه أن يلجئ إىل القضاء للفصـل  

فـأن  يف املنازعات بينه وبني شاغلي عقاره من الفالحني ويف هذه احلالة ويف أسوء األحـوال،  

القضاء سوف يعوض الفالح عن سنوات استثماره للعقار، إما عيناً بتمليكه يف جزء من العقار أو 

% من قيمة األرض  ٤٠بنسبة  ٢٠٠٤) لعام  ٥٨نقداً بدفع قيمة حصته واليت حددهتا القانون ( 

ـ   ة يستحقها الفالح إذا كان إشغاله للعقار تزيد عن عشرين سنة، أما ما نشـاهده اآلن يف حال
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ملكية الدولة لألرض فإهنا تصدر القرارات باإلرادة املنفردة ودون أي اعتبار لكل تلك السنوات 

  اليت أفناها الفالح يف استثمار تلك األراضي.

  وبالعودة إىل حتليل بنود مواد قانون اإلصالح الزراعي الواردة أعاله جند:

  ) من القانون املذكور: ٥وردت يف املادة (  

قار خالصاً من مجيع احلقوق العينية واإلشارات واحلجوز وحقوق املستأجرين وكل ((ويصبح الع

منازعة بني أصحاب العالقة تنقل إىل التعويض املستحق عن األراضي املستوىل عليها وتفصل هبـا  

  اجلهات املختصة )) 

 وهذه إشارة واضحة على نزع يد مستأجري تلك األراضي الذين كانوا يشغلوهنا عن طريـق   

عقود اآلجار بينهم بني مالكي تلك األراضي واليت يعرف قانوناً باسم ( فالحي واضعي اليـد )،  

وأن حقوق هؤالء تنحصر يف التعويض الذي ستدفعه الدولة ولكن إذا علمنا أن الدولة مل تـدفع  

اليي أصالً قرشاً واحداً ملالكي تلك األراضي املستوىل عليها لعرفنا أن هؤالء الفالحني خرجوا خ

  الوفاض من تلك األراضي متاماً مثلما حيصل اآلن وكأن التاريخ يعيد نفسه. 

وقد كانت حجة احلكومة السورية يف حرمان الفالحني من األراضي اليت كانوا يستثمروهنا بأن   

الدولة سوف تقوم بتنظيم العالقة بينها وبينهم يف إطار قانوين جديد حبيث يكون حق رقبة تلك 

  للدولة وحق االستثمار للفالحني الذين سوف يتعاقدون معهم.األراضي  

  ) من القانون املذكور: ١٣ورد يف الفقرة األوىل من املادة (  وكذلك
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مع احملافظة على احلقوق املكتسبة السابقة للمنتفعني توزع األراضي املستوىل عليهـا يف   -((أوالً 

  صغرية ال تزيد عن.... )) كل قرية على الفالحني حبيث يكون لكل منهم ملكية 

ومن خالل التدقيق يف نص هذه املادة جند بأن الدولة ملزمة وفق قانون اإلصالح الزراعي بتوزيع 

األراضي املستوىل عليها يف سياق تنفيذ القانون على فالحي تلك القرية، ال أن جتلـب فالحـني   

 الرقة ووزعت عليهم عندما جلبت فالحني عرب من حمافظيت ١٩٧٤غرباء، كما حصل يف عام 

تلك األراضي وحرمت فالحي تلك القرى منها األمر الذي دفع باآلالف من هؤالء الفالحني إىل 

  اهلجرة إىل املدن الداخلية كما سنأيت على ذكره الحقاً. 

أما يف الشق الثاين من تلك الفقرة: ( حبيث يكون لكل منهم ملكية صغرية ال تزيد عـن ...)،    

ن القانون نص صراحة ودون أي غموض بأنه يكون التعامل مع الفالح الذي يشـغل  فإننا جند، أ

  العقار بأنه املالك لتك األرض وليس عامالً مؤقتاً يطرده املالك مىت شاء مثلما حيصل اآلن.

  ويف الفقرة الثانية من تلك املادة جند أن القانون يشترط فيمن توزع عليه األرض، ما يلي:  

متمتعاً باجلنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد, وهذا مـا حـدا    أن يكون - ١(  

باحلكومة السورية إىل حرمان آالف الفالحني الكرد ( اجملردين من اجلنسية السورية ) الذين أفنوا 

حياهتم يف استصالح تلك األراضي وجعلها صاحلة للزراعة حبجة أهنم ليسوا سوريني، ولعل مـا  

  ن إمنا هو امتداد للمآسي اليت  حصلت يف ستينات القرن املاضي.تقوم به اآل
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ولعل الفقرة الثالثة من املادة املذكورة تؤكد متاماً ما ذهبنا إليه من التزام الدولة بضرورة توزيع   

األرض وفق أفضلية معينة أتى القانون على ذكرها بدقة حبيث يكون األفضلية دون منازع للفالح 

تلك األرض أصالً ومن بعده العامل الزراعي ومن مث من هم أكثر أفراداً يف األسرة الذي يعمل يف 

وأقل ماالً وكل هؤالء حصراً من أهايل القرى حتديداً ومن مث يأيت دور القرى اجملاورة وهكـذا  

تكرب احللقة ومن مث ويف نفس املادة جند بأن املشرع يف القانون املذكور قد جعل مـن األجـور   

اليت يدفعها الفالح وكأهنا بدل قيمة األرض يدفعها خالل عشرين عاماً تصبح بعدها تلك السنوية 

األرض ملكاً خالصاً للفالح مثلما حيصل اآلن حتديداً مع ( املنتفعني ) الذين جلبتـهم احلكومـة   

السورية من حمافظيت الرقة وحلب لتوطينهم يف األراضي املستوىل عليها يف سياق تطبيق مشـروع  

زام العريب، حيث أصبح القسم األعظم من تلك األراضي اليت وزعت على هؤالء املستقدمني ( احل

  الغمر ).  

) املنتفع بعدم التصـرف بـاألرض    ٢٥ويف الوقت الذي ألزمت فيه الفقرة األوىل من املادة (   

جـواز   ) عاماً وبعد موافقة مؤسسة اإلصالح الزراعي، وعدم ٢٠املوزعة عليه إال بعد مرور ( 

نزع تلك األرض من الفالح إال لدين للدولة أو املصرف الزراعي التعاوين، جند إن الفقرة الثانيـة  

من تلك املادة حجبت حق للدولة يف استمالك تلك األراضي إال للنفع العـام ووفاقـاً لقـانون    

  األستمالك، وكل ما عدا ذلك فهو باطل.

) مليون هكتـار مـن األراضـي     ١.٤ت على ( ويف إحصائية  للحكومة السورية أهنا استول  

الزراعية، ويف دراسة أخرى أن نسبة األراضي اليت استولت عليها الدولة يف معرض تطبيق قانون 
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% )  ٤٣اإلصالح الزراعي يف منطقة اجلزيرة وخاصة يف املناطق ذات الغالبية الكردية بلغـت (  

  وريا.من جممل األراضي املستوىل عليها على مستوى كامل  س

وإذا علمنا أن احلكومة السورية احتفظت بالقسم األعظم من تلك األراضي ومل توزعها علـى   

الفالحني األصليني إال القسم البسيط، لعرفنا أهنا قد وفرت الظروف املالئمة لتنفيـذ مشـروع   

حيث قامـت باسـتقدام    ١٩٧٢احلزام العريب الذي بدأت يف تطبيق اخلطوة األوىل منه يف عام 

ئات من املواطنني العرب من أبناء حمافظيت حلب والرقة بذريعة أن أراضيهم مت غمرها مبياه سد امل

الفرات ليتم تعويضهم بتلك األراضي اليت مت حرمان فالحي املنطقة ( الكرد ) منها الذين قـاموا  

ت أصالً باستصالحها وتنظيفها من األحجار وتأهيلها وجعلها صاحلة للزراعة على مدار سـنوا 

) شخص من املواطنني الكرد أماكن سكناهم  ٦٠٠٠٠طويلة، األمر الذي أدى إىل ترك حويل ( 

  ومنازهلم والتوجه حنو دمشق واملدن الداخلية حبثاً عن لقمة العيش. 

) عائلة من منطقة الشدادي  ١٥٠وكانت اخلطوة الثانية عندما تعاقدت احلكومة السورية مع (   

وبعد انتـهاء   ١٩٦٦اليت كانت تدار من قبل مزارع الدولة منذ عام  ليتم توطينهم يف األراضي

تلك املزارع ورغم وجود عشرات العائالت يف تلك املناطق حمرومة من أي من األراضي الزراعية 

إال أن احلكومة السورية فضلت التعاقد مع عائالت عربية من منطقة الشدادي لتقوم بتوطينهم يف 

املنطقة، وهذا ليس له تفسري سوى أن احلكومة تقوم مبمارسة سياسـة   املنطقة وحترم فالحي تلك

التمييز العرقي والتغيري الدميغرايف للمنطقة، علماً أن هذا املشروع املذكور مت جتميده إىل أجل غري 

مسمى ولكنه مل يلغى بعد. وقد يكون السبب وراء ذلك أن الظروف مل تكن مواتية أو خوفاً من 

  يف ذلك الوقت. الغضب اجلماهريي
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يعترب نزع يد هؤالء الفالحني من أراضيهم بداية اخلطـوة   

  الثالثة لتحديث مشروع احلزام العريب ؟   

وملناقشة احلجة القانونية اليت تتذرع هبا احلكومة السورية يف نزع يد الفالحني عن أراضيهم، وهي 

 ٢٠٠٤) لعـام   ٤١لترخيص القانوين مبوجب القانون رقـم (  عدم متكنهم من احلصول على ا

) لعـام   ٤١نعود إىل نصوص القـانون (   ٢٠٠٨) لعام  ٤٩وتعديالته يف إشارة إىل املرسوم ( 

  سيما املادة األوىل منه جند أهنا تنص على:   ٢٠٠٤

منطقة  (( ال جيوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيين عقاري على أرض كائنة يف

حدودية أو إشغاهلا عن طريق االستئجار أو االستثمار أو أية طريقة كانت ملدة تزيد على ثـالث  

  سنوات ألسم أو ملنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إال بترخيص مسبق. ))

مع تبديل مصطلح العقار مبصطلح األرض يف  ٢٠٠٨) لعام  ٤٩وجند نفس املادة يف املرسوم (   

  لعقارات الواقعة ضمن املخطط التنظيمي أيضاً ألحكامه.أشارة منه لشمول ا

ومن دراسة هذه املادة وتطبيقها على أوضاع الفالحني املطلوب نزع يدهم،  نالحظ أن عقـود  

اآلجار مع هؤالء الفالحني جتدد سنوياً من قبل مديرية الزراعة وبالتايل الجمال لتطبيق نص هـذه  

) مـن القـانون    ٧) من املادة (  ١طبق عليهم نص الفقرة ( املادة على هؤالء الفالحني، وإمنا ت

  املذكور، اليت تنص على:
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( يف حال إشغال أرض يف منطقة حدودية عن طريق االستئجار أو االستثمار أو بأيـة طريقـة    

كانت ملدة ال  تزيد عن ثالث سنوات يتعني على من شغل األرض املذكورة إعالم اجلهة اإلدارية 

  قع األرض خالل املهلة احملددة يف املادة السادسة من هذا القانون .) املختصة يف مو

 ٢٠٠٤) لعام  ٤١وإذا فرضنا جدالً مشول هؤالء الفالحني بأحكام املادة األوىل من القانون (   

والـذي يعتـرب    ١٩٥٢) لعام  ١٩٣وتعديالته، فإننا سوف جند نفس هذه املادة يف املرسوم ( 

لتنظيم إشغال العقارات يف مناطق احلدود حيـث   ٢٠٠٤) لعام  ٤١ن ( األصل القانوين للقانو

  على أنه:  ١٩٥٢) لعام  ١٩٣تنص املادة األوىل من املرسوم ( 

( ال جيوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من احلقوق العينية على األراضي الكائنـة يف منـاطق   

ستثمارها زراعياً ملدة تزيد على احلدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاوالت ال

ثالث سنوات وكذلك مجيع عقود الشركات أو عقود االستثمار الزراعي اليت تتطلب استحضار 

مزارعني أو عمال أو خرباء من القضية األخرى أو البالد األجنبية إال برخصة مسـبقة تصـدر   

زارة الدفاع الـوطين وفقـاًَ   مبرسوم عن رئيسي الدولة بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة و

ألحكام هذا املرسوم التشريعي، أن أحكام احملاكم املتعلقة باألراضي املذكورة التنفذ ما مل تقترن 

  بالرخصة املنوه هبا. )

فلماذا سهت الدولة كل هذه السنوات عن تطبيق نصوص هذه املواد علـى أشـغال هـؤالء      

ت الدولة أصالًَ مع هؤالء الفالحـني إذا كـان   الفالحني لألراضي احلدودية ؟؟؟ وكيف تعاقد

ومت التعاقد مع الفالحني بعد عشـر   ١٩٥٢مرسوم تنظيم أشغال مناطق احلدود قد صدر يف عام 
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سنوات من صدور املرسوم ؟؟؟ وكيف استمرت الدولة يف التعاقد مع هؤالء الفالحني طوال هذه 

م موضع شك من قبل الدولة، وأن الدولة ال السنني ؟؟؟ مث تأيت وتقول اآلن أن هؤالء الفالحني ه

تؤمن جانب هؤالء الفالحني لتأجرهم أراضيها يف مناطق احلدود، مث ما هي املخاطر اليت جلبـها  

هؤالء الفالحني للدولة خالل استثمارهم لتلك األراضي؟؟؟ لتقوم اليوم برتع يدهم عـن هـذه   

ضيها، أسئلة نوجهها إىل أصحاب القرار األراضي، مدعية بذلك إهنا تقوم حبفظ أمن وسالمة أرا

  والشأن يف هذا البلد لعلها تبدد  الشكوك وتزيل املخاوف.

  املنظمة الكردية                                      ٢٠١٠/  ٦/  ٦

  ) DADللدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا (                              
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دود الفعلبعض ر  

 على القرار موضوع الدراسة
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  بيان مشترك

  شطب أمساء بعض الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود األجار

املنظمتني املوقعتني على هذا البيان، املنظمة الكردية للـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان      علمت  

أن وزارة  -اف م –)، ومنظمة حقوق اإلنسان يف سوريا  DADواحلريات العامة يف سوريا ( 

كتابـاً حيمـل الـرقم     ٢٠١٠/  ٣/  ١٧الزراعة واإلصالح الزراعي السـورية وجهـت يف   

/ص) إىل دوائر الزراعة يف حمافظة احلسكة يطلب فيها من هذه الدوائر شطب أمساء بعض ٢٧٠٧(

نص الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود األجار، ومجيع هؤالء من املواطنني الكرد، فيما يلي ال

  احلريف للكتاب:

( يطلب إليكم شطب أمساء الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود األجار يف املناطق العقاريـة  

/ لعام  ٤١التابعة لكم وذلك لعدم حصوهلم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 

  وتعديالته استناداً للتعليمات الوزارية ). ٢٠٠٤

تابعتنا هلذا املوضوع أن حوايل ثالمثائة معاملة ترخيص واقعة على حماضر وقد علمنا من خالل م  

) دومن عائدة للمواطنني الكرد يف حمافظة  ٣٥٠٠٠أجور املثل وعقود األجار واليت تقدر حبوايل ( 

احلسكة، كان نصيبها عدم املوافقة وبالتايل فأنه سيتم شطب أمساء هؤالء  الفالحني مـن هـذه   

  ر نزع يدهم عن أراضيهم اليت ورثوها أباً عن جد.احملاضر، بانتظا
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وقد حصلنا أيضاً على أمساء بعض القرى اليت سيتم فبها شطب أمساء الفالحني مـن احملاضـر،     

  وهي: تل خرتير، كلهي ( قلعة احلصن )، بست سوس ( وادي السوس )، طبقة، شرم الشيخ...

العرب اللذين مت استقدامهم يف السبعينات من كما إننا علمنا من بعض املصادر، بأن املواطنني   

حمافظيت حلب والرقة يف إطار تنفيذ مشروع احلزام العريب العنصري، راجعوا يف الفترة األخـرية  

وبعد مساعهم هذا اخلرب مديرية الزراعة يف حمافظة احلسكة واشتكوا بأن أراضيهم اليت اسـتلموها  

  ص من األراضي اليت مت فيها شطب أمساء الفالحني.آنذاك فيها نقص ويطلبون استكمال هذا النق

وقد كنا يف تقاريرنا وبياناتنا السابقة حذرنا من اآلثار الكارثيـة االقتصـادية واالجتماعيـة      

ومن بعده القانون رقم (  ١٩٥٢) لعام  ١٩٣واإلنسانية والقانونية...، للمرسوم التشريعي رقم ( 

على أبنـاء الشـعب    ٢٠٠٨) لعام  ٤٩يعي رقم ( وكذلك املرسوم التشر ٢٠٠٤) لعام  ٤١

الكردي يف سوريا بشكل خاص، نظراً ألن مناطقهم التارخيية متامخة للحـدود، وألن فحـوى   

املراسيم التشريعية والقانون املشار إليهم هو عدم قبول تسجيل احلقوق العينية علـى األراضـي   

القانوين...، وأكدنا بأن هذه املراسـيم   الكائنة يف مناطق احلدود إال بعد احلصول على الترخيص

والقوانني االستثنائية تأيت يف سياق استمرار سياسة االضطهاد القومي والتمييز العنصـري حبـق   

  الشعب الكردي يف سوريا وتصعيده.

إننا يف املنظمتني املوقعتني على هذا البيان، املنظمة الكردية للـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان       

ويف الوقت  -ماف  –)، ومنظمة حقوق اإلنسان يف سوريا  DADيف سوريا ( واحلريات العامة 

الذي ندين فيه التعليمات الوزارية القاضية بشطب أمساء الفالحني من حماضر أجور املثل وعقـود  
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األجار لعدم حصوهلم على التراخيص القانونية، فإننا ويف نفس الوقت نطالب السلطات املسؤولة 

ات ومنح هؤالء املواطنني التراخيص القانونية لتسجيل هذه احملاضر اليت ورثوها بإلغاء هذه التعليم

بالكف عن مثل هذه املشـاريع  أباً عن جد بأمسائهم، كما وإننا نطالب السلطات املسؤولة أيضاً 

ذلك ال خيدم الوطن وال  أبناء الشعب الكردي ومناطقه التارخيية، ألنوالسياسات التمييزية حيال 

احلاجة هلا يف هذه الظروف ويف كافة الظروف  والوطن بأشدوال الوحدة الوطنية اليت حنن  املواطن

  واألوقات.

٢٠١٠/  ٤/  ٥   

  ) DADاملنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا ( 

  ماف. –منظمة حقوق اإلنسان يف سوريا 
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  !الزراعة؟ وزارة ملصلحة من هذه القرارات االرجتالية يا

  بقلم: النور

    ٢٠١٠/  ٤/  ١٤) تاريخ  ٤٣١* ( النور ) العدد (                             

جلـان   منذ بداية الستينيات صدرت قرارات سياسية مبوجبها طبق اإلصالح الزراعي، وشكلت  

ثالثـني   ر مـن ، ووزعت األراضي على الفالحني، قسم منها عقود إجيار، وها قد مر أكثاعتماد

ناهيك بأهنم إنتاجها،  عاماً والفالحون يعملون مع أسرهم يف استصالح أراضيهم وحتسني جودت

  إجيار األرض، وميكن القول أهنم سددوا قيمة األرض إن مل يكن أكثر.سنويا  يدفعون إىل الدولة

متليـك،   سـندات  ومنذ سنة أثري موضوع متليك األرض للفالحني متليكاً كامالً، أي منحهم  

العاشر حلزب البعـث   وحبث هذا املوضوع يف أعلى املستويات يف القيادات السياسية، ويف املؤمتر

التقدمية.. هناك من طالبوا بضرورة  العريب االشتراكي، وكذلك يف اللقاء السنوي للجبهة الوطنية

ندما صدرت قرارات وجرت حتقيقات. وع إعطاء الفالحني سندات متليك، وعلى أثر كل ذلك

سندات متليك. وهـدف ذلـك بـث     نسأل ملاذا كل هذه التحقيقات؟ يقولون لكي مننحكم

وهذا بال شك يدفع الفالح للعمل جبد  الطمأنينة يف نفوس الفالحني بأن األرض ملن يعمل عليها،

آن واحد. وللحقيقة هذا إنصاف للفالحني،  وحبماسة أكثر من أجل حتسني وزيادة اإلنتاجية يف

ال ندري كيف انقلبت اآلية بقدرة قادر ، فبدالً  دوا قيمة األرض. لكن لألسف الشديدألهنم سد

الفالحني، فوجئ الفالحون بصدور قرارات كيفية تطلب  من البدء بتوزيع سندات التمليك على
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املثل وعقود اإلجيار يف املناطق العقارية، إذ قامـت مديريـة    كف يد الفالحني من حماضر أجور

كتب إىل دوائر الزراعة يف املدن، طالبة منها شطب أمساء الفالحني من  سكة بإرسالالزراعة باحل

 املثل وعقود اإلجيار باملناطق العقارية التابعة هلا وحسب اجلداول املرفقة واملسجلة حماضر أجور

) لعـام   ٤١(  يف سجالهتا، بذريعة عدم حصوهلم على الترخيص القانوين وفقاً ألحكام القانون

 وتعديالته، واستناداً إىل تعليمات وزارة الزراعة. وجاءت التعليمات شـديدة اللهجـة   ٢٠٠٤

 تطلب تثبيت واقعة اإللغاء يف السجالت.. إهنا مفاجأة كربى، فعن أي ترخيص يدور احلـديث 

 ويا ترى هل كانت اجلهات املعنية  عاماً من االستثمار والعمل يف األرض؟!)  ٤٠ - ٣٥ ( بعد

  خالل فترة أربعة عقود، مث استيقظت فجأة من سباهتا؟ ترخيص نائمةاليت تطلب ال

السياسية يف حينه، لذا  ونعلم مجيعاً أن قرار توزيع األرض على الفالحني جاء بقرار من القيادة  

خلق حالة من الذعر واإلرباك  نتساءل بأي حق وبعد مرور أكثر من مخسة وثالثني عاماً يريدون

حبرماهنم من مصدر رزقهم الوحيد؟  ستقبل لدى اإلخوة الفالحني، وذلكوالقلق واخلوف من امل

إىل سوق العمالة لينضـموا إىل جـيش    والسؤال األهم إىل أين سيقذف هبؤالء الفالحني؟ أليس

أبينا يف براثن اجلـوع والفقـر واحلرمـان؟     العاطلني عن العمل؟ ألن تقع هذه الشرحية شئنا أم

األساليب غري املشروعة واجلنوح، ويف أحيان كـثرية   بأس به منها إىلوبالنتيجة ألن يلجأ عدد ال

املعادية للوطن وخلطه الوطين الصـامد؟ فلنتـذكر    الشرحية القوى ألن حتاول أن تستفيد من هذه

  قول اإلمام علي ( كاد الفقر أن يكون كفراً ).

لة، ويزيد من االسـتياء  ليزيد الطني ب إن صدور مثل هذه القرارات يف هذه الفترة بالضبط جاء 

التفاف اجلماهري حول النهج الوطين الصامد، وإىل  اجلماهريي، يف وقت حنن يف أمس احلاجة إىل
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وطننا من مـؤامرات ودسـائس، وضـد التهديـدات      وحدة وطنية قوية يف وجه ما حياك ضد

وطين موجه اللحظات أحوج من أي وقت إىل اقتصاد  اإلسرائيلية لبلدنا.. هلذا كله حنن يف هذه

  مقاوم. ألن سياسة املقاومة حتتاج إىل اقتصاد وقوي يتالءم مع التوجهات السياسية،

الفالحني وكل القوى اخلّيرة يف البالد، التحرك السريع لوقف  إننا نناشد القيادة السياسية واحتاد 

ما يكـون  عند(  مجيعنا عند قول السيد الرئيس الدكتور بشار األسد مثل هذه القرارات. ولنكن

  خبري ). الفالح خبري فالبالد

                                                                                                                

 املكتب الزراعي املركزي  

  .* ( النور ) جريدة أسبوعية يصدرها احلزب الشيوعي السوري ( جناح فيصل يوسف )
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  بيان

  ) قرية٧٨) فالحاً مجيعهم من الكرد من (٣٨١حول شطب أمساء (

  

يف الوقت الذي كان مطلوبا من النظام, إن يعمل على وقف نزيف اهلجرة يف حمافظة احلسـكة    

اليت تنتج خلالً دميغرافيا واضطرابات اجتماعية خطري وأصبحت تشكل عبئاً ومشـكلة لعمـوم   

 يف املدن الكبرية, من خالل معاجلة مشكلة الفقر والبطالة, وإلغاء املرسوماجملتمع السوري وخاصة 

ونتائجه الكارثية اليت أحدثت شلالً عاماً يف القطـاع العقـاري وقطـاع     ٢٠٠٨ لعام)  ٤٩ (

املقاوالت الذي كان يوفر بعض فرص العمل لسكان احملافظة, وتوفري كل عوامـل االسـتقرار   

  رع يف األرض واستثمارها ألهنا مصدر توفري األمن الغذائي لعمـوم وتشجيع بقاء الفالح واملزا

الصادر من مديريـة   ١٧/٣/٢٠١٠/ تاريخ ٢٧٠٧الشعب السوري, نتفاجأ بصدور القرار رقم

فالحاً مجـيعهم مـن   )  ٣٨١ ( الزراعة واإلصالح الزراعي باحلسكة الذي يطلب شطب أمساء

ى الترخيص القانوين وفقاً ألحكام القانون رقم قرية, بدعوى عدم حصوهلم عل)  ٧٨ ( الكرد من

 ٣٠٠٠٠( حمضراً أي ما يساوي  ) ٢٨١(وتعديالته. ويشمل هذا اإلجراء  ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( 

دومناً من أخصب األراضي الزراعية, وهكذا وجبرة قلم تصبح هذه األسر حمرومة من مصـدر   )

مل يعمل فيها قبلهم أحد.وهذا األمر ال  رزقها الوحيد برتع يدها من أرض آبائها وأجدادها واليت

شك أنه سيدفع هبذه العائالت إىل اهلجرة االضطرارية من أراضيها إن مت تنفيذ هذا القرار والتشرد 

داخل البالد وخارجه.إن املنطقة اجلغرافية اليت يشملها القرار واتساع رقعتها واقتصـارها علـى   
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 ( طابع عنصري شوفيين بامتياز واستكمال للمرسومالفالحني الكرد تؤكد إن هذا القرار هو ذو 

أيضا, بل قد يكون أكثرهـا   ٢٠٠٤ لعام ) ٤١() الذي هو باألساس من تعديالت القانون  ٤٩

خطورة على اإلطالق, يأيت يف سياق تصعيد اإلجراءات والسياسات العنصرية والشوفينية ضـد  

يات إىل أن هذه اإلجراءات قد تتصاعد الكرد, وأحد أخطر حلقات التآمر عليه, حيث تشري املعط

لتشمل معظم املنطقة الكردية يف احملافظة. ألن هذه التراخيص اليت تتحدث عنـها القـرار هـي    

على إعطائها هلم بسـبب انتمـائهم    باألساس مل متنح هلؤالء نتيجة عدم موافقة اجلهات األمنية

باإلجراءات السياسية الشـوفينية   القومي وليس لسبب آخر.من الواضح إن السلطة مل تعد تكتفي

السابقة املطبقة حبق الكرد من إحصاء رجعي واستثنائي وسياسات التعريب الشـاملة وتضـييق   

الفرص العمل أمام الكرد يف القطاع العام, وتشديد القبضة األمنية بشكل متزايد والـيت تتجلـى   

 ٢٠٠٤كما يف جمزرة آذار عـام   باستمرار االعتقاالت الكيفية العشوائية وصوالً إىل قتل الكرد

وغريها, بل تعمل بالتوازي مع هذه اإلجراءات القمعية إىل تطبيق إجراءات اقتصـادية   ٢٠٠٨و

شوفينية قاسية يف املناطق الكردية بغية دفع سكاهنا إىل اهلجرة االضطرارية والتمكن من اجتثاثهم 

ة وخصوصيته القومية. ويف هذا من أرض آبائهم وأجدادهم, لطمس هوية الشعب الكردي الثقافي

املسعى كان تطبيق مشروع احلزام العريب واإلحصاء االستثنائي وإجراءات التعريـب الشـاملة,   

وعدم توفري البنية التحتية اليت تضمن االستقرار االقتصادي من معامل ومصانع )  ٤٩ ( واملرسوم

واد األولية اليت تؤهـل لقيـام   ومنشآت وخدمات... اخل يف املناطق الكردية رغم توفر معظم امل

    خمتلف الصناعات.
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ومن هنا فإننا يف اجمللس السياسي الكردي يف سوريا يف الوقت الذي ندين بشدة هـذا القـرار     

العنصري اخلطري ونطالب بإلغائه ونعرب عن مساندتنا هلؤالء الفالحني يف متسـكهم بأرضـهم   

نا الكامل للوقوف إىل جانبهم يف أي عمل وعدم التخلي عنها مهما كلف ذلك نعلن عن استعداد

مجاهريي سلمي دميقراطي يؤدي إىل إفشال هذا القرار. كما نطالب القوى  أو نشاط سياسي أو

الوطنية والدميقراطية واجملتمعية يف سوريا وكذلك منظمات حقوق اإلنسان إىل التضـامن مـع   

لطة جتاه الشعب الكردي باعتبارها الفالحني الكرد املتضررين من هذا القرار ورفض سياسات الس

  تشكل هتديداً خطرياً لالستقرار يف البلد.

   ٢٠١٠/  ٤  / ١٤                       

  اجمللس السياسي الكردي يف سوريا
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  !امنحوهم الترخيص بدالً من شطبهم

     بقلم: النور

   ٢٠١٠/  ٤/  ٢١) تاريخ  ٤٣٢*(النور) العدد ( 

حماضر أجور  اعة إىل مديرياهتا شطب أمساء الفالحني الذين مل يرخص هلم منطلبت وزارة الزر  

  وعقود اإلجيار. املثل

الدولة سينتج عنه إلغاء عقود املستثمرين، ونزع  إن رفض منح الترخيص ملستثمري أراضي أمالك

  .أراضيهم املؤجرة هلم منذ سنوات طويلة منمن الفالحني  يد املستأجرين، وحرمان عدد كبري

الزراعة العمل على منح الترخيص هلؤالء الفالحني بدالً من شطبهم،  تأمل من وزارة)  النور(    

  الوضع كما كان سابقاً، حفاظاً على حقوقهم ودعما لإلنتاج الزراعي يف البالد. وإبقاء

  

  * ( النور ) جريدة أسبوعية يصدرها احلزب الشيوعي السوري ( جناح فيصل يوسف ).
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  ذه السياسة اجلائرة ضد أبناء اجملتمع السوريلتتوقف ه
  ٢٠١٠) أيار  ٤٢١* ( أزادي ) العدد ( 

  

من قراءة متأنية ملمارسات النظام القمعية وخصوصا يف السنوات األخرية حبق اجملتمع السـوري    

بكل ألوان طيفه السياسي والثقايف واالجتماعي ( عدا عمن هو حمسوب عليه أفرادا وجمموعات) 

انب السياسة الشوفينية املستمرة حبق الشعب الكردي لعقود خلت ، يتجلى بوضـوح أن  إىل ج

، تارة بتأليب املكونات القومية ضد بعضـها   النظام يدفع بالوضع إىل املزيد من التأزم واالحتقان

واختالق  ٢٠٠٤البعض حينما حاك خيوط الدسيسة قبيل بدء املباراة  يف ملعب القامشلي آذار 

لقتل األبرياء من أبناء شعبنا الكردي ، وما نتج عنها من تداعيات كادت أن تتحول إىل الذريعة 

ال حتمد عقباها لوال احلصافة وحسن التصرف من اجلانبني الكردي والعـريب يف   ...حرب أهلية

درء احلالة املفتعلة من خماطر كارثية على الطرفني ، وأخرى بضرب القوى السياسية الوطنية اليت 

حماربة الفساد وتدعو إىل أي تبدل يف الوضع السياسي أو االقتصـادي وكـل جتمـع أو      تنشد

اصطفاف من شأنه التطلع حنو التغيري والتحول الدميقراطي السلمي مبا فيها منظمـات حقـوق   

اإلنسان ومؤسسات وجلان اجملتمع املدين ، كما أنه مل يدخر أي وسع يف هدر قدرات اجملتمـع  
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ه املادية منها واملعنوية وجتويعه وضرب ركائزه املعرفية ، والسـعي الـدائب   السوري بكل جوانب

لتفريغ حمتواه السياسي والثقايف وخنق تطلعاته حنو أي تفاعل مع املسـتجدات علـى السـاحة    

هذا إىل جانب السياسة الشوفينية اليت ينتهجها النظام منذ ما ..السياسية الدولية منها واإلقليمية ..

سة عقود من الزمن حبق الشعب الكردي يف سوريا، بدءا بسياسة اإلنكـار  وعـدم   يقارب اخلم

االعتراف الرمسي بواقع وجوده التارخيي كمكون أساسي من مكونات اجملتمع السوري ، مـرورا  

الذي جرد مئات األلوف من هذا الشعب من جنسـيته   ١٩٦٢بقانون اإلحصاء االستثنائي لعام

لعريب العنصري الذي مت مبوجبه منح األراضي الزراعية اخلصـبة إىل  السورية ، ومشروع احلزام ا

فالحني عرب من حمافظيت الرقة وحلب بدل الفالحني األكراد من سكان املنطقة أبا عن جـد ،  

باإلضافة إىل سياسة التعريب للبلدات والقرى واحملال التجارية واألماكن األخـرى أي بتغـيري   

أمساء ومسميات عربية ذلك هبدف تغيري الطبيعة الدميغرافية للمنطقـة  أمسائها الكردية األصلية إىل 

م كلمـا أطلـق وعـدا مبعاجلـة جانـب      ذات الغالبية الكردية ، واألّمر من كل ذلك أن النظا

) دأب يف تدبري إجراء أو مشروع شوفيين آخر ، فعلى سبيل املثال حينما (كاإلحصاء االستثنائي

باالهتمام مبحافظة احلسكة ورفـع   ٢٠٠٨ا الوزاري الكبري عام أبدت احلكومة رغبتها عرب وفده

 ٢٠٠٨لعـام   ٤٩وترية تطورها و سويتها االقتصادية ، فوجئت احملافظة باملرسوم التشريعي رقم 

موضوع العقارات السكنية واحلد من عمليات البيع والشراء مما أحدث شلال  ٤١املكمل للقانون 

دي هام حينما اشترط ذلك برخص من خالل موافقات أمنية يف حركة العمران ويف نشاط اقتصا

فـالح   ٣٨١عديدة تلك اليت نادرا ما حيصل عليها الكردي يف احملافظة ، واآلن يفاجأ حـوايل  

كردي من منطقة ديريك ( املالكية ) بعدم املوافقة على رخصهم وشطب أمسائهم من قيود عقود 
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 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي باحلسكة  رقـم  جار وأجر املثل مبوجب القرار الصادر مناأل

، مما يعين نزع يدهم من أراضيهم الزراعية اليت ورثوها  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧تاريخ / ص)  ٢٧٠٧(

ثالثـني ألـف دومن    ٣٠٠٠٠عن آبائهم وأجدادهم منذ سنني طوال والبالغة مساحتها حـوايل  

ة تعد جداول أخرى بأمساء دفعة جديـدة  قرية، ومعلومات تفيد أن اجلهة املعني)٧٨( موزعة على

من الفالحني ومن ذات املنطقة ديريك ( مالكية ) من أجل نزع يدهم أيضا من أراضيهم ، بغية 

جتويع هؤالء الفالحني وأسرهم للضغط عليهم وهتجريهم إما إىل أحزمة الفقر يف ضواحي املـدن  

ري الضغينة بني هؤالء الفالحني وبني الكبرية كدمشق وحلب أو إىل خارج البالد ، األمر الذي يث

من حيل حملهم يف استثمار تلك األراضي وقد يؤدي إىل مشاكل مجة قد هتدد أمـن واسـتقرار   

املنطقة ، ألن الفالحني األصليني عازمني على التمسك بأراضيهم حىت لو كلفهم ذلك حيـاهتم  

إن ..متها مما ختفيه هلم األيام القادمة ..وحياة أبنائهم ، األمر الذي يثري القلق لدى أبناء املنطقة بر

احلركة السياسية الوطنية يف البالد بكل انتماءاهتا القومية والدينية مبا فيها احلركة الكردية بكـل  

فصائلها وقواها، وكذلك منظمات حقوق اإلنسان وجلان ومؤسسات اجملتمع املـدين ، وحـىت   

املهنية ، مدعوة كلها إىل تضافر اجلهود والعمل معا احلركة العمالية ومجاهري الفالحني والنقابات 

من أجل التصدي ملهامها امللقاة على عاتقها عرب النشاطات اجلماهريية واملسريات واالعتصامات 

الوطنية ، بغية الوقوف حبزم يف وجه هذه املمارسات القمعية الظاملة وفضح تلـك السياسـات   

لعمال بتوسيع اهلوة بني األسعار والقـدرة الشـرائية إىل   اجلائرة اليت تتبعها السلطات يف جتويع ا

جانب تقليص فرص العمل وتزايد جيش العاطلني عن العمل ، وأضيف إليها نزع يد الفالحـني  

عن أراضيهم الزراعية واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان يف سوريا والـزج باملناضـلني يف   
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ري دستورية ، وفرض القبضة األمنية على خمتلف غياهب السجون وعرب حماكم صورية استثنائية غ

جماالت احلياة وعلى مقدرات البالد ، وتغييب احلريات العامة من حرية التنظيم السياسي والنقايب 

وحرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والكلمة من خالل دميومة حالة الطوارئ واألحكام العرفية 

ا وعوامل ختلفه عن ركب التقدم واحلياة الدميقراطية لعقود مضت ، إهنا حقا معوقات تطور بلدن

من هنا ، ينبغي مد جسور الثقة والتفاهم بني كل مكونات اجملتمع السوري عرب حوار وطين ....

جاد وصادق ، للقضاء على رواسب املاضي الشوفيين وجعل التعددية القومية والسياسية والدينية 

ي يف العديد من بلدان العامل املتطور ، على عكس مـا  من عوامل القوة والتطور والتقدم كما ه

حيلو للبعض أن جيعلها من أسباب الضعف والتخلف ، وأن نسعى بدأب بغيـة ختطـي قضـايا    

اخلالف الوطين للعمل معا من أجل وضع الركائز واألسس املعرفية والسياسية لبناء الدولة املدنية 

تضمن حقوق كافة مكونات اجملتمع السوري مبا فيهـا   احلديثة ، اليت توفر احلريات الدميقراطية و

احلقوق القومية لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد ومبا خيدم تطورها ويزيد من تفـاهم أبنـاء   

اجملتمع الواحد ، دولة يسودها العدل واملساواة وفق دستور عصري ال امتياز فيه لفئة أو حزب ،  

ب واملطبوعات ، وحتويل الصراعات اهلامشـية إىل منافسـة   وقوانني مناسبة لالنتخابات واألحزا

موضوعية خلدمة البلد وتطوره ، ولتتعايش ألوان الطيف السوري يف تآخ دائـم وعلـى احملبـة    

  ...والوئام

 

  * ( أزادي ) جريدة شهرية يصدرها حزب أزادي الكردي يف سوريا.
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  احلكوميةالفالحون يطالبون بإعادة النظر ببعض القوانني والقرارات 

          ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ – ٢٢) تاريخ  ١٧٢٩(  ٢٣٥صوت الشعب العدد  *  

  

وخاصة الكادحني  إن املتتبع لتصرحيات املسؤولني املتعلقة بتحسني األوضاع املعيشية للمواطنني 

ني الصادرة من فالقرارات والقوان منهم يتفاءل بالرخاء والرفاه للناس. إال أن الواقع هو غري ذلك،

للمواطنني، ال بل إن بعض هذه القرارات هتدد  حكومتنا املوقرة تزيد من تردي الوضع املعيشي

  .واإلمالق معيشة األسر الكادحة بالفقر

وكانتا جمحفتني  ) ١١٠و  ١٠٦( الذي تضمن املادتني  ٢٠٠٤ فقانون العالقات الزراعية لعام  

أحياها الفالحون  من أراضيهم هذه األراضي اليت% ٦٠حبق فالحي واضعي اليد، وذلك برتع

حيملون عرائض حتمل  ومنذ عشرات السنني وباحملراث القدمي، وقد تشكلت عدة وفود فالحية

  .آالف التواقيع يطالبون بإلغاء املادتني املذكورتني

 ٣ / ٢٢تاريخ  / ص ) ٢٨٤٠(  صدر قرار من مدير زراعة احلسكة حيمل الرقم ومؤخراً  

 )٤٠٠(تعليمات وزارة الزراعة والذي تضمن قوائم بشطب أمساء أكثر من  بناء على ٢٠١٠/

جار يف حمافظة احلسكة. وقد كان فالحو احملافظة يأملون أجور املثل وعقود األ مواطن من فالحي

  .قرارات متنحهم سندات متليك أسوة بفالحي احملافظات األخرى يف صدور



عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفالحين يد نزع  ________________________________________________________ 

 
٤٢ 

الشراء للعقارات ألن املرسوم املذكور اعترب حمافظة احلسكة والبيع و والذي شل حركة البناء  

 حدودية وحيتاج الترخيص للعقار إىل موافقة ثالثة وزارات هي الدفاع والداخلية بكاملها حمافظة

املوافقة  والزراعة، وهذه املوافقة حتتاج إىل شهور عديدة، علماً أن معظم هذه الطلبات ال تتم

 .عليها

 ) ٢٥( الوزراء حتمل أكثر من  ون يف احملافظة عريضة إىل السيد رئيس جملسوقد قدم املواطن  

  .ألف توقيع يطالبون فيها بتعديل املرسوم املذكور

 باستثناء العقارات الواقعة ضمن املخططات التنظيمية للمدن والبلدان والبلديات. كما وذلك  

  .دطالبنا بأن يبقى حق التقاضي للمواطن وذلك حسب دستور البال

القوانني والقرارات بتعديلها أو إلغائها من شأنه أن يساهم يف تعزيز الوحدة  إن إعادة النظر هبذه  

 .والفقر ويدخل الطمأنينة إىل قلوب املواطنني يف احملافظة اليت تعاين من اجلفاف والبطالة الوطنية،

  .فهل جتد هذه املطالب آذاناً صاغية لدى املسؤولني  

  

  اجلزيرة –حممود سامل 

* (صوت الشعب)، جريدة أسبوعية يصدرها احلزب الشيوعي السوري (جناح وصال 

  بكداش)
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  ) الزراعة( تداعيات قرار

  كف يد فالحي املالكية على أراضيهم.. 

  فالحو املالكية: أرضنا عرضنا، واللبيب من اإلشارة يفهم!

  ٢٠١٠/  ٤/  ٣٠) تاريخ  ٤٥١* قاسيون العدد ( 

  

املعمـم  ) ص /  ٢٧٠٧ ( القرار ذو الـرقم  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧الزراعة بتاريخ أصدرت وزارة   

على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من مجلة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أمساء الفالحني 

من حماضر أجور املثل وعقود اإلجيار يف املناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصوهلم علـى  

وتعديالته استناداً للتعليمـات   ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( أحكام القانون رقم التراخيص القانونية وفق 

الوزارية.. وبناء عليه نشرت يف مصلحة الزراعة باملالكية جداول بأمساء الفالحني الـذين سـيتم   

  كّف يدهم عن األرض، والحقاً يف عدد آخر من املصاحل الزراعية يف احملافظة.

  معلومات متناقضة وردود أفعال خمتلفة

أعقب نشر القرار ردود أفعال خمتلفة يف الوسط الرمسي والشعيب والسياسي, تراوحـت بـني     

مستغرب ومستهجن ورافض، وتزامن ذلك مع انتشار معلومات متناقضة حول خلفيات القـرار  

وتفاصيله، فهناك من راح يقول إن هذا املوسم هو األخري للفالحني يف استثمار األرض، وهنـاك  
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إن القرار سيجمد، وقال آخرون إن قوائم امسية أخرى على الطريـق وتشـمل   من أخذ يؤكد 

ألف عائلة, وبالترافق مع ذلك مثة أسئلة تطرح من قبيــل: ملن سـتؤول  )   ٦١ ( مبجموعها

األرض يف حال نزعها من الفالحني؟ وملاذا مل يتم تثبيت ملكيتها أسـوة بأوضـاع مشـاهبة يف    

ب هؤالء الفالحني يستثمرون األرض منذ هنايـة السـتينات؟   حمافظات أخرى، والسيما أن أغل

 باختصار إن القرار أحدث بلبلة ولغطاً، ويعيش الفالحون حالة من القلق والترقب.

وبعودة إىل التاريخ، فإن قصة أراضي أجور املثل يف معظمها تعود إىل هناية الستينيات، وقسـم    

سم آخر هي أراضي االستيالء املستوىل عليهـا مـن   منها تعود ملكيتها أصالً إىل الدولة، ويف ق

املالكني، وتوزيع هذه األراضي على الفالحني كان حتصيل حاصل توازن القوى الطبقية ضـمن  

اجملتمع السوري وداخل جهاز الدولة آنذاك، وهي يف آخر حتليل أحد أشكال اإلصالح الزراعي 

شيوعيني وبعثيني وغريهم خالل عشـرات  الذي حتقق نتيجة نضال القوى الوطنية والتقدمية من 

من  ٥٦السنني, والسؤال: ما اجلديد حىت يتم إعادة النظر هبذه املكاسب؟ فباألمس كانت املادة 

قانون العالقات الزراعية وقرار رفع سقف امللكية، واليوم هذا القرار املشـؤوم الـذي يسـّوق    

أخرى حبجة عدم دفع الرسوم لتكـون  بأساليب مواربة، مرة حبجة عدم جتديد التراخيص،  ومرة 

النتيجة حماولة نزع األرض من يد الفالح, مع العلم إن الوقائع على األرض تكذّب هذه املزاعم. 

وهذا ما ال يقبله عقل، وال منطق، وال حىت عرف اجتماعي، وال حىت الدستور السوري نفسه.. 

ة (عندما يكون الفالح خبري يكـون  أليست األرض ملن يعمل هبا؟..أمل يقل السيد رئيس اجلمهوري

 الوطن خبري)؟
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إن هذه القرارات تتكامل مع اهلجوم الذي يشنه دعاة الليربالية على شركات ومؤسسات قطاع   

الدولة عرب تأجريه أو بيعه، وصوالً إىل جتريد الدولة من كل عناصر القوة والتماسك، وحتويلـها  

لتايل وضع الوطن واملواطن حتت رمحـة مصـاحل   متاماً إىل خادم ألصحاب رؤوس األموال، وبا

أصحاب هذه الرساميل. ويبدو أن أنصار لربلة االقتصاد داخل جهاز الدولة قد حسموا أمـرهم  

باهلجوم على كافة اجلبهات، مبا فيها نزع األرض من الفالحني وعرضها لالستثمار أمام الرأمسال 

املعقول نزع األرض من أبناء البلـد ومنحهـا   احمللي واألجنيب، ويف هذا املقام نتساءل: هل من 

للمستثمرين الذين مل جند منهم إال مشاريع ومهية تتوخى الربح السريع على حساب كل شـيء؟  

وهل سيسمح ألنصار اللربلة بالتمادي حىت ولو كانت قراراهتم تسيء إىل الوحدة الوطنية قـدس  

لو تزامن ذلك مع التهديدات اإلسرائيلية  األقداس، وتنذر بالفنت واالهتزازات االجتماعية، وحىت

 األمريكية ضد بالدنا؟؟!.

  حقائق ووقائع

وللوقوف على حقائق الوضع أجرت قاسيون لقاءات سريعة مع بعض الفالحني املشمولني هبذا   

سـويدية حتتـاين    -سبع جفار –سويدية فوقاين  -)  القرار املشبوه يف قرى النجف ( قلدومان

 ).. بستا سوس ) ووادي السوس ( وقلعة احلصن (كلهي –)  طبكى قة (والطب –والبتراء 

الفالح أمحد: حنن (أجانب).. ندفع أجور املثل، وال توجد أية ذمم مالية مترتبة علينا، بـل إن   -

الدولة مديونة لنا, وأنا شخصياً مل يوجه يل أي إنذار أو تنبيه، ويف كل عام يتم جتديد الرخصـة  

 سماد.من أجل البذار وال
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رئيس مجعية: مت جتديد العقود من خالل اجلمعية التعاونية للمنتسبني قبل ثالث سنوات وفق ما  -

 بلغونا بذلك يف حينه.

الفالح ا. ص: الضرائب املترتبة علينا لسنتني فقط، ومل يوجه يل أي إنذار وكان بإمكاننا شراء  -

 سنوات.قطعة ارض باألجور اليت دفعناها للدولة خالل كل هذه ال

عائلة نستثمر هذه األرض منذ عشرات السنني، ولسـنا   ٢٣فالح من قرية سبع جفار: عددنا  -

مدينني للدولة بأي قرش من الضرائب، وقبل سنة مت تبليغنا لتجديد األوراق، وفعـالً مت ذلـك   

 حبضور الشهود يف املالكية.

أن يطرد من أرضه وبيته؟  رئيس مجعية: هذا غنب حبق الفالحني، هل يقبل أي شخص يف الدولة

 وما ذنب اآلالف من أفراد األسر؟.

الفالح ح. ي: إن القرار قبل أن يكون ضد الفالحني هو ضد مصلحة الوطن، وعلى ما يبـدو  

 بعض املسؤولني يريدون إرغامنا على أن نكفر بكل شيء، وحنس بالغربة يف وطننا.

ن هذا الوطن هو وطن العمال والفالحـني،  الفالح ه. ع: منذ أن وعينا على الدنيا وحنن نسمع أ

 فما الذي جرى؟ على اجلميع أن يعلم أن أرضنا هي عرضنا، واللبيب من اإلشارة يفهم...

وقد أكد مجيع الفالحني الذين التقت هبم قاسيون على تشبثهم بأراضيهم وعدم التنازل عنـها    

  مهما كانت النتائج..
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  مشكلة بعدة أبعاد

ر قضية فالحية ذات طابع طبقي, ولكن تتعدد التأويالت ووجهـات النظـر   املشكلة يف اجلوه  

بشأن هذا املوضوع، والسيما  أن قسماً كبرياً ممن وردت أمساؤهم يف جداول الشطب هم مـن  

اجلائر، وهناك املئات من الفالحـني   ٦٢املواطنني األكراد احملرومني من اجلنسية مبوجب إحصاء 

جتديد تراخيصهم، وهم من الفالحني األكراد، وهذا ما يزيد الطني بلة،  الذين مل تتم املوافقة على

وعلى أساس ذلك ميكن أن ُيدرج القرار ضمن إجراءات التمييز القومي، وذلك يضـفي علـى   

املشكلة بعداً آخر، وإذا مت ذلك فإهنا تفتح الباب واسعاً أمام إثارة النعرات القومية والسـيما أن  

كانت ريف منطقة املالكية، وحتديداً يف مناطق تواجد املـواطنني األكـراد..   نقطة البدء بالتنفيذ 

والسؤال ملاذا املالكية أوالً؟ هل يريد من يقف خلف القرار أن يشّوه جوهر املوضوع من حيـث  

كونه ارتداداً عن املكاسب االجتماعية التارخيية، وإعطاءه شكالً عنصـرياً إلضـعاف النضـال    

حماولة تعكري األجواء واالصطياد فيها، ومترير قرار رجعي غري وطين بكل  الفالحي وإسكاته، أي

املقاييس؟ ومن اجلدير بالذكر يف هذا السياق جمدداً بأن هذا التوجـه ال يصـب إال يف خدمـة    

  أصحاب مشاريع الفوضى اخلالقة.

  حتصني املناطق احلدودية.. كيف؟

أية دولة يف العامل، ولكن مع األسف فإن الشك أن حتصني املناطق احلدودية حق وواجب على   

ذلك يف بالدنا يتم بطريقة تنطلق وتسري عكس املطلوب، فبدالً من أن تقام مشاريع التنمية الـيت  

تؤدي إىل تطوير النشاط االقتصادي وتوفري فرص العمل، وبالتايل تأمني احلاجات املادية لإلنسان 
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، بدل كل ذلك تصدر قرارات وتوجهات رمسية أقـل  األمر الذي البد منه لتعزيز االنتماء الوطين

ما يقال عنها إهنا تعمق االنقسامات االجتماعية، وتزيد البطالة والفقر واهلجرة. فمحافظة احلسكة 

اليت تعترب كلها منطقة حدودية، تستخدم فيها اإلجراءات االستثنائية، ويتم اللجـوء فقـط إىل   

ه احلجة، وهذه اإلجراءات تشكل حالة من االغتراب لـدى  احللول األمنية للكثري من القضايا هبذ

املواطن وهو ما يشكل بدوره تربة خصبة إلثارة الفنت، واستغالهلا من قبل من ال يريـد للـوطن   

 خرياً.

  ما املطلوب؟ ما العمل؟

إن قاسيون تدعو الفالحني املشمولني بالقرار إىل التمسك باألرض وعدم التنازل عنها، وهتيب   

الشرفاء يف البالد داخل جهاز الدولة وخارجه بالعمل من أجل إلغاء هذا القرار ال جتميده  جبميع

، والتعامل مع املوضوع كمشكلة وطنية عامة ال ختص هذا اجلزء مـن  -كما يشاع -فحسب 

النسيج الوطين أو ذاك، وترى أنه من حق الفالحني التعبري جبميع أساليب االحتجاج دفاعاً عـن  

ملا أن ذلك يتم حتت سقف الوطن، وتنوه بالدور اإلجيايب لبعض السـلطات احملليـة   مصاحلهم طا

احلزبية واحلكومية واملنظمات اجلماهريية اليت وعدت الوفد الفالحي املعين خـرياً، وتـدعو إىل   

  التضامن مع الفالحني ضد هذا القرار اجلائر واملشبوه! وذلك واجب وطين وأخالقي بامتياز.

  حمافظة احلسكة –مكتب قاسيون 

*( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني ( جناح 
  الدكتور قدري مجيل ).
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  قرار شطب

  أمساء عدد كبري من الفالحني الكرد 

  يف ديريك لن يبلغ أهدافه من أراضي أجور املثل 

  من جريدة يكييت ٢٠١٠) نيسان ١٨٠*افتتاحية العدد (  

  
استثنائي يف حمافظة اجلزيرة  يعد مثة شك لدى أحد بأن القرارات اليت تصدر تباعا, وبشكل مل   

وقرار مديرية زراعة احلسكة األخري  /٤٩املتعلقة باألراضي الزراعية والعقارات مثل املرسوم /
فالحاً مجيعهم من  ٣٨١بشطب أمساء  القاضي ٢٧/٣/٢٠١٠تاريخ  ٢٧٠٧الذي حيمل الرقم 

املثل, بدعوى عدم حصوهلم على الترخيص  قرية يف منطقة املالكية من أجور ٧٨من  الكرد
/ حمضراً ٢٨١وتعديالته. والذي يشمل / ٢٠٠٤ / لعام٤١القانوين وفقاً ألحكام القانون رقم /

أخصب األراضي الزراعية, وبالتوازي مع الظروف  / دومناً من٣٠٠٠٠أي ما يساوي أكثر من /
احملافظة بسبب موجة اجلفاف اليت ضربت احملافظة خالل الثالث  ة اليت تعيشهااالستثنائية الصعب

إمنا القصد منها واضح هو استغالل الظروف الكارثية اليت أنتجتها  ,سنوات األخرية املاضية
ما تبقى لدى املواطن خصوصاً الكردي يف هذه احملافظة من قدرة على  الطبيعة لإلجهاز على
لظروف القاسية, وإجباره على االستسالم وترك مناطقه حبثاً عن لقمة ا الصمود يف وجه هذه

 .عنها العيش بعيداً
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الظروف االستثنائية مثل  السلطات السياسية يف كل دول العامل تفعل ما يف وسعها, عند مواجهة
خسائر ممكنة, أما إن تعمد هذه  اجلفاف وغريها ملساعدة شعوهبا على ختطي هذه الظروف بأقل

بأبشع صورها إليقاع اكرب اخلسائر  طات نفسها إىل استغالل هذه الظروف االستثنائيةالسل
فهذه حالة استثنائية فريدة نادرة يف العامل, ال  ,مبواطنيه, مثلما حيدث اليوم يف حمافظة احلسكة

حتقد على شعوهبا وتتمىن هلا املوت, وإال فما معىن أن تتخذ  يقدم عليها إال تلك السلطات اليت
االستثنائية يف هذه احملافظة دون غريها وقد أهنكتها ظروف اجلفاف,  هذه اإلجراءات والقرارات

بتفاصيل واقع هذه احملافظة والظروف اليت يعيشها أبناؤها وما يكابدونه من  رغم علم النظام
 ةواإلمهال املتعمد وآفة البطالة وانعدام فرص العمل وغريها من املشكالت املزمن ,شظف العيش

وثرواهتا  الكثرية اليت صنعتها السياسات االستثنائية واملعاملة اخلاصة, رغم غىن هذه احملافظة
  .اهلائلة.؟؟

يف تنفيذه بانتزاع يد الفالح الكردي  الذين أوحوا للمخططني هلذا القرار بأهنم ميكن أن ينجحوا
املتضرر األكرب منها  حيث كان -أسعار الوقود  من أرض آبائه وأجداده, مثلما جنحوا يف رفع

/ لعام ٤٩النشاط العقاري والعمراين فيها مبوجب املرسوم / وجنحوا يف تعطيل -أبناء هذه احملافظة
حساباهتم, ويستهترون بإرادة الناس, إذ ليس مثة قوة على وجه األرض  إمنا خيطئون يف ٢٠٠٨

األرض بالنسبة  صاحب األرض عن أرضه طاملا بقي فيه عرق ينبض, ألن ميكن إن ترتع يد
يعتقد أن هذا القرار   قضية شرف وقضية حياة وموت. وخيطئ أيضاً من لإلنسان الكردي هي
باحلدود الدنيا من ردود األفعال شأنه شأن القرارات األخرى اليت مررت, أو  سيصل إىل غاياته

الذي  ذا القدرالشعب مل يعد لديه أية حيلة للمقاومة والرفض, أو أنه سيبقى مستسلماً هل أن هذا
   ..يفرض عليه دون أن حيرك ساكناً

تعد حتتاج إىل الشرح والتحليل, حيث يعرف اجلميع  مل تعد مرامي هذه السياسة مستترة, ومل  
فيه من أوجه سياسة التطهري العرقي اليت يتعرض هلا شعبنا  يف حمافظة احلسكة بأهنا وجه ال لبس
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قتالعه من مناطقه التارخيية بغية فرض خارطة سلسلة حماوالت ا الكردي, وهي حماولة من
املناطق تضفي عليها الطابع العرويب, وإن حاول النظام إدعاء براءة  دميغرافية جديدة على هذه

وتغليفها بالعمومية, ومل يعد مثة شك أيضا بأن من خيطط إلصدار هكذا  مسعى هذه القرارات
لد ومصلحة مواطنيه, بل هو آخر من يريد هلما كل البعد عن التفكري مبصلحة الب قرارات هو بعيد

 وإمنا يريد من وراء هذه السياسة العبث باالستقرار والسلم األهلي, بعد أن أوصلت, مثل ,اخلري
إىل مستويات  هذه القرارات والسياسات االستثنائية اليت تنضح بالعنصرية, حالة التوتر واالحتقان

  .قبهاال ميكن ألحد أن يقدر مستوى خطورة عوا
حنذر أولئك الذين خيتبئون خلف الشعارات القوجمية العنصرية لتمرير  حذرنا مرارا وال زلنا   

يف غاية اجلشع واألنانية, إن ينتبهوا إىل خطورة أفعاهلم ونتائجها املدمرة  مصاحل ذاتية خاصة
هذه  اهلوية مبثلهذه املناطق عروبية   ملستقبل البلد, ألن من يتصور أنه يستطيع إن جيعل بالنسبة

مستحيل  القرارات, فهو حامل متهور, وعليه أن يدرك أن اقتالع الشعب الكردي من أرضه أمر
  ...التحقيق

  * يكييت جريدة شهرية يصدرها حزب يكييت الكردي يف سوريا
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  عالقة قضية فالحي أجور املثل بالقانون

  ٢٠١٠/  ٦/  ٢٦) تاريخ  ٤٥٩العدد (  –* قاسيون 

لوقت الذي ال جيوز هلم اختاذ هذا املوقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار يف ا  

خلف القانون يف حماولة لرتع يد فالحي أجور املثل من األرض، وباألخص أولئك القابعني يف 

املكاتب الوثرية، والذين تشربوا بثقافة عالقات اجملتمع االستهالكي، وتشكَّل وعُيهم السياسي يف 

ادة املفاهيم الليربالية، وال يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد املوضوع ودالالته اخلطرية. ظل سي

 :وبغية وضع النقاط على احلروف نوضح التايل

أوال: ال ميكن التعاطي مع املوضوع من وجهة نظر القوانني اجملردة، وتصوير األمر وكأنه جمرد 

»... من حق املالك نزع يد املستأجر«صون إىل القول: عالقة بني املالك واملستأجر، وبالتايل خيل

فاستثمار الفالحني هلذه املساحات من األرض ال يعود إىل شهر أو سنة، بل ميتد إىل ما يقارب 

نصف القرن، ويف بعض احلاالت إىل أكثر من ذلك، عقود طويلة جمبولة بالتعب والعرق والدم، 

عليهم أن يسألوا أوالً: كيف آلت هذه األرض إىل  وقبل أن يتباكى البعض على أمالك الدولة،

الدولة أصال وأصبحت من أمالكها؟ إن أغلبية مساحة هذه األراضي كانت باألصل لكبار 

» تسلبطوا«املالكني، الذين استحوذوا عليها يف فترات االحتالل العثماين والفرنسي لبالدنا، أو 

ح الزراعي يف هناية اخلمسينيات والستينيات، عليها بالقوة العشائرية، وبعد فرض قانون اإلصال

برز دور الفالحني ونضاهلم كإحدى روافع تشكل جهاز الدولة السورية، ومتت مصادرة هذه 

األراضي وضمها ألمالك الدولة، ومبعىن آخر فهذه األراضي مل تصبح أمالك دولة إال بنضال 
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ة وقراراهتا مع مصاحل الفالحني، الفالحني أنفسهم، ويف ظل ظروف تطابقت فيه توجهات الدول

ومن هنا ميكننا القول إن كل إجراء يضر مبصلحة الفالحني، كشرحية اجتماعية كان هلا تارخيياً 

دورها النضايل، يلحق الضرر املباشر بالدولة أيضاً، إذا مل يكن هناك يف داخل الدولة من يريد 

الفالح) َمدين لآلخر، فإن الدولة يف  –ذلك عن قصد!! وإذا كان أحد طريف املعادلة (الدولة 

هذه احلالة هي املدينة للفالحني، وكل نص قانوين ال يأخذ ذلك بعني االعتبار، إمنا هو قانون 

 .أصم وأعمى

انطالقا من كل ذلك، فإن االجتاه القانوين الوحيد الذي جيب أن ُيتََّبع هو التحقيق يف سبب عدم   

ليك حىت اآلن، رغم مرور مخسة عقود على استثمارها، منح الفالحني املستثمرين سندات مت

أصبحت جزءاً من » دولة العمال والفالحني«و » ملن يعمل هبا األرض«السيما وأن مقوالت 

الوعي االجتماعي منذ أوائل الستينيات، وقبل أن تصاب البالد حبمى التحوالت الليربالية اجلديدة. 

الشعارات نعتربها جرمية باملعىن السياسي، طاملا أهنا تعرب وإن جتاهل أو تناسي أوالتراجع عن هذه 

 .موضوعيا، باحلد األدىن، عن مصاحل أغلبية أبناء الشعب

ثانياً: إن العالقة بني املواطن والدولة قائمة على ثنائية احلق والواجب، وليس عالقة مالك 

ين والسياسي واألخالقي، فان ومستأجر، فكما أن املواطن ملزم بالدفاع عن الدولة باملعىن القانو

الدولة ُملَزمة، كي تربر وجودها، أن تليب حاجات الشعب وتضمن أمنه الغذائي وصيانة كرامته، 

وأي خلل يف هذه العالقة يضر باالثنني معاً، وانطالقاً من ذلك نقول: ال يوجد ما يربر للدولة أن 

 وإن كان البعض حياول أن يوجد تنتزع األرض من آالف املواطنني ومهما كانت األسباب، حىت

مستحدثة، فإن مثل هذه القوانني املقلوبة على رأسها، واليت تضر مبصاحل » قانونية«هلا مسوغات 



عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفالحين يد نزع  ________________________________________________________ 

 
٥٤ 

فئات مجاهريية واسعة، تتناقض مع مسوغات بناء الدولة واستقرارها، اليت هي غاية وجود كل 

عي صهيوين استيطاين حاقد، ويف قانون، السيما وأن بالدنا تقع على متاس جغرايف مع عدو توس

منطقة مضطربة حبكم املشاريع االستعمارية املتالحقة، ومن املمكن أن تستفيد القوى املعادية من 

أية ثغرة أو خطأ، فما بالك هبذه القرارات االرجتالية اليت من املمكن أن تفسح اجملال للقوى اليت 

 .املستغرب عدم أخذ ذلك بعني االعتبار تستغل مثل هذه القرارات لبث النعرات والفنت، ومن

ثالثاً: جيب التمييز بني نوعني من استثمار أمالك الدولة واالستفادة واإلفادة منها أو استغالهلا، 

فأمالك الدولة اليت استوىل عليها البعض بقوة النفوذ أو بدفع املعلوم بعد استشراء الفساد يف الكثري 

ولة، بل من واجبها نزعها منهم، أما استثمار الفالحني من مفاصل جهاز الدولة، من حق الد

لألرض بعد نضال وتضحيات، وكإحدى جتليات اإلصالح الزراعي الذي حتقق بفضل نضال 

 .القوى الوطنية، وال جيوز اخللط بني هذه وتلك، كما حياول البعض

ن العشرات وألن الشيء بالشيء يذكر، نسأل كل من حيرص على أمالك الدولة: كيف جيوز أ  

من املؤسسات والشركات اليت كانت مبعىن ما من أمالك الدولة، أصبحت يف حوزة املستثمرين 

حتت يافطات االستثمار والتأجري، وغريها من الستارات اخلجولة لعملية اخلصخصة؟! فلماذا 

 !!تغيب النخوة ويغيب احلرص على أمالك الدولة هنا؟ وحتضر يف حالة فالحي أجور املثل؟

  مكتب قاسيون –قامشلي ال

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني ( جناح 

  الدكتور قدري مجيل ).
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  سياسات غري مفهومة
  بيان إىل الرأي العام

   
ما بات مييز سورية يف العقود األخرية ، أن كل شيء فيها أضحى استثنائياً . القوانني والقرارات  

واحملاكم استثنائية . السياسات واالقتصاد والتعليم يطاله االستثناء . وحيث تتطلـب األحـوال   
اهلدوء ، حيوهلا االستثناء ساحة للتوترات واملشاكل . ومبقدار ما يكثر احلديث عن تعزيز الوحدة 

بتفتيت ما تبقى  –الذي هو حصيلة اجندال االستبداد مع العقل األمين  – الوطنية ، يقوم االستثناء
  . لنا يف هذا الوطن من تلك الوحدة

ولعل آخر ما تفتقت عنه هذه التوليفة ، بعد كمٍ من اإلجراءات والقوانني االستثنائية اليت اختذهتا   
 ٢٧٠٣ ( اعة احلسكة رقمالسلطة السورية حبق مواطنيها األكراد ، القرار الصادر عن مديرية زر

، القاضي بكف يد مئات الفالحني األكراد يف عشرات القرى  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧تاريخ / ص ) 
مبنطقيت املالكية والقامشلي عن أراضيهم اليت يزرعوهنا منذ تطبيق قانون اإلصالح الزراعي مبوجب 

لعـام   ٤١نون رقـم  عقود إجيار أو إجيار املثل بدعوى عدم حصوهلم على الترخيص وفقاً للقـا 
 ( وتعديالته . وال يفوتن أحداً أن القانون املذكور كان األساس للمرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٤
وهو املرسوم الذي منع البيع والشراء والبناء واالستثمار يف املناطق احلدوديـة   ٢٠٠٨لعام )  ٤٩
مواطنون سوريون منـذ  كم بدافع اهلاجس األمين، علماً بأن تلك املناطق يقطنها )  ٢٥ ( بعمق

مئات السنني، ومل يكونوا أغراباً أو عابرين، مما أحدث شلالً اقتصادياً يف حمافظة احلسكة علـى  
  . وجه اخلصوص، وحرم املواطنني بالنتيجة من آالف فرص العمل

ال شك أن قرار مديرية زراعة احلسكة أثار وسوف يثري البلبلة لدى أهايل احملافظـة، خاصـة     
املشمولني هبذا القرار، ألنه سوف حيرمهم من مصادر رزقهم ، ويضر مبصـاحلهم ، يف   الفالحني
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خاصة وأن ، وقت من املفترض أن تكون فيه سورية بغىن عن هذه املشاكل، فما بالكم باختالقها
هذا اإلجراء غري املربر، يستهدف الفالحني األكراد، ويوقع الظلم على مواطنني دون سـواهم،  

  . ملواطنة أساس الوحدة الوطنية اليت يعبث فيها النظامويضر بفكرة ا
هل املقصود هبذه اإلجراءات الظاملة، دفع سكان املناطق احلدودية للهجرة عن أراضيهم الـيت    

ولدوا وعاشوا فيها ومنها ؟ وهل من طاقة للمدن السورية الكربى أن تتحمل املزيد من املهاجرين 
أن قطعت سبل عيشهم ، وسيطر عليهم اليـأس ، وضـعف   وطاليب فرص العمل واحلياة، بعد 

   ! إحساسهم باألمان ؟
إن األمانة العامة إلعالن دمشق للتغيري الوطين الدميقراطي، إذ تدين كافة القرارات االسـتثنائية    

والتمييزية حبق املواطنني األكراد يف سورية وآخرها هذا القرار ، فإهنا تدعو الشـعب السـوري   
الوطنية الدميقراطية يف سورية للتضامن مع هؤالء الفالحـني املتضـررين منـها،     وكافة القوى

ومتكينهم من التمسك بأراضيهم ومصدر رزقهم. وتدعو أصحاب القرار للتراجع عنه وعن مجيع 
  القرارات االستثنائية املماثلة، ورفع املظامل عن كاهل كل من تضرر منها. 

لوطنية عليه أن يضمن مقوماهتا، وعنواهنا األسـاس إشـاعة   ألن من يريد االستقرار والوحدة ا  
  .العدل وضمان املساواة بني املواطنني، وتأمني مصاحل الناس عوضاً عن اإلضرار هبا

 . عاشت سورية حرة ودميقراطية  
  ٢٠١٠/  ٥/  ٧دمشق يف 

          
          إعالن دمشق للتغيري الوطين الدميقراطي
  األمانة العامة
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  أوقفوا قرارات نزع األراضي من الفالحني

   ٢٠١٠/  ٥/  ٢٦ – ٢٠) تاريخ  ١٧٣١(  ٢٣٧( صوت الشعب ) العدد * 

التنمية الوطنية  الزراعي من الركائز االقتصادية األساسية، ويلعب دوراً هاماً يف اإلنتاجيعترب   

االجتماعي، وتزايدت أمهية  الشاملة، واليت تتجلى يف األمن االقتصادي، واألمن الغذائي، والتطور

سالحاً سياسياً يستخدم للضغط على  صبح الغذاءالزراعي يف السنوات األخرية، حيث أ اإلنتاج

سورية من حل مشكلة الغذاء بشكل نسيب،  لقد متكنت البلدان الفقرية، والضعيفة التطور.

                    .الزراعي اإلنتاجوتطور  اإلستراتيجيةاحملاصيل  واستطاعت حتقيق اجنازات هامة يف ميدان

لعام  ) ١٦٩( وتعديالته، والقانون  ١٩٥٨لعام  ) ١٦١(   الزراعي رقم اإلصالحصدر قانون   

وقد  ١٩٦٩ لعام ) ٦٤( واملرسوم التشريعي  ١٩٦٨لعام  ) ١٦٦( واملرسوم التشريعي ١٩٥٩

يالء على الفالحني، ويف توزيع أراضي أمالك الدولة وأراضي االست أجازت القوانني واملراسيم

القرن املاضي شكلت جلان اعتماد ووزعت مساحات كبرية من األراضي  أواسط الستينات من

  ...قسم غري قليل منها بعقود إجيار أو بدل مثل على الفالحني وكان

وتعديالته من أهم القوانني اليت صدرت يف تاريخ سورية  الزراعي اإلصالحوحبق كان قانون   

مجاهري الفالحني، والقوة التقدمية ويف مقدمتهم الشيوعيني والبعثيني،  وكان نتيجة نضالاملعاصر، 

 املنجزات التقدمية يف تاريخ وطننا، ومنذ ذلك التاريخ وهؤالء الفالحني وعوائلهم وما زال أهم



عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفالحين يد نزع  ________________________________________________________ 

 
٥٨ 

لدرجة أن  ، وبدل املثل،اإلجيارقاموا باستصالح هذه األراضي واستثمارها، ويدفعون بدل عقود 

  .بعضهم قد دفع للدولة ما يساوي قيمة هذه األراضي بل يزيد

الفالحني من استثمار هذه األراضي بالشكل األمثل وتطوير استثمارها، كان مطلب  ولتمكني  

الفالحي  القوى الوطنية والتقدمية يف حمافظة احلسكة ويف مقدمتها حزبنا الشيوعي، والتنظيم كل

كانت أراضي أمالك  وبدل املثل سواء اإلجياراضي املستثمرة بعقود ) بتوزيع األر احتاد الفالحني (

سندات التمليك أسوة بالفالحني  الدولة أو أراضي االستيالء على الفالحني توزيعاً هنائياً ومنحهم

املؤمترات والندوات واللقاءات واالجتماعات  يف احملافظات األخرى، وهذا مطلب يتكرر يف كل

ويف كل املنابر الرمسية والنقابية وبشكل خاص اإلدارة  احلزبية واجلبهوية،مع اجلهات احلكومية و

على ذلك فقد قال السيد خضر احمليسن رئيس احتاد فالحي  احمللية وجملس الشعب، وللتأكيد

إن واقع  ( ٢٠١٠ / ٤ / ٢٧تاريخ  ) ١٣٩٢٩( العدد  ث )البع(  احلسكة يف تصريح جلريدة

مبحافظة احلسكة حيتاج إىل املعاجلة وهذه املعاجلة تكمن يف التوزيع  استثمار أراضي أمالك الدولة

على الفالحني املستثمرين هلا، لالنتهاء من حالة فرض األجور على الفالحني  النهائي لألراضي

 االستقرار لديهم، وليصبحوا مالكني هلا بعد أن دفعوا األجور للدولة مقابل استثمارها وخللق

كإقامة املعامل  التنمية يف احملافظة حتتاج إىل تطوير البنية التحتية فيها نألسنوات طويلة، كما 

 ). األولية اليت تنتجها احملافظة واملصانع ال سيما صاحبة العالقة بالقطاع الزراعي لتوفري املواد

يف ريف  فوجئمجاهري فالحي احملافظة،  وعوضاً عن تلبية هذا املطلب احملق والذي يستحقه  

 واإلصالحوالصادر عن مديرية الزراعة  ٢٠١٠ / ٣ /١٧تاريخ  ) ٢٧٠٧( ة بالقرار رقم املالكي

فالحاً من حماضر أجور املثل وعقود  ) ٣٨١( والذي نص على شطب اسم  باحلكةالزراعي 
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 عل الترخيص القانوين وفقاً ألحكام القانون جار باملناطق التابعة هلا، وذلك لعدم حصوهلماأل

  .استناداً لتعليمات الوزارة وتعديالته، وذلك ٢٠٠٤لعام ) ٤١(

ثالثة آالف هكتار موزعة  ) ٣٠٠٠(  ويبلغ جمموع املساحات املشمولة يف هذا القرار حوايل  

تشمل أعداداً كبرية من الفالحني يف  قرية تقريباً، وهناك حديث عن قوائم أخرى ) ٨٠(على 

ت جتدد تلقائياً وأن أغلب الفالحني الذين كان مناطق أخرى من احملافظة علماً أن هذه العقود

 ٢٠٠٨التراخيص يف عام  وردت أمساؤهم يف القائمة قد حصلوا على

    :هنا يتبادر على ذهننا العديد من األسئلة

 املستفيد من هكذا قرارات؟ ومن الذي أصدره؟ الوقائع تشري على أن القرار قد اختذ يف من -

بالقرار  احبة العالقة، فمثالً: احتاد فالحي احملافظة، فوجئدوائر ضيقة جداً دون علم اجلهات ص

الزراعة، حيث وجه  مثله مثل فرع حزب البعث العريب االشتراكي، وحمافظ احلسكة، وأيضاً وزير

العمال املنعقد يف دمشق يوم  له سؤال يف اجللسة الصباحية الجتماع اجمللس األعلى الحتاد نقابات

الوزراء عن أسباب كف يد  رئيس احلكومة ونائبه، وعدد من حبضور ٢٠١٠ / ٥ / ٢األحد 

مل امسع هبكذا قرار .. ما يف  :فالحي عدد من قرى املالكية عن مزاولة زراعة أراضيهم، أجاب

وال توجد تعاميم من هذا القبيل.  .. شي من هذا النوع ال كف يد وال إهناء وال منع من زراعة

  .أيضاً زراءوهذا ما أكده بدوره رئيس جملس الو

  مما تقدم نتساءل من الذي اختذ القرار. ومن الذي وجه بتنفيذه؟؟
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بعد طول هذه الفترة من استثمار هذه املساحات، وبعد أن دفع الفالحون املبالغ  هل يعقل -

 جار أو بدل املثل، ومقابل استصالح هذه األراضي وجبرة قلم واحدة حيرمسواء بدل األ الطائلة

الفالحي  ضيهم. وهل من املعقول أن يبقى هؤالء الفالحون وورائهم تنظيمهمالفالحون من أرا

 والقوى الوطنية والتقدمية مكتويف األيدي جتاه هكذا قرار؟

ملكية هذه األراضي إذا نزعت من الفالحني؟ يقول البعض أن سبب إيقاف تأجري  ملن ستؤول -

 العقارية والتنموية واملشاريع املشمولةبغاية إعطاء األفضلية للمشاريع السياحية و األراضي هو

هكتار من األراضي قد سلمت  ) ٢٥٠٠٠(بقانون االستثمار .. وهنا نقول هناك مساحة 

القطاع املشترك مثل الشركة السورية ــ الليبية، وشركة مناء، وشركة غدق .. ومت  لشركات

لب هذه األراضي إن هذه املساحات للشركات بدل حصة الدولة للتشارك معها .. وأغ ختصيص

 كلها تستثمر حالياً لغري غايتها، وهي تنتقل من يد إىل يد واملستفيدون مستثمرون ال مل تكن

 ..عالقة للدولة هبم

هلا سوى هذه املساحات الصغرية  ماذا سيكون مصري مئات العائالت الفالحية واليت ال مورد -

  ..هم؟ولعوائل لتأمني احلد األدىن من متطلبات املعيشة هلم

أال يدفع هذا القرار بالفالحني  أال يعين هذا القرار إضافة رافد جديد لبحر البطالة يف حمافظتنا؟  -

 األخرى أو إىل خارج القطر؟ وعائالهتم إىل هجرة قسرية سواًء إىل احملافظات

وتطويرها والذي حيدث الكثري من اجلعجعة  ماذا سيكون مصري شعار تنمية املنطقة الشرقية -

  ون أن نرى له طحناً؟د
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 الشعارات اليت رددناها وما زلنا نرددها: األرض ملن يعمل هبا .. إذا كان الفالح خبري ما مصري -

 فالوطن خبري .. من ميتلك الرغيف لن يركع .. قرارات الفالحني يف مؤمتراهتم هي قرارات

 ..نافذة؟

جتاه املخططات واملؤامرات  ود سوريةأال نعلم مجيعاً أن األمن الغذائي الدعامة األساسية لصم -

على االلتفاف اجلماهريي حول هنج  اليت حتاك ضدنا؟ .. أال تؤثر مثل هذه القرارات بشكل سليب

الوطنية ويزيد من االستياء اجلماهريي لدى هذه  سورية الوطين؟ أال يؤثر هذا القرار على الوحدة

  الشرحية أو تلك؟

ضرورة االلتفاف على املكاسب االجتماعية والسياسية اليت  بعض املسؤولني على ملاذا إصرار -

 /٢٠٠٧للجماهري الكادحة يف العقود املاضية؟ مثالً: صدر قرار من وزارة الزراعة عام / حتققت

 يقضي برتع يد الفالحني عن األراضي اليت مل تسدد أجورها، والقرار توقف حينها من خالل

  .العمل اجلاد الحتاد الفالحني

من املواد اجملحفة حبق الفالحني واضعي اليد  ن العالقات الزراعية صدر وحيتوي على العديدقانو -

على بعض املشاريع األخرى اليت مجدت أو طويت  وباإلضافة ) ١١٠و  ١٠٦( خاصة املادتني 

  .من قبل القيادة السياسة

 اقية، ومن املؤكد أناملذكور يشمل منطقة املالكية وهي متامخة للحدود التركية والعر القرار -

النشاط  حتصني احلدود هو من الواجبات الوطنية، لذا املطلوب إقامة املشاريع التنموية وتطوير

جيب أن يكون يف  االقتصادي، وتأمني فرص العمل، وتأمني املتطلبات املادية ألبناء هذه املناطق،
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 .املناطق يف أراضيهم ذهه أبناءمقدمة اهتمامات احلكومة، وجيب االهتمام اجلاد باستقرار 

ذلك صحيحاً فمن املسؤول عن  هناك بعض األقاويل اليت تقول أن القرار قد مجد، وإذا كان -

  الفالحني؟ حالة اإلرباك والقلق والبلبلة اليت عاشها ويعيشها هؤالء

هذا واحداً من أجل إلغاء  أخرياً: إننا ندعو مجيع القوى الوطنية والتقدمية للوقوف حبزم صفاً  

الفالحني ومن خلفهم تنظيمهم  القرار، والقضية قضية وطنية وطبقية بامتياز، وهنيب جبماهري

التنازل عنها مهما كانت  النقايب (احتاد الفالحني) على ضرورة التمسك باألرض وعدم

القرار وإلغائه .. ونعرب  التضحيات. ونرى أن من حق املتضررين االحتجاج من أجل وقف هذا

عنها مهما كلف ذلك، ونعلن  بأرضهم وعدم التخلي نا هلؤالء الفالحني يف متسكهمعن مساندت

رئيس اجلمهورية الدكتور بشار  عن استعدادنا الكامل للوقوف على جانبهم، ولنجسد قول السيد

  . )خبري عندما يكون الفالح خبري فالبالد( األسد:

 
  املهندس أمحد شيخي

رها احلزب الشيوعي السوري ( جناح وصال * ( صوت الشعب)، جريدة أسبوعية يصد

 بكداش ).
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  جلنة أوروبا

  ردي يف سورياوللمجلس السياسي الك

  اإلحتاد األورويب إىلمذكرة يسلّم 

من املعلوم أن السياسة الشوفينية اليت يتعرض هلا الشعب الكردي يف سوريا بشـكل منـهجي     

الواردة يف املواثيق الدولية اليت وقعت تندرج ضمن أفدح االنتهاكات حلقوق اإلنسان والشعوب 

عليها سوريا أيضا. كما مل يعد خافيا أن السياسة العنصرية هذه تصاعدت بعد سـقوط النظـام   

اليت ينتهجها اجملتمع الدويل جتاه النظام  -سياسة اللني–البعثي يف العراق وتستفحل وتريهتا يف ظل 

نذكركم بسياسة إرهاب الدولة املنظم يف اجملازر السوري. ومن أبرز معامل هذا النهج الشوفيين، 

 اليت راح ضحيتها ما ال يقـل عـن   ٢٠١٠ويف آذار  ٢٠٠٨ويف آذار  ٢٠٠٤املرتبكة يف آذار 

شخص من بنات وأبناء الشعب الكردي، فضال عن اعتقال واختطاف النشطاء الكـرد  ) ١٠٠(

 إىلد يف ظروف مريبة. هذا جنبـا  وتعذيبهم وقتلهم أو إخفائهم، واستمرار تصفية اجملندين الكر

)  ٤١ ( جنب مع تصعيد سياسة التطهري العرقي املربمج والظاهر يف تشريع وتنفيذ القانون رقـم 

 وأخـريا القـرار رقـم    ٢٠٠٨ /٠٩ / ١٠الصادر بتاريخ )  ٤٩ ( واملرسوم رقم ٢٠٠٤لعام 
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الزراعي باحلسكة من قبل مديرية الزراعة واإلصالح  ٢٠١٠ /٣ / ١٧الصادر بتاريخ  )٢٧٠٧(

قرية. وذلك إلجبـار  )  ٧٨ ( فالحاً مجيعهم من الكرد من)  ٣٨١ ( الذي يطلب شطب أمساء

الكرد على ترك مناطقهم قسرا حتت وطأة الفقر ومصادرة أراضيه وبناء املسـتوطنات إلسـكان   

مشـروع  وهو  -العرب اجمللوبني من مناطق نائية فيها استكماال ملشروع احلزام العريب العنصري 

بعثي لتصفية الوجود القومي الكردي التارخيي يف كردستان سوريا وباألخص يف املناطق احلدودية 

. لقد أدت هذه السياسة إىل جانب ١٩٦٦الذي مل يتوقف تنفيذه منذ عام  -الشمالية والشرقية 

يف  ختلف البنيـة التحتيـة   إىل ١٩٦٢ألف كردي من اجلنسية السورية منذ عام )  ٤٠٠ ( جتريد

وارتفاع  -داخلية وخارجية صوب أوروبا وأمريكا  –املناطق الكردية وازدياد موجة اهلجرة منها 

% من سكاهنا يعيش  حتت خط الفقر حسب تقارير ٦٠حبيث أصبح  ةدرجات قياسيالبطالة إىل 

ـ  –األمم املتحدة، وصنفت حمافظة اجلزيرة املعروفة بغىن مواردها الطبيعة والزراعية  اه، بترول، مي

إن الشعب السوري عامة والكردي  كمنطقة كوارث اقتصادية. -قطن، حبوب، مواشي وغريها 

خاصة يدفع ضريبة السياسة اخلاطئة واملعايري املزدوجة املتبعة من قبل اجملتمع الدويل مـع النظـام   

ان الشمويل يف سوريا، ويتساءل فيما إذا كان احلوار مع النظام السوري واالنفتاح عليه ضـروري 

للتضييق على اإلرهاب وختفيف التوتر الراهن يف الشرق األوسط فعال، فمـن األوىل للمجتمـع   
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الدويل، من أجل جتفيف مستنقعات اإلرهاب، التركيز على القضايا األساسية يف الداخل السوري 

ن مبا فيها معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان وحل القضية القومية الكردية أوال. وال يسـعنا إال أ 

نكرر جمددا أملنا من اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية وبقية دول العـامل املتمـدن   

بالعمل على توفري مستلزمات االستقرار احلقيقي وتأمني السلم االجتماعي ومراعاة مسـؤوليتها  

نية جتاه حقوق اإلنسان يف سوريا من خالل التحرك السريع إلدانة وردع هذه السياسة الشـوفي 

اخلطرية للنظام السوري وإلزامه على وقف حربه العنصرية الشرسة حبق الشعب الكردي وهويتـه  

  .الثقافية والقومية بإلغاء هذه القوانني ووضع حد لقمعه البوليسي حبق نشطائه السياسيني

٢٠١٠/  ٥/  ١٠   

  ردي يف سورياوكجلنة أوروبا للمجلس السياسي ال                                          
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  ملاذا املوضوع خطري جداً ؟؟؟

  يا .... دولة رئيس الوزراء

  ٢٠١٠) أيار  ٤٢٧* ( صوت األكراد ) العدد ( 

  

يف االجتماع العام جمللس نقابات العمال املنعقد يف دمشق صبيحة يوم األحـد املصـادف يف     

الصـادر يف   ) ٤٥٢وحسب ما جـاء يف جريـدة ( قاسـيون ) يف عـددها (      ٢/٥/٢٠١٠

قامت النقابية بلسم ناصر باالستفسار من السيد وزير الزراعة الدكتور عادل سفر  ٨/٥/٢٠١٠

عن أسباب كف يد فالحي عدد من قرى املالكية عن مزاولة زراعة أراضيهم وحقـوقهم, فمـا   

ذا كان من الوزير عادل سفر إال أن أجاب بيقني وإصرار :" مل أمسع هبكذا قرار.. مايف شي من ه

أنه التوجد تعـاميم مـن هـذا    النوع , ال كف أيدي وال إهناء وال منع من الزراعة ".. مبيناً 

  ... القبيل

وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء ناجي العطري الذي طلب من بلسم ذكر أمساء القرى اليت   

ابية التروي طال فالحيها الكف .. مشرياً إىل أن هذا املوضوع خطري جداً, وكان جيب على النق

  قبل طرحه هبذا الشكل!!
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إنّ هذه املسرحية اليت مل ولن يصدقها أحد ، بأهنم غري مطلعني على هذا املوضوع ، وحماوالهتم   
) الصادر  ٢٧٠٧لإلحياء بأنه ال وجود هلذه املشكلة, فذلك مل يعد خافياً على أحد فالقرار رقم ( 

بات منشـوراً يف   ٢٠١٠/  ٣/  ١٧كة بتاريخ عن مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف احلس
 بأغلبية املواقع املعنية وهو مصدق من قبل السيد حسني بكور ( مدير الزراعة ) والقاضي بشط

قرية, بدعوى عدم حصوهلم على الترخيص )  ٧٨ ( فالحاً مجيعهم من الكرد من)  ٣٨١ ( أمساء
يشمل هذا اإلجـراء  , حيث  وتعديالته ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( القانوين وفقاً ألحكام القانون رقم 

, و قد أرسلت  دومناً من أخصب األراضي الزراعية ) ٣٠٠٠٠(حمضراً أي ما يساوي  ) ٢٨١(
) اسم  ٨٠٠قوائم متممة بأمساء أخرى للفالحني ومن خمتلف املناطق الكردية ليقترب العدد من ( 

هو أن مجيع املزارعني الذين هلم اسم ... وما يؤكد شوفينية املخططني والقائمني على هذا القرار 
  يف القرار هم من أبناء شعبنا الكردي , وأغلبيتهم من اجملردين من اجلنسية السورية ....

وهناك مقاالت تعقيبية منشورة يف صحف أحزاب اجلبهة الوطنية التقدمية احلاكمة ، وكـذلك    
م ( حـزب البعـث العـريب    هناك مقال منشور يف صحيفة البعث الناطقة باسم احلزب احلـاك 

م قد مت التطرق فيه هلـذا  ٢٠١٠/  ٤/  ٢٧) الصادر بتاريخ  ١٣٩٢٩االشتراكي ) يف عددها ( 
  القرار .

أردنا أن نوضح  " بأن هذا املوضوع خطري جداً "ولكن تعقيباً على إشارة السيد ناجي عطري   
وضوع : تكمن اخلطورة يف له وحلكومته وملخططي هذه القرارات أين تكمن اخلطورة يف هذا امل

انعدام أي دور للحكومة السورية يف ظل حالة الطوارئ وسلطة األجهزة األمنية " صاحبة احلـل  
والربط يف كل األمور " وما إنكار الكادر احلكومي علمها هبذا املوضوع إال تعبري عن خوفهم من 

اذ القرار األسلم بالنسـبة هلـم   النطق بأية كلمة قد ال توايت مقررات األجهزة األمنية فقرروا اخت
  وملصاحلهم ( ال تنام بني القبور وال تشوف منامات وحشة ) ...
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املوضوع خطري جداً ألنه يهدد فعلياً االستقرار يف املنطقة, وخاصةً أنّ هذه األراضي هي املصدر   
ألهم مـن  الوحيد لقوت أسر الفالحني فليس وارداً التخلي عنها مهما كلّف ذلك من مثن ... وا

كل ذلك أنّ ذلك سيحدث شرخاً عميقاً يف الوحدة الوطنية  فدون شك, هـذا القـرار يـأيت    
كحلقة من حلقات مسلسل اإلجراءات الشوفينية اليت تستهدف وجود شعبنا الكردي من خالل 
إجباره على اهلجرة القسرية إىل مدن الداخل السوري حبثاُ عن لقمة العيش, ( وقد رأينا كيف أن 

جرة املشؤومة نتيجة الواقع املعيشي املتالزم مع سنوات اجلفاف املاضية قد دفعت بـالكثري إىل  اهل
السلبية )، مما سيؤدي ذلك إىل زيادة حدة االحتقان لـدى   جاهلجرة وبالتايل فرز املزيد من النتائ

م ١٩٦٢ام أبناء شعبنا ورفضهم هلذه اإلجراءات اليت تتخذ حبقهم ( اإلحصاء االستثنائي اجلائر ع
  ... ). ٤٩املرسوم   -االعتقاالت التعسفية  –التعريب  –احلزام العريب  –

املوضوع خطري ألهنم يعتقدون أنّ هذا اإلجراء املزمع تنفيذه سيمرر كسابقاته, و لكن علـيهم    
أن يدركوا بأنّ الفالح سيبقى متشبثاً بأرضه ولن يرحل, ولن يترك أحالم الـرجعيني تتحقـق,   

عبنا رمزاً للنضال السلمي الدميقراطي, وسيعمل جنباً إىل جنب مع خمتلـف القـوى   وسيبقى ش
  الوطنية والدميقراطية يف البالد من أجل إلغاء هكذا قرارات مضرة بالوحدة الوطنية. 

* ( صوت األكراد ) جريدة شهرية يصدرها احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا ( الباريت ) 

 ين إبراهيم ).( جناح األستاذ نصر الد
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  فالحو املالكية متمسكون حبقهم بأراضيهم..

    ٢٠١٠/  ٥/  ١٤) تاريخ  ٤٥١*( قاسيون ) العدد ( 

  

بات معروفاً للقاصي والداين أنه حني قامت مديرية الزراعة يف حمافظة احلسكة بتوجيه كتـاب    

طلب فيه شطب أمسـاء  إىل دائرة الزراعة يف املالكية، ت ٢٠١٠ / ٤ / ٢٢تاريخ )  ٢٨٤٠ ( رقم

الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود اإلجيار يف املناطق العقارية التابعة هلا مع جـدول مرفـق   

يتضمن أمساء مئات الفالحني، مجيعهم منتفعون من هذه األراضي منذ أكثر من أربعـني عامـاً   

تـاب والـذي   مبوجب قانون اإلصالح الزراعي وتعديالته، تفاجأ الفالحون مبضمون ذلك الك

يقضي برتع األرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا احلدث قـد  

خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفالحني الذين طاهلم القرار بريئـو الذمـة   

  املالية، ويدفعون بدل إجيار األرض دون توقف منذ عشرات السنني.

لجهات املسؤولة يف احملافظة وكذلك يف دمشق، تبني أن كتاب مديرية وعند مراجعة الفالحني ل  

املعمـم   ٢٠١٠ / ٣ / ١٧الزراعة يف احلسكة يستند إىل كتاب صادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 

على مديريات الزراعة. ومما زاد الطني بلة وفتح باب القلق والترقب على مصراعيه هو نفي وزير 

ىت رئيس جملس الوزراء أبدى استغرابه أمام اجتماع اجمللس العام الحتاد الزراعة علمه بالقرار، وح
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، مشرياً إىل أن هذا املوضوع خطري  جداً، ومطالباً بـذكر  ٢٠١٠ / ٥ / ٢نقابات العمال يوم 

 أمساء القرى اليت طال فالحيها كف يدهم عن األرض. 

لت املوضوع بالبحـث وإبـداء   والالفت أن الصحافة الوطنية (ومن بينها صحيفة البعث) تناو  

التساؤل واالستغراب والتعليق، قبل نفي وزير الزراعة علمه باملوضوع، وهذا ما تأكد عكسـه  

متاماً عند مراجعة الفالحني للدوائر الرمسية يف احملافظة ويف العاصمة دمشق، حاملني معهم عريضة 

رهم، وقد محلت العريضة تواقيع يشرحون فيها معاناهتم ووقع هذا القرار اخلطري عليهم وعلى أس

 أكثر من مائتني ومخسني شخصاً، ومت تقدميها جلميع اجلهات املعنية..

  عريضة فالحي املالكية

التابعـة   ٢٠١٠ / ٣ / ٢٧تـاريخ   ) / ص٢٧٠٧ ( مقدمه: فالحو القرى املتضررة من القرار

 ملنطقة املالكية.

 نعرض ما يلي:

منذ أكثر من أربعني عاماً مبوجب قانون اإلصالح الزراعي حيث إننا منتفعون من هذه األراضي   

 وتعديالته، وقد كنا فالحني يف هذه األرض قبل هذا القانون أباً عن جد.

وقد فوجئنا هبذا القرار الذي يقضي برتع هذه األراضي منا، علماً أن هذه األراضي هي املصـدر  

 الوحيد ملعيشتنا.
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خل إللغاء هذا القرار اجلائر حبقنا، وإنقاذ عائالتنا من اجلـوع  لذا جئنا مبعروضنا هذا، راجني التد

 والتشرد.. ودمتم.

لذلك، من غري املفهوم أبداً هذا القرار، هبذا الشكل، وهبذا التوقيت الذي تشتد فيه الضغوطات   

الصهيونية يف املنطقة، وكأن هناك  -اخلارجية على سورية بسبب تصديها للمخططات األمريكية

د حتت حجج ما أنزل اهللا هبا من سلطان زيادة مستوى التوتر االجتماعي يف ظل األوضاع من يري

االقتصادية املتردية، وخاصة أن املنطقة اليت مسها القرار، هناك من يرغب من أعـداء الـداخل   

االقتصادي فيها إىل توتر سياسي، والشيء الوحيد الـذي   -واخلارج بتحويل التوتر االجتماعي

رصة على أولئك، ليس كف يد الفالحني عن أراضيهم اليت يعيشون منها، بل حتويـل  يفّوت الف

عقود اإلجيار واملثل إىل سندات متليك دائمة، ألن مصلحة البالد العليا تقتضـي معاجلـة هـذا    

املوضوع انطالقاً من مصلحة الفالحني، وعدم تسجيل سابقة من هذا النوع، تضـر بالوحـدة   

 ألمن االجتماعي.الوطنية واالستقرار وا

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني ( جناح 

 الدكتور قدري مجيل )
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  اقتالع الفالحني من جذورهم

   ٢٠١٠) نيسان  ٣٣٧*( طريق الشعب ) العدد ( 

 املنـاطق مئـات   الزراعي يف احلسكة عن طريق دوائرها يف واإلصالحأبلغت مديرية الزراعة   

الفالحني يف خمتلف مناطق حمافظة احلسكة, بشطب عقود إجيارهم وعقود أجور املثل واالنتفاع, 

لعـام  )  ٤١ ( وعللت ذلك حبجة عدم حصوهلم على الترخيص القانوين وفقاً ألحكام القـانون 

  .وتعديالته, وبالتايل إهناء عالقتهم بتلك األراضي متهيداً النتزاعها منهم ٢٠٠٤

يف خمتلف احملافظات السورية مت منح سندات متليك للفالحني لألراضي اليت وزعـت علـيهم     

وكان فالحو احلسكة واحتاد الفالحـني والقـوى السياسـية     راعي,زال اإلصالحمبوجب قانون 

يطالبون مبعاملتهم باملثل ومنحهم أيضاً سندات متليك, وأثريت هذه املسألة يف أعلى املستويات يف 

دة السياسية للبالد, ولكن شيئاً من ذلك مل يتم على أرض الواقع, ومعلوم أيضاً أنه قد جرت القيا

حتقيقات أمنية يف خمتلف مناطق احملافظة منذ أكثر من سنة تتعلق بواقع الفالحني املنتفعني وأجور 

ثمروهنا املثل وعقود اإلجيار, ظن الفالحون أثناءها أن الدولة بصدد متليكهم األراضي الـيت يسـت  

الزراعي, ولذلك فإن القرارات األخرية الصادرة مل اإلصالح أسوة ببقية احملافظات, ووفقاً لقانون 

تكن فقط مفاجئة للفالحني, وإمنا ملختلف القوى السياسية يف البالد, ملخالفتها الصرحية لقـانون  

  الزراعي وملصاحل الفالحني, بل ملصاحل البالد عامة . اإلصالح
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 ) ٤١(  دم حصول الفالحني على الترخيص القـانوين وفقـاً ألحكـام القـانون    إن حجة ع  

أساس هلا من الصحة, ألن توزيع تلك األراضي على الفالحني  واهية وخبيثة ال حجة ٢٠٠٤لعام

الزراعي, يف جمال إحـداث   اإلصالحجاءت بقرار سياسي من القيادة السياسية ومبوجب قانون 

ية الستينات من القرن املاضي, وهي باألساس ال ختضع ملثـل هـذه   التحوالت االشتراكية يف بدا

/ عاماً, وخالل هذه ٤٠لقد مضت على تلك العقود أكثر من/ التراخيص اليت يتم احلديث عنها.

, ولو مت حساب تلك األجور املسـددة  إجيارهمالفترة كان الفالحون يقومون بتسديد قيم عقود 

سبق فإن هـذه األراضـي الـيت     أضعافاًَ مضاعفة, ولكل مالفاقت قيم األرض اليت يستثمروهنا 

قانون يسـمح  ملكا هلم و ال يوجد يستثمرها الفالحون أباً عن جد أصبحت يف احلقيقة والواقع 

 الزراعـي.  اإلصالحبالتراجع عن قانون قانون بانتزاعها منهم, ومل يصدر يف سوريا لغاية تارخيه 

ن اخلوف والقلق لدى الفالحني على رزقهم ومستقبلهم لقد خلقت هذه القرارات حالة كبرية م

ومستقبل أوالدهم, وعلى مصريهم كفالحني أباً عن جد, ألن مضمون تلك القرارات وغايتـها  

هو اجتثاث الفالحني عن جذورهم, وقطع مصدر رزقهم الوحيد, وتركهم ملصري جمهول, بـل  

يومياً, ولذلك كله فإن هذه القرارات  تشريدهم وإضافتهم إىل جيش العاطلني عن العمل املتزايد

ال تتفق مع القرار السياسي الذي جاء باإلصالح الزراعي, وإمنا هو قرار سياسي ضار بـالوطن  

حاجة للتالعب وتغطية تلك القـرارات   واملواطن, ال ترعي مصاحل الشعب ومصاحل الوطن, وال

  تنطلي على أحد. هزلة البلبوس القانون, وعدم احلصول على الترخيص القانوين, فتلك م

هناراً إىل هتديدات بالعدوان عليها, وهي يف الواقع  إن هذه القرارات تأيت وسوريا تتعرض جهاراً  

هتديدات خطرية وجدية, فكيف تتطابق هذه القرارات مع مصاحل الـبالد وضـرورات خلـق    
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دوان. إننا إذ ندين االستقرار وتعزيز الوضع الداخلي الذي هو حجر الصمود األساسي أمام أي ع

هذه القرارات اجلائرة اليت جاءت بالتضاد مع مصاحل الوطن واملواطن واليت ال تسـتند علـى أي   

قانون واملخالف للدستور, فإننا نطالب اجلهات املعنية بالتدخل إللغاء هذه القـرارات وإعـادة   

لتقدميني والدميقراطيني الطمأنينة إىل الفالحني يف مصدر رزقهم الوحيد, ونطالب كل الوطنيني وا

يف البالد بالتضامن مع هؤالء الفالحني ورفع أصواهتم بالتنديد هبذه القرارات اجلـائرة واملطالبـة   

وأرضـهم  بإلغائها, ونطالب كل الفالحني بالتضامن وتوحيد صفوفهم والدفاع عن حقـوقهم  

ـ  وعدم التخلي عنها حتت كل الظروف ومهما غلت التضحيات. ني الـذين مت  إن كافة الفالح

 تبليغهم لغاية تارخيه بشطب عقود إجيارهم هم من الفالحني الكرد, وهنـا يتشـابك الطبقـي   

وضح مرامي اجلهات اليت تقف وراء هذه القرارات, إن هذه القرارات تطال كـل  تالقومي, وتو

 الفالحني وخباصة األكراد منهم, وبذلك تنضح من هذه القرارات رائحة سياسـية واضـحة ال  

, ومت ١٩٧٣ قد جئ بعرب الغمر إىل حمافظة اجلزيرة بعد عام إلنكارها .اجلميع يعرف أنه حاجة

ات متليك, وأن الفالحني الذين مت شطب عقود إجيارهم يستثمرون أراضيهم مبوجب دمنحهم سن

الزراعي منذ بدايات الستينات من القرن املاضي, ومع ذلك تصدر قرارات كف  اإلصالحقانون 

اضي اليت قاموا باستصالحها وحتسينها, فأية مفارقة هذه؟ وأي متييز جـائر هـذا   يدهم عن األر

  يعلم أن نزع األرض من الفالح يعين نزع روحه وأكثر من روحه. كلهالذي جيري؟ والعامل 

  وأخرياً نسأل السادة القابعني وراء هذه القرارات:

  الزراعي؟ اإلصالح قانونهل مت التراجع رمسياً عن  

  الشعب ) جريدة شهرية يصدرها احلزب اليساري الكردي يف سوريا. * ( طريق
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  تصريح رئيس احتاد فالحي احلسكة

  ٢٠١٠/  ٤/  ٣٠) تاريخ  ٤٥١العدد (  –* قاسيون 

  

يف تصريح يف غاية األمهية للسيد خضر احمليسن، رئيس احتاد الفالحني يف حمافظـة احلسـكة،     

تثمار أراضي أمالك الدولة باحملافظة حيتاج إىل املعاجلـة،  لصحيفة البعث، أكد احمليسن أن واقع اس

وهذه املعاجلة تكمن يف التوزيع النهائي لألرض على الفالحني املستثمرين هلا لالنتهاء من حالـة  

فرض األجور عليهم، وخللق االستقرار لديهم، وليصبحوا مالكني هلا بعد أن دفعوا األجور للدولة 

لة، كما أن التنمية يف احملافظة حتتاج إىل تطوير البنية التحتيـة فيهـا   على استثمارها لسنوات طوي

كإقامة املعامل واملصانع، ال سيما صاحبة العالقة بالقطاع الزراعي لتوفر املواد األولية اليت تنتجها 

 احملافظة..

وعن تفاصيل سبل االستثمار ألراضي أمالك الدولة، بني احمليسن أن مساحات أراضي أمـالك    

) دومنـاً مـن أمـالك الدولـة،      ١٩٠٢٧٧٦الدولة املستثمرة من الفالحني وفق أجر املثل ( 

) دومن مـن   ١٧٥٣٨٠٠) دومناً من أراضي االستيالء، واملستثمر بعقود إجيـار (  ٧٦١٢٣٨و(

 ) دومناً من أراضي االستيالء. ٢٦٢٣٩٧٥أمالك الدولة، و( 
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ن حيث سري إجراءات نقـل ملكيتـها   وحول موضوع إجراءات نقل ملكية هذه األراضي م  

للفالحني، قال: بالنسبة هلذه األراضي وما يتعلق بعملية نقل امللكية إىل الفالحني فيمـا خيـص   

احلاالت املذكورة، فلكل منها على حدة وضع خاص، إذ ال ميكـن إجـراء نقـل امللكيـة إال     

أما ما ُيصّنف حتت صـفة   توزيعاً هنائياً لألرض،» انتفاع«للمساحات املوزعة مبوجب شهادات 

فهي مملوكة للدولة، وال ميكن بأي حال من األحـوال نقـل   » أجر مثل ووضع يد عقود إجيار«

 ملكيتها..

إن هذا املوقف الوطين الصريح لرئيس احتاد فالحي احلسكة، والذي يعد انعكاساً جلملة مواقف   

حي يف احملافظة، ويعرب بصدق وواقعية عما االحتاد العام للفالحني املشرفة، يتبىن حقيقة الواقع الفال

ينبغي أن يكون، فمن أين أتت وزارة الزراعة بقرارها كف يد الفالحني عن أرضهم؟ وعلى أي 

مستند ارتكزت؟ وما هي غايتها؟ وملاذا مل تستشر احتاد الفالحني يف شأن هو أعرف اجلهات 

ن ما قد ينتج عن قرار كهذا قد ال به؟؟ كل هذه األسئلة أصبحت حباجة إىل إجابات شفافة.. أل

يكون بإمكان وزارة الزراعة أو بإمكان الفريق االقتصادي الواقف خلفها بأسره، أن يضمن 

  حدود تداعياته وآثاره..

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني ( جناح 

 الدكتور قدري مجيل )
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  ...فالحو ديريك

  وقرار وزارة الزراعة اخلنفشاري 

  *باهوز هوري

ال جديد حني نقول أن أوساطاً واسعة هلا اليد والذراع الطوىل يف النظام لتوتري األوضاع   

إنكار الوجود إىل التجريد من اجلنسية واحلرمان من حق التملّك  املشاكل مع الكرد منواختالق 

إجراءات املنع والقمع، وانتهاًء باستسهال قتل عرب مشاريع عنصرية وقوانني ومراسيم مسلّحة ب

املواطنني الكرد، وإطالق الرصاص احلي على مجوع احملتفلني يف عيد نوروز دون وازع من ضمري 

بل  ٢٠١٠ونوروز  ٢٠٠٨ونوروز  ١٩٨٦أو خوف من مساءلة قانونية، وتكرر هذا يف نوروز 

ز، وهم يصولون، وجيولون دون خشية من أن السلطات وإىل اآلن مل تالحق القتلة يف هذا النورو

عقاب، أو حماكمة، وبدالً من هتدئة األجواء، واعتبار جرمية القتل حالة فردية ال تعرب عن املزاج 

العام، زادت السلطات األمنية   من وترية ضغوطها على الكرد يف الرقة، وتقوم بغارات يومية ويف 

من  لنساء، ويدخلون الرعب يف قلوهبم باعتقال املزيدعز النهار وأول الفجر أمام أعني األطفال وا

الكرد وزجهم يف األقبية واملعتقالت، وإىل اآلن ال يعرف شيء عن مصري العديد من اجلرحى يف 

  املشايف ومعتقالت األمن الرهيبة. 

ويالحظ أن النظام أخذ الضغط على الكرد منهجاً يسري عليه، فال يستيقظ املواطن الكردي إال   

ى املزيد من اإلجراءات اليت تقتل أنفاسه، وتصيبه باجللطة ، وكان آخرها وليس آخرها على ما عل
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يبدو أن الفالحني يف العديد من قرى منطقة ديريك قد استفاقوا على صدمة قرار صادر عن 

يقضي بكف يد ) / ص  ٢٧٠٧كتاباً حيمل الرقم (  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧وزارة الزراعة وجه يف 

فالحاً يف قرى عديدة، عن االستفادة من أرضهم حبجج واهية، ونقلت مواقع )  ٣٨٠ ( حوايل

ويف دوائر  الكترونية أن وزارة الزراعة ال حول هلا وال قوة يف اختاذ القرار، بل جاء من جهة" ما"

  ضيقة معروفة جداً . 

  يقول القرار حرفياً:

عقود األجار يف املناطق العقارية ( يطلب إليكم شطب أمساء الفالحني من حماضر أجور املثل و  

/ لعام  ٤١التابعة لكم وذلك لعدم حصوهلم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 

  وتعديالته استناداً للتعليمات الوزارية ). ٢٠٠٤

املتضررين هم الذين يستثمرون هذه األراضي أباً عن  -الكرد –ومن الطبيعي أن الفالحني   

تخلفوا يوماً يف دفع ما تترتب عليهم من ضرائب ومستحقات تطالبهم هبا الدولة رغم جد، ومل ي

أن الكثري منها ترهق كاهل الفالح الكردي املسكني، خصوصاً يف ثالثة مواسم حمل وجدب، 

حيث تكالبت على أولئك املساكني الطبيعة مع قرارات احلكومة دون أن تفكر الدولة بإنقاذهم 

 ة واحتباس األمطار يف هذه املواسم عنهم.ورفع قسوة الطبيع

وكان حمافظ احلسكة قد التقى بوفد من فالحي ديريك قبل أيام قليلة واعداً إياهم بإيصال    

  أصواهتم إىل اجلهات األعلى!!!
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إن جرائم هؤالء ستؤدي حتماً إىل املزيد من التشنجات واإلحباطات، وستخلق يأساً عارماً   

  هذه اجلرائم هتديد مباشر للوحدة الوطنية اليت ننشدها مجيعاً.لدى الشعب الكردي، و

  كاتب وشاعر كردي –* باهوز هوري 
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  رئيس احلكومة ووزير الزراعة مل يسمعا بقرار كف يد فالحي املالكية!!

   ٢٠١٠/  ٥/  ٧) تاريخ  ٤٥٢* قاسيون العدد ( 

م الحتاد نقابات العمال املنعقد يف دمشق قاسيون: شهدت اجللسة الصباحية الجتماع اجمللس العا

حبضور رئيس احلكومة ونائبه وعدد من الوزراء، مفاجأة مدهشة من  ٢٠١٠/  ٥/  ٢يوم األحد 

النوع الذي ال حيصل إال يف العالقة بني املواطنني السـوريني واحلكومـة السـورية وطاقمهـا     

ر مداخلتها وطرحـت يف سـياقها   االقتصادي .. املفاجأة حدثت حني قدمت النقابية بلسم ناص

سؤاالًَ هاماً وجهته لوزير الزراعة، عن أسباب كف يد فالحي عدد من قرى املالكية عن مزاولة 

مل أمسع «زراعة أراضيهم وحقوهلم، فما كان من الوزير عادل سفر إال أن أجاب بيقني وإصرار: 

مبيناً أنه ال ».. ال منع من الزراعةهبكذا قرار.. ما يف شي من هذا النوع، ال كف يد، وال إهناء، و

توجد تعاميم من هذا القبيل.. وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء ناجي العطري الذي طلب من 

بلسم ذكر أمساء القرى اليت طال فالحيها الكف.. مشرياً إىل أن هذا املوضوع خطري جداً، وكان 

  جيب على النقابية التروي قبل طرحه هبذا الشكل!!

ؤال: إذا كان رئيس احلكومة والوزير املختص ال عالقة هلما بالقرار املذكور، ومل يسمعا به والس
  من قبل، فمن الذي اختذه وأعطى األوامر يف تنفيذه إذاً؟؟؟

 ) / ص  ٢٧٠٧( القـرار رقـم    ٢٠١٠/ ٣/  ١٧وكانت وزارة الزراعة وقد أصدرت بتاريخ 
ن مجلة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أمسـاء  املعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن م

الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود اإلجيار يف املناطق العقارية التابعة لكـم وذلـك لعـدم    
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وتعديالتـه   ٢٠٠٤) لعـام   ٤١حصوهلم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم ( 
ة الزراعة باملالكية جـداول بأمسـاء   استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت يف مصلح

الفالحني الذين سيتم كّف يدهم عن األرض، والحقاً يف عدد آخر من املصـاحل الزراعيـة يف   
احملافظة، وقد جنم عن حماولة تنفيذ القرار معارضة شديدة واستياء عام بني الفالحني، خصوصـاً  

ة منذ عشرات السنني مستوفياً كـل  وأهنم بريئو الذمة املالية، ومعظمهم يزرع األراضي املذكور
  ذممها.

يذكر أن اجللسة الصباحية متت حبضور القيادة النقابية ورئيس احلكومة املهندس ناجي عطـري،  
ونائبه االقتصادي عبداهللا الدردري، وكل من وزراء الصناعة، والشؤون االجتماعيـة والعمـل،   

كومة، ويف الرد على وزير الزراعة نبني ما والنقل، والزراعة، واإلسكان..فليعلم الوزير ورئيس احل
  يلي:

أوالً: نلفت عناية الوزير، ورئيس الوزراء إىل أن املوضوع أثري يف الصـحافة الوطنيـة، ومـن    
املفروض أن اثنني من أعمدة السلطة التنفيذية يف البالد أو على األقل املكاتب الصحفية هلما كانا 

يبادر أحد منهما إىل نفيه, بعد أن أثار بلبلـة وضـجة    على علم بنشر هذا املوضوع, فلماذا مل
  وتفسريات وتأويالت خمتلفة يف حمافظة احلسكة؟

)  ٤٣٢فقد نشرت جريدة النور اليت يصدرها احلزب الشيوعي السوري يف عـددها رقـم (    -
  ما يلي: ٢٠١٠/  ٤/  ٢١تاريخ 

مل يرخص هلم من حماضر أجور  (طلبت وزارة الزراعة إىل مديرياهتا شطب أمساء الفالحني الذين
املثل وعقود اإلجيار.. إن رفض منح الترخيص ملستثمري أراضي أمالك الدولة سينتج عنه إلغـاء  
عقود املستثمرين ونزع يد املستأجرين وحرمان عدد كبري من الفالحني من أراضيهم املؤجرة هلم 

  منذ سنني طويلة...).
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يلي: (تفاجأ املئات من الفالحني يف قرى منطقة  ) ما ٤٤٨ونشرت صحيفة قاسيون يف العدد ( 
املالكية املتامخة للحدود العراقية يف حمافظة احلسكة بوضع جديد يتعلق باألراضي العائدة هلم واليت 

 ٣٨٠يستثمروهنا أباً عن جد، مبوجب قرار صادر عن وزارة الزراعة يقضي بكف يـد حـوايل   
  ضهم حبجج واهية...)فالحاً يف قرى عديدة، عن االستفادة من أر

ونشرت صحيفة صوت الشعب لسان حال اللجنة املركزية للحزب الشـيوعي السـوري يف    -
  ما يلي: ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨) تاريخ  ٢٣٥عددها رقم ( 

 ٤/  ٢٢/ ص ) تاريخ  ٢٨٤٠(.... ومؤخرا صدر قرار من مدير زراعة احلسكة حيمل الرقم ( 
 ٤٠٠والذين تضمن قوائم بشطب أمساء أكثر مـن  بناء على تعليمات وزارة الزراعة  ٢٠١٠/ 

  مواطن من فالحي أجور املثل وعقود اإلجيار من حمافظة احلسكة...)
نشرت صحيفة البعث الناطقة بلسان حزب البعث العـريب االشـتراكي يف عـددها رقـم      -
يف ملف خاص عن أراضـي أمـالك الدولـة مـا      ٢٠١٠نيسان ٢٧) يوم الثالثاء  ١٣٩٢٩(

مثة املئات من عقود اإلجيار، جيري احلديث عن إلغائها بعد مضي عشرات السنني من يلي:(.... 
  عمر تنظيمها....)

مايلي: (( .......إذ  ٢٠١٠/  ٤/  ١٤) تاريخ  ٤٣١نشرت جريدة النور يف عددها رقم (  -
اء قامت مديرية الزراعة باحلسكة بإرسال كتب إىل دوائر الزراعة يف املدن طالبة منها شطب أمس

الفالحني من حماضر أجور املثل وعقود اإلجيار باملناطق العقارية التابعة هلا وحسـب اجلـداول   
املرفقة واملسجلة يف سجالهتا، بذريعة عدم حصوهلم على الترخيص القانوين وفقاً ألحكام القانون 

ات شديدة وتعديالته، واستناداً إىل تعليمات وزارة الزراعة. وجاءت التعليم ٢٠٠٤) لعام  ٤١( 
 اللهجة تطلب تتبع واقعة اإللغاء يف السجالت..))

ونشرت بعض املواقع االلكترونية إن قرار مديرية الزراعة يف احلسكة يستند على قرار صـادر   -
     ٢٠١٠/  ٣/  ١٧/ ص ) تــاريخ  ٢٧٠٧عــن وزارة الزراعــة حيمــل الــرقم (    
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ـ  ١) تـاريخ   ٤٥١ونشرت صحيفة قاسيون يف عـددها رقـم (    - مـا يلـي    ٢٠١٠ار أي
(.......أعقب نشر القرار ردود أفعال خمتلفة, بني مستغرب ومستهجن ورافـض، وذلـك يف   
الوسط الرمسي والشعيب والسياسي, وتزامن ذلك مع معلومات متناقضة فهناك من يقول إن هذا 
املوسم هو األخري للفالحني يف استثمار األرض، وهناك من يقول إن القرار سيجمد وآخـرون  

ألف عائلة .... وبالترافق مـع  ٦١قولون إن قوائم امسية أخرى على الطريق وتشمل مبجموعها ي
ذلك مثة أسئلة تطرح من قبيــل: ملن ستؤول األرض يف حال نزعها من الفالحني؟ وملـاذا مل  
يتم تثبيت ملكيتها أسوة بأوضاع مشاهبة يف حمافظات أخرى والسيما وان أغلب هؤالء الفالحني 

ن األرض منذ هناية الستينيات؟ باختصار إن القرار أحدث بلبلة ولغطا ويعيش الفالحون يستثمرو
  حالة من القلق والترقب...).

باإلضافة إىل ذلك راجع العديد من املواطنني اجلهات املسؤولة سـواء املصـاحل الزراعيـة يف     -
العريب االشتراكي، ومل  املناطق، ودائرة أمالك الدولة، و حمافظ احلسكة، وأمني فرع حزب البعث

  ينف أحد وجود قرار من هذا النوع.
ثانيا: إن مجيع املصادر الصحفية أنفة الذكر تؤكد إن ما جيري يف مصلحة زراعة املالكية إمنا هو 
بناء على توجيهات وزارة الزراعة وبعد أخذ هذه الوقائع بعني االعتبار والربط بينـها وبـني رد   

اء على النقابية بلسم ناصر، هناك أحد احتمالني: إما إن الوزير حقاً مل وزير الزراعة ورئيس الوزر
يصدر قرارا متعلقاً باملوضوع، ويف هذه احلالة من املنطقي أن يعلن ذلك أمـام الـرأي العـام    
وباإلصرار واليقني نفسه الذي حتدث به يف اجتماع احتاد العمال، وبالتايل يطمـئن الفالحـون   

اخلطرية للموضوع، ويفتح حتقيقاً يف القضية لتوضيح كل مالبسـاهتا، أو  وتنتهي كل التفسريات 
أن القرار صدر فعالً وحياول الوزير التملص منه بعد أن أحدث كل الضجة والبلبلة، نؤكد مـرة  
أخرى أن املوضوع خطري حقاً، واألخطر منه أن ينشر القرار يف الصحافة الرمسية وغري الرمسيـة  

ر أو رئيس الوزراء، أو أن القرار موجود ويريد الوزير أن مير بصمت دون دون أن يسمع به الوزي
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ضجة، وذلك غري ممكن يف ظل وجود صحافة وطنية، وقوى غيـورة داخـل جهـاز الدولـة     
  وخارجه، ال يرضيها إصدار مثل هذه القرارات اخلطرية.

سوريني ( جناح * ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني ال

  الدكتور قدري مجيل ).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ________________________________________________________عرقي؟ انتهاك أم قانوني إجراء الزراعية أراضيهم عن الكرد الفالحين يد نزع

 ٨٥ 

  وزارة الزراعة تعترف بقرار كف يد فالحي املالكية!

 ٢٠١٠/  ٥/  ٢٩)  ٤٥٥العدد (  –* قاسيون 

 السيد رئيس حترير جريدة قاسيون احملترم..

 حتية وبعد:

فالحـو  (  حتت عنـوان:  ٢٠١٠/  ٥/  ١٥ إشارة ملا نشر يف جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ

 .) املالكية متمسكون حبقهم بأراضيهم

 حنيطكم علماً:

بأن الشاكني كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أمالك الدولة مبوجب عقد إجيار وحماضـر    

أجر باملثل، وقد مت شطب أمسائهم منها بسبب عدم حصوهلم على الترخيص احلدودي املنصوص 

 ٢٠٠٤لعام  ) ٤١( عليه بالقانون رقم 

  هيئة حترير قاسيون وزارة الزراعة على ردها املختصر الذي طال انتظاره، وتوضح ما يلي:تشكر 

يتضح من الرد الوارد أعاله، وألول مرة بعد لبس طويل وأسئلة ال أجوبة رمسيـة هلـا، أن    - ١

 وزارة الزراعة ارتكزت يف قرارها بشطب أمساء فالحي املالكية من استثمار أراضيهم على القانون

  :منه اليت تنص على أنه ) ١( املتعلق باملناطق احلدودية، وحتديداً على املادة  ٢٠٠٤لعام )  ٤١ (
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ال جيوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيين عقاري على كل عقـار كـائن يف   (  

 منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق االستئجار أو االستثمار أو بأية طريقة كانت، ملدة تزيد على

ثالث سنوات السم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إال بترخيص مسبق سواًء كان العقـار  

  .. ) مبنياً أو غري مبين واقعاً داخل املخططات التنظيمية أم خارجها

ولكن دون أن توضح أسباب جلوئها هلذا القانون.. فما هي مربرات استخدام أقسى مواد هذا   

عي تتعلق بأمن البالد وصون حدودها، ضد فالحي املالكية؟ هـل  القانون الذي مت إصداره لدوا

لألمن الوطين؟ وإذا ُوجد شخص أو جهة من هـذا النـوع،    يوجد بني فالحي املالكية من أساء

فهل يصح أن تطال العقوبة اجلميع ويوضع الصاحل والطاحل يف املقام ذاته؟ مث أال ميكن أن يسـتغل  

لسعي لتجريد كل فالحي املناطق احلدودية، بكل احملافظات من البعض هذه السابقة فيتجرأ على ا

 أراضيهم ضارباً كل غايات اإلصالح الزراعي بعرض احلائط؟

مثة قوانني ال ميكن جتاهلها أثناء القيام ببعض اإلجراءات، أعطت للفالحني حقوقاً جيب عدم  - ٢

وتعديالتـه،   ١٩٥٨لعـام   ) ١٦١( االستهانة هبا، وعلى رأسها قانون اإلصالح الزراعي رقم 

( واملرسوم التشريعي  ١٩٦٨لعام  ) ١٦٦( واملرسوم التشريعي  ١٩٥٩لعام  ) ١٦٩( والقانون 

ومجيعها حافظت على هذه احلقوق املكتسبة، وخاصة على األراضـي الـيت    ١٩٦٩لعام  ) ٦٤

 صنفت ضمن أمالك الدولة أو االستيالء.

الشكل وهبذا الوقت؟ وملاذا نفى وزير الزراعة ورئيس من املستفيد من إصدار قرارات هبذا  - ٣

جملس الوزراء وجود القرار يف البداية، مث يأيت الرد كاعتراف صريح بوجوده؟ وهل ميكن افتراض 
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أن كل من رئيس جملس الوزراء والوزير املختص مل يكونا على علم بالقرار فعلياً عندما أنكـرا  

عن الدائرة اليت مت اختاذه فيها؟ ويف هذه احلالة من الـذي  وجوده، وهو ما يقودنا إىل سؤال آخر 

وّجه الكتاب إىل دائرة الزراعة يف احلسكة واملالكية، خاصة بعد أن أنكرت مجيع اجلهات الرمسية 

احتاد الفالحني، حمافظة احلسكة ـ احتاد عمال احملافظة ـ فرع حزب البعث العريب   ( يف احملافظة 

 علمها بالقرار؟   ) عة نفسهااالشتراكي ـ دائرة الزرا

، فلماذا ال تسـتويل  »طراطيش حكي«أما إذا كان اهلدف من القرار استثمارياً كما نسمع  - ٤

) منـذ   الليبية - مناء والشركة السورية - غدق الوزارة على األراضي اليت تستثمرها شركات (

ورات حديثة على عمليات عشرات السنني دون أية فائدة تذكر، أو دون تقدمي أو إدخال أية تط

 الزراعة واإلنتاج؟ وملاذا ال يتم االستفادة من األراضي اليت مازالت ملزارع الدولة مثالً؟

أي تناقض يف القرارات هذه؟ فبينما الوزارة ورئاسة جملس الوزراء تقومان بزيارات رمسيـة   - ٥

فاف الذي ضرب مناطقهـا  وتعقد املؤمترات لتنمية املنطقة الشرقية ومساعدهتا على مواجهة اجل

كافة خالل السنوات املاضية، تأيت وتستويل من جهة أخرى على أراضي الفالحني لتزيـد مـن   

أضرار ومهوم هذه الشرحية، وتزيد من أعبائها فيضطر أبناؤها إىل اهلجرة حملافظات أخرى بكل ما 

للخطر، والـذي  يعين ذلك من تكريس للبطالة، وضرب لالستقرار، وتعريض األمن االجتماعي 

 يؤثر بدوره على األمن الوطين.

يتحجج الرد بأن األمساء شطبت ألهنا كانت مبوجب عقود وحماضر أجور املثـل، وهـذه    - ٦

احلجة لن تنطلي على أحد، فالذين شطبت أمساؤهم حسب القرار يدخلون ضمن كل التسميات 
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( رخصة، مواطنني سوريني، والتوصيفات: (انتفاع، أجور املثل، عقود، أراضي مرخصة، وغري م

اإلحصاء االستثنائي...)، وهناك فرق كبري بني الرخصة القانونية والرخصة الزراعيـة   ) أجانب

قانونياً، وهناك أمساء واردة يف اجلداول بإمكاننا احلصول على وثائق تثبت بأن أصحاهبا رخصـوا  

موا التراخيص بشكل نظـامي  أراضيهم قانونياً.. ومثال ذلك فالحو قرية قلعة احلصن الذين سل

 ورمسي إىل دائرة الزراعة باملالكية وكذلك بعض فالحي قرية طبقة.

مث، ومن ناحية إجرائية، لنفترض أن الفالحني مل يرخصوا هذه األراضي، فهل هذه حجـة   - ٧

كافية لشطبهم؟ وملاذا مل يتم ذلك بالطرق القانونية أي بإنذار الفالحني أوالً عن طريـق دائـرة   

زراعة يف املالكية أو احلسكة، أو عن طريق اجلمعيات الفالحية اليت ترخص هذه األراضي سنوياً ال

منذ عقود، أو بالنهاية حسب أصول التبليغ واإلنذار، أو خمالفتـهم حلـني القيـام بـإجراءات     

الترخيص، أو يتم ذلك باإلعالن يف اجلريدة الرمسية ولفترة حمددة كمـا يـتم ذلـك يف كـل     

» لقد أعذر من أنذر«... ووقتها من حق الوزارة واجلهة اليت أصدرت القرار أن تقول الوزارات

 فهل بإمكان الوزارة أو اجلهة املصدرة للقرار أن جتيبنا على هذه األسئلة واالستفسارات؟!

أخرياً أصبح من الضروري أن تكشف الوزارة بعد هذا الرد الذي يعد أول وثيقة رمسية تعترف   

ن مشروعها القادم واملنتظر واملخطط له بعد االستيالء على هذه األراضـي؟ وكيـف   بالقرار، ع

  ستستثمرها الحقاً؟ ومن هم املستفيدون اجلدد؟  

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني ( جناح 

  الدكتور قدري مجيل )
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  وفد

  منطقة ديريك من فالحي

   د حمافظ احلسكةيلتقي السي 

  ٢٠١٠) نيسان  ٢٠١* ( الوحدة ) العدد ( 

بالسيد حمافظ احلسكة  )املالكية (وفد من فالحي ديريك ٢٠١٠/  ٤/  ١٩، اليوم االثنني التقى  

شـكواهم اىل   إطار إيصاليف باحملافظة،  الفالحني ورئيس احتاد ،فرع حزب البعث أمنيوالسيد 

أمساء مبوجبه شطب  الذي متو الصادر عن وزارة الزراعة، ائراجلهات املختصة خبصوص القرار اجل

وانتزاع أراضيهم اليت انتفعوا هبا مقابل أجور املثل مبوجـب    من فالحي منطقة ديريك)  ٣٨١(

مهم لقضية الذين اجتمع معهم الوفد تفًه املسؤولون السادة أبدىوقد  قوانني اإلصالح الزراعي.

  ً . ووعدوهم خريا الفالحني العادلة

): جريدة شهرية يصدرها حزب الوحـدة الـدميقراطي الكـردي يف سـوريا      الوحدة( * 

  (الوحدة).
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  جيب االحتكام للقوانني.. وليس جتاوزها

  ستريكوه ميقري

  ٢٠١٠/  ٥/  ٢٩) تاريخ  ٤٥٥العدد (  –قاسيون  *

    

الكيـة يف حمافظـة   تشغل بال الكثري من املواطنني قضية نزع ملكية أراضي الفالحني يف منطقة امل

احلسكة، اليت جيري تنفيذها حتت ذريعة عدم حصول هؤالء الفالحني على التراخيص القانونيـة  

، بزعم أن هذه األراضي تعود ملكيتها للدولـة، يف  ٢٠٠٤/ لعام ٤١وفقاً ألحكام القانون رقم /

الزراعـي يف  حني أن هؤالء الفالحني حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون اإلصـالح  

  سورية، أي منذ ستينيات القرن املاضي.

هنا البد من إجياد تعريف واضح للدولة وملكية الدولة, فإن كان البعض يـرى فيهـا جهـة      

اعتبارية منفصلة عن الشعب أو املواطنني فهذا خطأ فادح, ألن الدولة تعين الشـعب، وملكيـة   

يصون ويدافع عن دولته.. هذا أوالً. أمـا  الدولة تعين ملكية الشعب، والشعب هو الذي يصنع و

ثانياً فإن وجود الدولة يعين حبد ذاته وجود القوانني، وبدوهنا تتحول الدولة إىل غابة يسيطر فيها 

القوي على الضعيف ينهبه وميص دمه دون وازع أو رادع.. واعتماداً على ذلك نستطيع القـول  

ملعمول هبا، وأية حماولة النتقاصها هي خروج عن إن حقوق الفالحني يصوهنا الدستور والقوانني ا
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القانون، ومبا أن ذلك يتزامن مع التهديدات الصهيونية بإعادة سورية إىل العصر احلجري، تصبح 

  املسألة ليست خروجاً عن القانون فقط، بل تتعداها إىل ما هو أخطر بكثري..

لة والشعب معاً، وكمثال على ذلك إن القوانني السورية حلظت يف متنها احلفاظ على حقوق الدو

  نسلط الضوء على املواد التالية:

  من القانون املدين السوري على:  )  ٩١٧ ( تنص املادة - ١

من حاز منقوالً أو عقاراً غري مسجل يف السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً  (

السجل العقاري دون أن يكـون هـذا    عينياً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غري مسجل يف

احلق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو احلق العيين إذا استمرت حيازته دون انقطاع 

  ).  مخس عشرة سنة

سنة على احليـازة   ١٥هذه املادة توضح نفسها بنفسها وال حتتاج إىل تفسري، فبمجرد انقضاء   

من القانون املدين فتخفّض مدة احليازة إىل )  ٩١٨ ( دةُيعطى صاحبها احلق يف التملك.. أما املا

  مخس سنوات إذا اقترنت حبسن النية واستندت إىل سبب صحيح حيث تقول: 

إذا وقعت احليازة على العقارات أو احلقوق العينية املبينة يف املادة السابقة وكانت مقترنة حبسن  (

  ). دة التقادم املكسب تكون مخس سنواتالنية ومستندة يف الوقت ذاته إىل سبب صحيح فإن م

واقتران احليازة حبسن النية يعين توافقها مع القوانني اجلارية، وهي كذلك يف قضـية فالحـي     

املالكية ألهنا متت بعقد صحيح بني هؤالء الفالحني وبني الدولة، استنادا إىل قـانون اإلصـالح   
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الدولة وبني املستفيدين، وهم هنا الفالحـون،  الزراعي. أما السبب الصحيح فهو العقد املربم بني 

  استنادا إىل قانون اإلصالح الزراعي الذي مت مبوجبه التأجري.   

تنص على حق احلائز لألراضي األمريية غري اخلاضعة إلدارة أمالك الدولة )  ٩١٩ ( كما إن املادة

  : بتسجيل تصرفه فيها حىت دون سند خالل مدة عشر سنوات من تاريخ احليازة

يكتسب حق تسجيل التصرف باألراضي األمريية غري اخلاضعة إلدارة أمالك الدولة مبرور عشر  (

  ). سنوات من تاريخ احليازة بسند أو بغري سند بشرط أن يكون احلائز قائماً بزراعة األرض

إىل لقد كان حريا باجلهات املسؤولة أن تلغي عقود اإلجيار مع الفالحني املنتفعني وحتويلها  - ٢

عاماً، وقد  ٤٠عقود ملكية، خصوصاً وأن املدة اليت استفاد منها الفالحون من عقود اإلجيار هي 

قاموا خالل هذه املدة الطويلة باستصالح األراضي وحتسينها والبناء عليها وحفر اآلبـار فيهـا،   

  حلظت يف متنها هذه األمور فنصت على: ١٠١٧لذلك فإن املادة 

عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معني حق إحداث ما شاء من األبنية  ـ اإلجارة الطويلة١ ( 

ـ وميكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه األبنية   ٢وغرس ما شاء من األغراس يف عقار موقوف. 

  ). ١٠٢٠واألغراس ضمن الشروط املعينة يف املادة 

  : أن تنص على)  ١٠٢٠ ( واملادة

ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثالثني قسـطاً  لصاحب حق املقاطعة أن حيوز بأي وقت  (

سنوياً)، ويقصد باملقاطعة هنا البدل السنوي املقطوع، وباعتبار أن الفالحني حيوزون أراضـيهم  
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منذ سبعينيات القرن املاضي، وهم مثابرون على دفع ما يترتب عليهم من أقساط سنوية لقاء عقد 

 ١٠الذكر، بـل وزادوا عليـه    أنفة ١٠٢٠ذكور باملادة اإلجيار فإهنم بذلك استوفوا الشرط امل

كما تنص املادة، لذلك يصبح حقهـم   ٣٠قسطاً سنوياً وليس  ٤٠سنوات إضافية.. أي دفعوا 

  مشروعاً ومضموناً حىت يتملكوا أراضيهم دون منة من أحد.

  أعطت صاحب حق املقاطعة حقوقا إضافية أخرى حيث تنص على:   ١٠٢٢بل إن املادة  

ـ إن صاحب حق املقاطعة هو مالك لكل األبنية املشيدة ولكل األغراس املغروسة يف العقار   ١ (

  املوقوف فيستعملها ويستغلها ويتصرف هبا مبلء احلرية، تصرف املالك. 

ـ وله بنوع خاص أن يتفرغ عنها ببدل أو بدون بدل، وأن يرهنها أو جيري تأميناً عليها، وأن   ٢

  ). أي حق عيين آخر أو ارتفاق ضمن حدود حقهيقفها أو يفرض عليها 

فـإن   ٢٠١٠/ ٣ / ١٧تـاريخ  ) / ص ٢٧٠٧ ( جيب التنويه أنه يف حال مت تنفيذ القرار - ٣

عشرات األلوف من الفالحني وذويهم وأبنائهم وأسرهم الذين سيحرمون من مصـدر رزقهـم   

 تدعي سـعيها حملاربـة   الوحيد، سيصبحون عاطلني عن العمل، فهل هذا ما تريده احلكومة اليت

البطالة؟، مث ماذا ستفعل احلكومة هبذه األراضي؟ هل ستقوم باستثمارها بنفسها، وهذا غري ممكن 

ألهنا ألغت منذ فترة قريبة ما كان يسمى مبزارع الدولة، ووزعت أراضي هذه املزارع للعـاملني  

  الومهية؟ فيها، أم إهنا ستملكها أو تؤجرها آلخرين ليقيموا فيها مشاريعهم 
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إن من عمل باألرض مدة أربعني عاما أحق من غريه يف متلكها، وهنا ندعو للتنبه ممن يسـعون    

لضرب استقرار البالد عرب اإلساءة لفالحي الوطن من خالل حماولة العودة عن اإلصالح الزراعي 

  متهيداً إللغائه.

شيوعيني السوريني ( جناح * ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة ال

  الدكتور قدري مجيل )
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  كل التضامن

  مع فالحي املالكية يف مطالبهم 

  ٢٠١٠) أيار  ٤٢٧* ( صوت األكراد ) العدد (  

  

القاضـي   ٢٠١٠/ ٣/  ١٧) تـاريخ   ٢٧٠٧بعد صدور قرار مديرية الزراعة باحلسكة رقم (  
الكية من حماضر أجور املثل وعقود األجار باملناطق شطب أمساء املئات من الفالحني يف منطقة امل

العقارية التابعة لسجالهتم يف منطقة املالكية ، بدعوى  عدم حصوهلم على الترخيص القانوين وفقاً 
وتعديالته، وذلـك اسـتناداً لتعليمـات وزارة الزراعـة      ٢٠٠٤) لعام  ٤١ألحكام القانون ( 

فالحني حاملني معهم عريضة عليها توقيع أكثر مـن  واإلصالح الزراعي ، فقد توجه وفد من ال
مائتني ومخسني شخصاً من هؤالء الفالحني إىل اجلهات املسؤولة والدوائر الرمسيـة يف حمافظـة   
احلسكة، وكذلك يف العاصمة دمشق، يشرحون فيها معاناهتم ووقع هذا القرار الظـامل علـيهم   

اضي منذ أكثر من أربعني عاماً مبوجب قانون وعلى أسرهم ، مؤكدين فيها انتفاعهم من هذه األر
  اإلصالح الزراعي وتعديالته .

إن حزبنا احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الباريت ) يعرب عن تضامنه الكامل مع املطالب   
العادلة هلؤالء الفالحني الذين كفت مديرية الزراعة باحلسكة أيديهم عن أرضهم اليت يسـتثمرها  

الزمن ، وانطالقاً من حقهم الطبيعي يف االنتفاع من هذه األراضي، ومن املصلحة منذ عقود من 
العليا للبالد، واحلرص الشديد على الوحدة الوطنية ألبناء الشعب السوري ، فإننا نطالب بإلغـاء  

  هذا القرار اجلائر فوراً ، وإعادة احلق ألصحابه الشرعيني .

الكية ، اليت قدمت إىل الدوائر الرمسيـة يف احلسـكة   وفيما يلي نص عريضة فالحي منطقة امل  
  ودمشق:
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التابعـة ملنطقـة    ٢٠١٠/ ٣/  ١٧) تاريخ  ٢٧٠٧مقدمه : فالحو القرى املتضررة من القرار ( 
  املالكية

  نعرض ما يلي : 

حيث إننا منتفعون من هذه األراضي منذ أكثر من أربعني عاماً مبوجب قانون اإلصالح الزراعي   
ه ، وقد كنا فالحني يف هذه األرض قبل هذا القانون أباً عن جد . وقد فوجئنـا هبـذا   وتعديالت

القرار الذي يقضي برتع هذه األراضي منا ، علماً أن هذه األراضي هي املصدر الوحيد ملعيشتنا ، 
جلوع لذا جئنا مبعروضنا هذا ، راجني التدخل إللغاء هذا القرار اجلائر حبقنا ، وإنقاذ عائالتنا من ا

  والتشرد ... ودمتم.

* ( صوت األكراد )، جريدة شهرية يصدرها احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الباريت)  

  ( جناح األستاذ نصر الدين إبراهيم ).
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  احلسكة كف يد فالحي

  ينكر!! ووزير الزراعة ما زال فالحاً ) ٥٢٠( يصل إىل

كلنا شركاء           –علي منر 

مع املعنيني والسلطات العليا يف العاصـمة،   جيري لقاءاته املباشرة احلسكة بينما كان وفد فالحي

كتاباً جديداً ضم مبوجبه أمساء أخـرى إىل قائمـة فالحـي     افظةالزراعة يف احمل مديرية أصدرت

 ) ٥٢٠(الوزارة بشطب أمسائهم من قوائم أجور املثل ليصـل العـدد إىل    احملافظة الذين طالبتهم

  فالحاً. 

 حني قد قابلوا حىت إعـداد اخلـرب   أن الوفد الذي ميثل مجيع الفال ) كلنا شركاء( وقد علمت  

عدداً من   العام، رئيس جملس الشعب، أمانة املكتب اخلاص بالقيادة القطرية،احتاد الفالحني رئيس

قيادة اجلبهة الوطنية  األحزاب املنضوية يف اجلبهة الوطنية التقدمية، عدد من أعضاء جملس الشعب،

الفعاليات العريضة اليت وقعها  )، وقد قدم الوفد لكل هذه جريدة قاسيون( التقدمية، وهيئة حترير 

املعنية، حيث جـاء يف نـص العريضـة:     فالحون املتضررون جراء القرار اليت أصدرته الوزارةال

     ٢٠١٠/  ٣/  ١٧/ ص ) تاريخ  ٢٧٠٧(  مقدمه: فالحو القرى املتضررة من القرار

 نعرض ما يلي:
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األراضي منذ أكثر من أربعني عاماً مبوجب قانون اإلصالح الزراعي  حيث إننا منتفعون من هذه 

  فالحني يف هذه األرض قبل هذا القانون عديالته، وقد كناوت

  أباً عن جد.

يقضي برتع هذه األراضي منا، علماً أن هذه األراضي هي املصدر  وقد فوجئنا هبذا القرار الذي  

  .ملعيشتنا الوحيد

اجلـوع   وإنقاذ عائالتنا من لذا جئنا مبعروضنا هذا، راجني التدخل إللغاء هذا القرار اجلائر حبقنا،

  .والتشرد.. ودمتم

مراجعة الفالحني للجهات املسؤولة يف احملافظة وكذلك يف  وما يزيد الريبة واالستغراب أنه وعند

 ٢٠١٠/  ٤/  ٢٢) تـاريخ   ٢٨٤٠(  ذو احلسـكة  الزراعة يف كتاب مديرية دمشق، تبني أن

ني من حماضر أجـور  دائرة الزراعة يف املالكية، خبصوص شطب أمساء هؤالء الفالح واملرسل إىل

 وعقود اإلجيار يف املناطق العقارية التابعة هلا مع جدول مرفق يتضمن أمسـاء املئـات مـن    املثل

 واملعمـم  ٢٠١٠/  ٣/  ١٧ بتاريخ صادر عن وزارة الزراعة كتاب الفالحني، كان يستند على

شـعبياً،  (  رعلى مديريات الزراعة. وعلى الرغم من أن احملافظة عن بكرة أبيها مسعـت بـالقرا  

الـذي يـثري    فما زال وزير الزراعة عادل سفر ينفي علمه بـالقرار، لكـن   ) وحزبياً، ورمسياً

اجمللـس العـام    االستغراب أكثر أن رئيس جملس الوزراء الذي أبدى عن استغرابه أمام اجتماع

 يعلن اللحظة ومل ، وعدم مساعه بالقرار مل يتحرك حىت٢٠١٠/ ٥ / ٢الحتاد نقابات العمال يوم 

وأنه شبه القرار باملوضوع  حىت اآلن عن ماهية القرار أو على أقل تقدير متابعته للموضوع خاصة
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القضية بذكر أمساء القرى الـيت طـال    وبنفس الوقت مطالباً بالنقايب الذي طرح» اخلطري جداً«

   .فالحيها كف يدهم عن األرض من أجل املتابعة

من  الكف منتفعون مجيع الفالحني الذين طاهلم(  أن ) اءكلنا شرك( أحد أعضاء الوفد قال لــ

وتعديالته منذ صدوره  هذه األراضي منذ أكثر من أربعني عاماً مبوجب قانون اإلصالح الزراعي

شرب من أراضيهم، ألهنا مصدر  الفالحون لن يتنازلوا عن(  وتابع العضو حديثه أن ) وحىت تارخيه

  رزقهم الوحيد، وال

  قود اإلجيار واملثل إىل سندات متليك، ويعلق هذا امللف هنائياً ).بد من حتويل ع

الزراعة القرار؟ ومىت سيتدخل رئيس جملس الوزراء لفض املشكلة  والسؤال إىل مىت سينفي وزير  

  .الفالحني؟ أهنا قضية حباجة إىل حلول سريعة ودون أي تأجيل وإلغاء القرار ملصلحة
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  داول عقود اإلجيار وأجور املثلج شطب أمساء الفالحني من

  ي فيصل عسكراحملام

   ٢٠١٠/  ٦/  ٢٦) تاريخ  ٤٥٩* قاسيون ( 

  

إىل مديرية الزراعة مبحافظة احلسكة حتـت   إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة واملوجه :قاسيون

ة أمساء الفالحني التابعني ملنطق ، والقاضي بشطب ٢٠١٠/ ٣ / ١٧تاريخ ص ) / ٢٧٠٧( الرقم 

حصوهلم على الترخيص القانوين املنصـوص   املالكية من جداول عقود اإلجيار وأجور املثل لعدم

 التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبـت يف  وتعديالته وفق ٢٠٠٤لعام  ٤١عليه بالقانون رقم 

  أخطاء كثرية..

 ٢٠٠٤ لعـام )  ٤١ ( من الناحية القانونية ومدى انسجامه مـع القـانون   فبتدقيق هذا القرار  

والسيما املـادة األوىل مـن هـذا     ٢٠٠٨لعام  ) ٤٩ ( املرسوم التشريعي وتعديالته، أال وهو

  :) ١( املادة ، املرسوم املذكور، واليت تقول يف آخر تعديل له القانون، وكذلك من

ـ  ال جيوز إنشاء أو نقل أو(   ة تعديل أو اكتساب أي حق عيين عقاري على عقارٍ كائن يف منطق

طريق االستئجار أو االستثمار، أو بأية طريقة كانت ملدة تزيد على ثالث  حدودية أو إشغاله عن

ملنفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إال بترخيص مسبق، سواء كان العقار مبنياً أم  سنوات السم أو

  داخل املخططات التنظيمية ام خارجها ).مبين، واقعاً  غري
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وتعديالته وله صلة وثيقة مبوضوعنا هذا، هي عقود اإلجيار, فوفقـا   وما يهمنا يف هذا القانون  

نقول إن القانون واضـح   ٢٠٠٨ ) ٤١( املعدل للقانون ) ٤٩( من املرسوم  لنص املادة األوىل

  : وصريح كالتايل

القانون السـابق   إن عقود اإلجيار اليت تتطلب احلصول على الترخيص القانوين املنصوص عليه يف

اإلجيار اليت تقل عن ثالث  قود اإلجيار اليت تزيد مدهتا على ثالث سنوات, أما عقودالذكر هي ع

 -حالة أقل من ثالث سـنوات  –احلالة  سنوات، فال حتتاج إىل الترخيص القانوين, فقط يف هذه

العقار عن طريق االستئجار إعالم اجلهـة   على شاغل)  أ ( فقرة  ) ٧( يتعني حسب املادة رقم 

 احملددة يف املادة السادسة من هذا القـانون، وهـي   ملختصة يف موقع العقار خالل املهلةاإلدارية ا

  ثالثة أشهر من تاريخ اإلشغال.

سنة واحـدة، وهـي    أما عقود اإلجيار اليت مشلها قرار الشطب هي عقود إجيار سنوية، مدهتا  

إىل التـرخيص   –واحدة  باعتبارها لسنة –تتجدد تلقائياً، وختضع للتمديد احلكمي، وال حتتاج 

واليت  –إخضاع هذه العقود  وتعديالته، وبالتايل ٢٠٠٤ ) ٤١( القانوين املنصوص عليه بالقانون 

وتعديالته، يشكل خطـأ   ٢٠٠٤)  ٤١املادة األوىل من القانون (  ألحكام –مدهتا سنة واحدة 

  يف تطبيق القانون، وسوءاً يف تفسريه وتأويله.

على الترخيص هو طلب متجدد, أي أنه حيق ملن رفض طلبه أن يتقدم  طلب احلصول علماً أن  

للحصول على الترخيص بشرط مرور سنة على تاريخ الرفض كما هو منصوص عليه  بطلب آخر

لعـام   ) ٤١( كآخر تعـديل للقـانون    ٢٠٠٨ ) ٤٩( من املرسوم  ) ب( فقرة  ) ٣( باملادة 
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٢٠٠٤ 

لعـام  )  ٤٩ ( وتعديالتـه، أي املرسـوم   ) ٤١( قانون املترتبة على خمالفة نصوص ال العقوبات

وصرحية، وال حتتاج إىل تفسري أو تأويل، وهي ال تتضمن أيـة عقوبـة مثـل     ، واضحة٢٠٠٨

أو نزع يد عن العقار، وبالرجوع إليهما جند العقوبات وفق آخـر تعـديل لـه     استرداد احليازة

  :منه هي كالتايل ) ٩( املادة  ومبوجب 

من عشرة آالف لرية سورية إىل مئـة   باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني، وبالغرامةيعاقب  -أ ( 

) مـن هـذا    ٨) من املادة ( أ  ( الفقرة ، أو) ١( ألف لرية سورية كل من خيالف أحكام املادة 

  القانون.

وبالغرامة من ثالثة آالف لرية إىل عشرة آالف لرية  يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة -ب 

من هذا القـانون، ويعاقـب    ) ٧( من املادة ) ( أ و ج  رية كل من خيالف أحكام الفقرتنيسو

 )٧( عشرة آالف لرية كل من خيالف أحكام الفقرة ب من املادة بالغرامة من ثالثة آالف لرية إىل

   .) من هذا القانون

أساس  ال يستند إىل أيقرار الشطب الصادر عن وزارة الزراعة جاء يف غري حمله القانوين، و إذاً  

تفسريه وتأويله، وهـو خـرق    قانوين صحيح، وقد أتى نتيجة خطأ يف تطبيق القانون وسوء يف

  فاضح ملبدأ الفصل بني السلطة التنفيذية والتشريعية.

  فهو باطل ما بين عـلى الباطل
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االقتصادية،  املبادئ إن هذا القرار يتناىف مع املبادئ األساسية من الدستور السوري، خاصة - ١ 

قرار الشطب، قد انتهك حق التملك  الذي استند عليه ) ٤١( واملعدل للقانون  )٤٩( فاملرسوم

  ) من الدستور. ١٥) و (  ١٤املنصوص عنه يف املادتني ( 

قد أتى علـى حـق العمـل     ) ٤٩ ( واملرسوم)  ٤١ ( القرار املذكور، ومن قبله القانون - ٢ 

من الدستور، اليت تنص على أن من واجب الدولة توفري العمـل  )  ٣٦ ( عليه يف املادة املنصوص

 . املواطنني، حيث سيكون من نتائجه، يف حال تنفيذه، القضاء على اآلالف من فرص العمل لكل

 قد نقض وخرق مبـدأ سـيادة  )  ٤٩ ( واملرسوم)  ٤١ ( إن هذا القرار، ومن قبله القانون  

عنـها يف   يف احلقوق والواجبات، وممارستهم حلرياهتم املنصوصالقانون، ومساواة املواطنني أمامه 

احلدودية ختتلـف   من الدستور, وذلك بفرضه إلجراءات معينة حبق مواطين املناطق)  ٢٥ ( املادة

عمليـات البيـع والشـراء،     عن تلك املفروضة على باقي املواطنني، الذين ال حيتاجون يف توثيق

العقاري إلمتام املعاملة من وجهها  إىل حضور الطرفني للسجل وغريها من احلقوق العقارية، سوى

 .خصومة القانوين، أو اللجوء إىل القضاء يف حال وجود

والذي يشكل األسـاس   ٢٠٠٤ ) لعام ٤١( واملعدل للقانون  ) ٤٩(  كذلك فإن املرسوم - ٤

رجعياً، وطلب من  من الدستور، حينما جعل له أثراً ) ٣٠( القانوين لقرار الشطب، خالف املادة 

 .القضاء رد كافة الدعاوى القائمة قبل صدوره
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الذي استند عليه قرار الشطب، قد خالف )  ٤١ ( واملعدل للقانون ) ٤٩( كما أن املرسوم - ٥

من الدسـتور ويف هـذا    ٢٨مبدأ حق التقاضي، والدفاع أمام القضاء, املنصوص عنها يف املادة 

 .ألبسط مبادئ العدالة خرق ملبدأ فصل السلطات، وإنكار

إذاً إضافة إىل ما قلناه سابقاً عن عدم قانونية قرار الشطب لألسباب املذكورة أعاله نقول مرة 

هو قرار باطل استناداً إىل القاعدة العامة اليت تقول: ما بين  -قانونياً –أخرى بأن قرار الشطب 

أصل باطل وساقط، لذلك فإنه إذا على الباطل فهو باطل،  وألن األصل الذي بين عليه القرار 

 .سقط األصل سقط الفرع

* ( قاسيون )، جريدة أسبوعية يصدرها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني ( جناح 

  الدكتور قدري مجيل )
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  جدول ببعض أمساء 

  الفالحني املشمولني بالقرار املذكور
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