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 ال يجوز ألي شخص أن يملك أكثر من:"  1

/  25ـ / جـ . / عشرين هكتاراً في منطقة الساحل20ب ـ / . / خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة15آ ـ / في األراضي المروية:  -1

/ خمسين  50هـ ـ /. / أربعين هكتاراً في بقية األراضي المروية بالراحة 40د ـ / . خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها

/ خمسة وخمسين هكتاراً في  55و ـ / . هكتاراً في األراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة 

/ خمسة وأربعين هكتاراً في بقية األراضي  45ز ـ /. من مياه اآلبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقةاألراضي التي تروى 

 . التي تروى بالرفع

/ أربعين  40ب ـ /. / خمسة وثالثين هكتاراً في محافظة الالذقية35آ ـ /. في األراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي -2

يحسب لكل دونم عشر شجرات على األقل  ،  ظات,شريطة أن يكون عمر هذه األشجار قد تجاوز عشر سنوات هكتاراً في بقية المحاف 

وفي حال تراوح  . فإذا قل عدد األشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد األشجار مقسوماً على عشرة

/ خمسين هكتاراً في بقية  50وأربعين هكتاراً في محافظة الالذقية و// خمسة 45سنوات فتصبح المساحة /10ــ   5عمر األشجار بين 

 . المحافظات

/ مئة وعشرين  120ب ـ / .  / مم500/ ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل األمطار عن /80آ ـ / في األراضي البعلية:  -3

/ مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها  200جـ ـ / . /مم500/مم و/350هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل األمطار بين /

/ ثالثمائة هكتاراً  300/ مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه األنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى /350معدل األمطار عن /

 كور(.،)المادة األلى من قانون اإلصالح الزراعي المذفي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة
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وهنا يمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض األرقام للمساحات المصادرة بموجب هذا القانون، حيث من الصعب تحديد تلك المساحات بدقة، إذ   2

هكتار من العقارات   5365800هكتار من األراضي التي تعود ملكيتها آلل أصفر ونجار، وكذلك مساحة  5365800تمت مصادرة حوالي 
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ل إبراهيم باشا الملي/الكرد، وكذلك مساحة مليونين وأربعمئة ألف دونم من العقارات المملوكة آلل الباشات، وتلك المساحات كانت في  المملوكة آل

سوريا،   منطقة الجزيرة فقط، )تقرير بعنوان سلب الوجود "سياسة القوننة المقنعة" كأداة لالستيالء على األمالك من قبل الحكومات المتعاقبة على 

sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-https://stj- منشور على موقع سوريون ألجل الحقيقة والعدالة متوفر على الرابط:
-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af
-d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9%

%d9%83%d8%a3-d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9%/   
 . رجع سبق ذكرهسلب الوجود "سياسة القوننة المقنعة كأداة لالستيالء على األمالك من قبل الحكومات المتعاقبة على سوريا، متقرير بعنوان  3
حقيقة ال يمكن تحديد تاريخ هذا المشروع العنصري بدقة، كونه تم التخطيط له ومناقشته وتنفيذه على مراحل، لكن يمكن القول بأن البذرة   4

 . 1966رسمية األولى لهذا المشروع كان في المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث العربي االشتراكي في شهر أيلول عام  ال

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
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