
  نداء إلى أبناء الشعب السوري
    
لقد مر على صدور المرسوم     

حوالي  ٢٠٠٨لعام  ٤٩التشريعي رقم 
بالرغم من جميع ، وستة أشهر

المطالبات و اللقاءات و العرائض و 
البيانات إلعادة النظر فيه أو تعديله لم 

، طرأ على هذا الرسوم أي تعديلي
يبدو أن النوايا غير متوفرة إلعادة و
هذا ما نستشفه من ، وفيه نظرال

الذي وسع  ٢٠٠٨لعام  ٤٣٢المرسوم 
أضاف لها مناطق المناطق الحدودية و

دودية جديدة بدال من تضييقها، ح
ارها على أبناء المناطق التقليل من آثو

  .الحدودية
إن المعاناة تزداد يوما أثر يوم ، و إن   

الهجرة تتفاقم حيث تزداد أعداد األسر 
مدن الداخل كل يوم بحثا  المهاجرة إلى
لعيش، حيث كونوا هناك عن لقمة ا
، مما يشكل عبئا ثقيال على أحزمة فقر

أبناء الداخل و فراغا في المحافظة ، مع 
اإلشارة إلى منع تشغيل حاملي البطاقات 

األمر  –مجردي الجنسية  –الحمراء 
العاطلين عن  أعدادالذي يضاعف 

  .خرىاألمنعكساتها االجتماعية ، والعمل
نظر لعم االستجابة للمطالب الشعبية و  
سائر حقة والعادلة في هذه المحافظة وال

التي تضررت  األخرىالمحافظات 
الن الوضع لم يعد جراء هذا المرسوم و

الكارثية الناجمة  اآلثاريحتمل بسبب 
يعبر  إنالن من حق الشعب عن ذلك و

، رأيه الصائب بشتى أشكال التعبير عن
طالب المشروعة ليست ان الم وحيث

  .. هي واجب أيضا  إنماحقا وحسب و
مصلحة الوطنية من منطلق اللذلك و  

كل ما سبق من  ضم، ووبعد االتفاق
تعزيزا للحالة بالغات ونداءات و

 أبناءمن معاناة كل الوطنية الشاملة و
كافة المواطنين كل  ندعو فإننا، الوطن

ف عن العمل في مكان تواجده للتوق
جاجا على دقيقة صمت احتالوقوف و

ذلك في تمام هذا المرسوم الجائر، و
الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم 

  . ٢٨/٢/٢٠٠٩السبت الواقع في 
 المسبقة بالممارسة إشادتنامع   

             .الحضارية للتعبير عن هذا الموقف
  ٢٦/٢/٢٠٠٩الحسكة في 

  الحرآة السياسية 
  في سوريا الديمقراطية الوطنية

  ٢٠٠٨لعام  ٣٣قانون رقم ال
    
- ١٢-٢٣تاريخ  ٣٣أصدر السيد الرئيس بشار األسد القانون رقم   

القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية ٢٠٠٨
في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء 

األوصاف واإلفراز وتعديل الصحيفة  منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح
  .  العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات 

ويأتي صدور هذا القانون بعد انتظار طويل من سكان مناطق السكن    
وذلك نتيجة ....../ دمشق ، حلب /العشوائي في المدن والمحافظات الكبرى 
ة ضمن المخطط التنظيمي للمدن، االرتفاع الجنوني ألسعار العقارات الواقع

ووجود قوانين قديمة التي تمنع إزالة الشيوع واإلفراز وهي ال تتوافق مع 
التطور العمراني للمجتمع ، مما أدى إلى إرهاق المواطن مادياً وانتظاره 
طويالً أمام المحاكم لصدور القرار القضائي الذي يقضي باإلفراز وإزالة 

  . باإلضافة إلى تكلفته المالية الكبيرة الشيوع وتصحيح األوصاف ، 
وبعد أن تفاءل الناس كثيراً بصدور هذا القانون وذلك لحل الكثير من   

تحديد المناطق الخاضعة ألحكام ، ما زالوا ينتظرون بفارغ الصبر مشاكلهم 
 هذا القانون الذي طال انتظاره وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء

ي الزراعة واإلصالح الزراعي واإلدارة المحلية والبيئة و على اقتراح وزير
من هذا / ٣/في المادة  إصدار التعليمات التنفيذية من قبلهما كما هو وارد

بافتتاح أعمال التحديد   ةتشكيل لجنة قضائية في كل منطقة والمباشرالقانون و
ن المحاكم إلى وإحالة كافة القضايا المتعلق بالحقوق العينية العائدة للمنطقة م

هذه اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة وتعويض هذه اللجنة عن كل قرار نهائي 
س .ل١٠٠يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية و ذلك لقاء مبلغ 

  .س لكل عضو من أعضاء اللجنة.ل٢٥لرئيس اللجنة و 
كما يفرض عن كل عقار أو مقسم طابقي سجل في هذا السجل العقاري و  
المالية المخمنة لهذه  ةمن القيم% ١٠يجة تطبيق هذا القانون رسم مقداره نت

  .العقارات أو المقاسم الطابقية
إال أن القانون لم يوضح كيفية استيفاء هذه الرسوم هل سيكون بناء على   

أهالي مناطق السكن  الرائج والذي يقلق قالسو السعر القديم أم سعر
  .العشوائي

  
  
  
  
  

  
  :لة الجريدة على العنوان التالييرجى مراس

Yekiti993@hotmail.com  
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