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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 *

    
  
  
  

  اإلحصاء االستثنائي،
  نموذج صارخ للظلم واإلجحاف

  
م قدم الدول والمجتمعات يقاس بمدى االلتزاإن ت  

 ،م العالقات بين الدولة ومواطنيهابالقوانين التي تنظّ
لكن في حالة اإلحصاء  ،وتحديد حقوقهم وواجباتهم

االستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة بتاريخ 
ن القانون نفسه فإ وفي يوم واحد، ،١٩٦٢|١٠|٥

تعرض للشطب والطمس لصالح السياسة الشوفينية 
   .بالشأن الكردي التي تتحكم بالقرارات المتعلقة

كمشروع عنصري، تم إجراؤه في عهد  فاإلحصاء،  
حكومة رجعية جاءت على خلفية عملية االنفصال بين 

، ولكي  ١٩٥٨مصر وسوريا اللتين توحدتا عام 
تغطي تلك الحكومة جريمتها المرتكبة بحق الوحدة، 
فإنها ارتكبت جريمة خاصة بحق الكرد، في إطار 

لعام الوطني السوري عن تلك تحويل أنظار الرأي ا
ليمية المحيطة، الجريمة، مستغلة في ذلك األجواء اإلق

ها باندالع ثورة أيلول في وخاصة ما تتعلق من
كردستان العراق، وما كانت لها من انعكاسات على 
الجوار الكردي، كما أنها استهدفت من جهة ثانية 
حرمان الفالحين الكرد من االنتفاع بقانون اإلصالح 

  . الزراعي الذي تم تطبيقه في تلك الفترة
ورغم التضليل الذي مارسته تلك الحكومة، وكذلك   

كل الحكومات المتالحقة، فإنها لم تستطع إخفاء الخلفية 
الشوفينية التي وقفت وراء مشروع اإلحصاء الذي 

سمت و) بتسلل كردي من تركيا(بررته في البداية 
، لكن بعد ) بأجانب أتراك( الضحايا بموجبه 

اعتراض الحكومة التركية على هذه التسمية تحول 
وللداللة على ).. أجانب محافظة الحسكة ( إلى  االسم

الحقيقة الشوفينية للمشروع، فإن ما حصل في سجالت 
اإلحصاء من شطب عشوائي كان هدفه فقط تغيير 
الطابع الديموغرافي لمحافظة الحسكة ذات األكثرية 

لكردية، فقد جاء مثالً اسم توفيق نظام الدين في ا
البداية بين المجردين من الجنسية، وتم تدارك 
الموضوع بعد أن أثار فضيحة كبيرة، ألن السيد نظام 

أركان الجيش قد شغل منصب رئيس  الدين كان
وهناك أمثلة كثيرة تثبت تلك . قبل تلك الفترة السوري
يقيم معه  منها وجود إنسان مواطن وله آخ الحقيقة،

في نفس البيت مجرد من الجنسية، وأمثلة أخرى عن 
مجرد، وبالعكس، مما يعني أن  وابنأب مواطن 

الموضوع ال يتعلق بقوانين خاصة بالجنسية، أنما 
بموقف سياسي تجاه مكون أساسي في هذا البلد ال 

إلقرار ه، واتريد السياسة الشوفينية االعتراف بوجود
ذلك أن هذا المشروع دعم وال بحقوقه، والدليل على 

يزال بمشاريع عنصرية أخرى وبقوانين استثنائية ال 
تقل خطورتها على المواطنين الكرد من تجريدهم من 

) ٤٩(مرسوم الحق المواطنة، ألنها تطال الجميع مثل 
الذي يبيح لهم بيع ما يملكون دون أن يتسنى لهم 

، وذلك في إطار عرقلة تطور امتالك ما يريدون
المجتمع الكردي الذي يعاني نتيجة هذه السياسة من 
نزيف الهجرة، سواء إلى الخارج وما يعنيه من ضياع 

ن لدول األوربية، رغم حصول المهاجريوانحالل في ا
الكرد على جنسية تلك الدول خالل سنوات قليلة، مما 

لداخل يشكل مفارقة عجيبة تدعو لالستنكار، أو إلى ا
حيث تكتظ ضواحي دمشق بالهائمين على وجوههم 
من المهاجرين الذين تهددهم االنحرافات بمختلف 
أشكالها نتيجة الفقر والجهل والبطالة، ويشكل 
المجردون من الجنسية في الحالتين غالبية  هؤالء 

   ،كان وال يزال ،المهاجرين، مما يعني أن اإلحصاء

ة تزاوج وتقارب بين الكرد والترك والبوشناق هناك عملي(..
وهكذا فإن تركيا متكونة من هذه العوائل وهل توجد أية مشكلة 

مان، إذاً فإن في ذلك، والكل يتعايشون في جو من الراحة واأل
        ...)يشكل عبئاً بل على العكس يعتبر ثروة ثني الالتنوع اال
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