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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  

  

  
  ٤٩المرسوم 

  مشروع عنصريلغطاء آخر 
    
 ٢٠٠٨لعام  ٤٩ال يخفي على أحد أن المرسوم    

وراء بنوده مشروعاً خاصاً بالشأن الكردي  يخبيء
دأبت العديد من الجهات األمنية والبعثية على التمهيد 
له من خالل اإلدعاء بأن هناك مخطط مزعوم يتم 
تنفيذه بقصد إحكام السيطرة الكردية على أسواق 
العقارات خاصة في القامشلي، وأن هناك رؤوس 

ت البناء، أموال خارجية تستخدم في التجارة وعمليا
ولهذا فأن تلك الجهات ترى بأن الوقوف في وجه 

مهمة وطنية تستحق إصدار  المزعوم التوسع الكردي
المزيد من المراسيم والقوانين االستثنائية للحد من 

ومن .... التطور االقتصادي واالجتماعي الكردي 
أجل ذلك فأنها تستشهد بمسألة كركوك التي تصور 

 منها رواها األكراد الذين هجيحاالجهات الشوفينية ض
قسراً بأنهم يخططون للعودة إليها وطرد مستوطنيها 
الجدد الذين أباح لهم النظام الدكتاتوري السابق استالم 
مفاتيح تلك المدينة وتحولوا في ظله إلى أدوات 

 ٤٩ولما كان المرسوم  .لمشروع استيطاني عنصري
ريع ليس األول ولن يكون األخير في مسلسل المشا

ن ين االستثنائية حيث سبقه المرسوماوالتدابير والقوان
ن اشترطا لذالا ٢٠٠٤لعام  ٤١و ١٩٥٢لعام  ١٩٣

اطق الحدودية حق التملك لألراضي الزراعية في المن
الدفاع والداخلية بعد المرور  بموافقة كل من وزارتي

تمنح الموافقات بسهولة  ، تابعة لهما،بقنوات أمنية
وح، حين تحجبها عنهم الى أمد مفن د فيلغير االكرا

واألمثلة كثيرة جدا لقرى مختلطة حصل فيها 

المالكون العرب على سندات تمليك رسمية في حين 
 شئ سوى كونهم أكرداًل حرم منها جيرانيهم الكرد ال

  .ف الواحد ربالح
  

صر االسقاطات اإلقليمية على هذا المرسوم ولم تقت   
ها إسقاطات أخرى على مشاريع فقط، فقد سبقت
فاإلحصاء مثالً لم ينفذ لمجرد أن . عنصرية مشابهة

أكراداً نزحوا من دولة مجاورة، بل الن أحداث بداية 
الستينات واندالع ثورة أيلول في كردستان العراق 
وانتعاش اآلمال القومية لدى الجانب الكردي 
السوري، خاصة في محافظة الحسكة المجاورة، 

ذهان وأوهام السياسة الشوفينية على مشروع فتحت أ
تستطيع به تغيير وتعديل التركيب القومي لمحافظة 

علماً أن هذه األغلبية .. الحسكة ذات األغلبية الكردية
ال تعيب هذه المحافظة، والتنتقص من دور العرب 
وغيرهم من المكونات القومية األخرى، بل أنها 

تظل تؤرق مخططي حقيقة واقعية، لكن هذه الحقيقة س
لذين يحاولون تزويرها وتغييرها ة الشوفينية االسياس

بكل الوسائل، سواء بإسقاط وانتزاع الجنسية من 
مئات اآلالف، أو بإجبار أعداد مماثلة على الهجرة 

من  يق سبل العيش وحرمان الكرديعن طريق تض
راضي الفالحين فرص العمل والتوظيف وانتزاع أ

الحزام العربي الذي جاء  منهم في منطقة مشروع
تنفيذه أيضاً بعد إقرار اتفاقية الحكم الذاتي في 

وما خلقت من أوهام  ١٩٧٠كردستان العراق عام 
طور من انعكاس ذلك على ت ومخاوف شوفينية

صبح هاجساً للنظام الوضع الكردي في سوريا الذي أ
الجوار الكردستاني،  عندما يتعلق األمر بتعامله مع

  ،التاريخ لةبذلك أن يوقف عجوكأنه يريد 

تؤآدون دائمًا بأن الوحدة الوطنية تعني أن يكون : سيادة الرئيس "..
الجميع متساوون أمام القانون ، ال أن يكون األآراد متساوين فقط أمام 

الذي  ٤٩شانها في ذلك شأن المرسوم ، قوانين ومراسيم استثنائية 
بسبب سياسة التمييز القومي ، يستهدف المواطنين الكرد قبل غيرهم 

   عن مذآرة األحزاب الكردية للسيد رئيس الجمهورية "..مالمنتهجة حياله

بيان األحزاب  
  الكــــردية
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  ة حصارـــــحال

/...٦  

  
  جنسيتي حق لي
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  رالرأي اآلخ
  والنقد البناء
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  المسيحيون يتظاهرون
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