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عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي    
و تضمن جدول  ،في سوريا اجتماعه االعتيادي

جملة من الموضوعات والقضايا السياسية  أعماله
 أكد االجتماع بأن ،، فعلى الصعيد الداخليالتنظيميةو

للمواطنين جراء ارتفاع  المتأزمالوضع المعيشي 
و تدني دخل الفرد ،خدمات من جهةالالسلع و أسعار

ظاهرة الفقر و  تساعا إلى أدى ،أخرىمن جهة 
ازدياد وتيرة  الهجرة االضطرارية الداخلية 

  .الخارجية و
كما ناقش االجتماع الوضع السياسي في البالد    

في  السياسات المنتهجة إنحيث الحظ المجلس 
شلال في الحراك السياسي  أحدثت األخيرةالسنوات 

 حيالالذي تمارسه السلطات  والقمع يجة للتضييقنت
في الثقافية ، وات القوى والفعاليات السياسية ونشاط

 األحكامالمجلس العام و استنكر بشدة  أدانهذا المجال 
وقف هذه  إلىدعا دمشق و إعالنالجائرة بحق قيادات 

وإغالق ملف  سراحهم فورا  إطالق، واألحكام
  .االعتقال السياسي

 الخطيرة اآلثارف االجتماع مطوال على توقو   
و خاصة  األخيرةللمراسيم التي صدرت في اآلونة 

، لما لهذه المراسيم من /  ٦٩، ٥٩، ٤٩/ م اسيالمر
على النشاط آثار سلبية على حياة المواطنين، و

محافظة الحسكة  أبناءو خاصة  ،االقتصادي في البالد
وفق حدودية  منطقة اإلداريةالتي تعتبر بكامل حدودها 

الذي يهدف بالدرجة األولى عرقلة /  ٤٩/ المرسوم 
تطور شعبنا الكردي ، وتعطيل الحياة االقتصادية في 
المجتمع الكردي، وتنعكس آثاره على بقية المكونات 

في المناطق المشمولة جوز القومية والدينية، حيث ال ت
نقل شراء العقارات وو بيع إجراءات بهذا المرسوم

مجلس دعا ال، وألصحابهاالزراعية العقارية و لكياتالم
  .إلى وقف العمل بهذا المرسوم

ناقش المجلس العام للتحالف الوضع األمني في و   
و أعرب عن قلقه البالغ ) عين العرب ( مدينة كوباني 

لمدينة ، و دعا حيال تكرار جرائم القتل التي تشهدها ا
لة لينالوا تقديمهم للعداو ،المجرمينإلى كشف الجناة و

جزائهم وفق القوانين المرعية ، كما استنكر ممارسات 
 ،التضييق على حريات المواطنينو  السلطات األمنية

  .انتهاك حرمات بيوتهم قيامها باستفزاز مشاعرهم وو
وال على الوضع الداخلي وتوقف المجلس مط  

ي هذا المجال جملة من القرارات اتخذ فللتحالف و
دف إلى تفعيل دور التحالف ته التي التوصياتو
المجالس  إكثار توسيع قاعدته الجماهيرية من خاللو

صناعة  وفي رسم سياسة التحالف وإشراكها المحلية 
  .قراراته 

١٧/١١/٢٠٠٨                                                           
  المجلس العام

  لكردي في سوريا لتحالف الديمقراطي

  ٤٩المرسوم
  قبة البرلمان السوري تحت

  
ثناء أو ٠٢/١١/٢٠٠٨ في جلسة مجلس الشعب بتاريخ    

عبد اهللا  األستاذتقدم  القادم، عاملمناقشة خطة وزارة الداخلية ل
   _الشيوعي السوري   عضو اللجنة المركزية لحزب خليل
 :   ليةبالمداخلة التا  مجلس الشعب عضو

  ... السيدات والسادة الزمالء_ سيادة الرئيس  
طلب معالجة أانطالقاً  من مصالح شعبنا ووطننا الغالي سورية  

  :القضايا التالية
م لما ٢٠٠٨لعام )  ٤٩(عادة النظر بالمرسوم إ ضرورة1 -  

االقتصادية واالجتماعية ألبناء   وضاععلى األ ثار سلبيةآله من 
التي تعتبر بالكامل  حافظة الحسكةم  وخاصة  المناطق الحدودية
 :  لذلك نطالب بتعديل المرسوم كما يلي  ،منطقة حدودية

تحديد الشريط الحدودي في محافظة الحسكة أسوة _ أ  
 . خرىاأل بالمحافظات

استثناء المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية من _ ب 
  .الترخيص شرط الحصول على

شارة الدعوى على إ عطاء حق التقاضي ووضعإ_ ج  
 . الصفيحة العقارية

قرار منح الترخيص من قبل تحديد مدة زمنية محددة إل_ د   
قرار خالل المدة المحددة بمثابة اإل الجهات المعنية واعتبار عدم

 . الموافقة على الترخيص
جراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل اإل ما هي  2- 

البعث العربي االشتراكي  ر لحزبتنفيذ قرار المؤتمر العاش
محافظة  تثنائي فيساال  حصاءلغاء النتائج السلبية لإلإحول 

   ؟؟م١٩٦٢  الحسكة لعام
المواطنين  عطاء قسائم المازوت المدعوم لفئة منإضرورة  3- 

  حوال الشخصيةالغير مسجلين في السجالت الرسمية لأل
   ٠مع قدوم فصل الشتاء خاصة)) المكتومين((
إننا في الوقت الذي نثني فيه على جهود عضو مجلس    

عضو اللجنة المركزية للحزب -عبداهللا خليلالشعب األستاذ 
حدى أهم القضايا التي تمس حياة لطرحه إ الشيوعي السوري

مواطني محافظة الحسكة بعربها وكردها وسريانييها وأرمنها 
الحياة  مساً مباشراً، تلك التي تركت آثاراً سلبية على مجمل

االقتصادية واالجتماعية في المحافظة وتسببت في هجرة آالف 
العوائل من المحافظة بحثاً عن العمل في دمشق وغيرها من 
المدن السورية الكبرى، وهجرة البعض منها خارج الوطن، 
وتساؤله المشروع عن إجراءات وزراة الداخلية لوضع قرار 

صاف ضحايا اإلحصاء المؤتمر العاشر لحزب البعث المتعلق بإن
م موضع ١٩٦٢االستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 

التنفيذ، وطلبه المنصف بخصوص إعطاء قسائم المازوت 
للمكتومين، ندعو  كافة أعضاء المجلس والفعاليات السياسية 
والثقافية والحقوقية والمجتمعية السورية للمطالبة بإلغاء المرسوم 

، والمطالبة بإنصاف ضحايا اإلحصاء المذكور وإزالة آثاره
وإعادة جنسية بالدهم إليهم، ألن كل إساءة للمواطن هي بالنتيجة 

  . إساءة للوطن

  ٤قضايا وطنية          )            ١٨٤(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       


