معالً وزٌر خارجٌة جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة الموقر
ٌهدي إلٌكم القانونٌون السورٌون األحرار أطٌب تحٌاتهم وٌودون إعالمكم بما ٌلً

تحٌة طٌبة وبعد ..
الموضوع  :القانون رقم  10لعام  2018وما ٌخفٌه من جرائم تهجٌر قسري وتكرٌس لجرٌمة التغٌٌر الدٌمغرافً فً سورٌة
التارٌخ 2018 / 4 / 12 :
أٌها السادة :
لقد تابع العالم أجمع فً ظل صمت دولً مرٌب الفظائع التً ارتكبها وٌرتكبها نظام بشار األسد وروسٌا وإٌران بحق سورٌة
وشعبها  .ومن أهم تلك الفظائع التً تابعها العالم جرائم التهجٌر القسري بهدف التغٌٌر الدٌمغرافً فً سورٌة وهً جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانٌة ونذكر بعض المناطق التً استهدفتها هذه الجرائم وهً موثقة لدٌكم على سبٌل المثال ال الحصر :
( الزبدانً مضاٌا وادي بردى دارٌا القدم الغوطة ومحٌط دمشق بالكامل الوعر حمص حلب الرقة دٌرالزور وقرى كثٌرة من
ادلب وحماه ) .
حٌث تعمد نظام بشار وحلفائه تدمٌر المدن والمناطق التً ثارت على نظامه فً سورٌة انتقاما ً منهم ثم تهجٌرهم من مساكنهم
وأراضٌهم بشكل ممنهج ومخطط إلعادة تنظٌم وتخطٌط تلك المناطق وإحالل سكان جدد بشكل طائفً بدالً من السكان األصلٌٌن
وذلك تنفٌذاً لمخطط إٌران الطائفً وفق الهالل الشٌعً المزعوم من قبلها .
أٌها السادة :
نحٌطكم علما ً الٌوم بؤن بشار األسد وإٌران خاصة بعد أن قاموا بتهجٌر المدنٌٌن السورٌٌن من مناطقهم األصلٌة تنفٌذاً لجرائم
التهجٌر القسري بهدف التغٌٌر الدٌمغرافً  ,عمدوا إلصدار قانون احتٌالً بالتزامن مع تهجٌر ما تبقى من محٌط دمشق ( الغوطة
الشرقٌة ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون  10لعام  2018الذي أصدره نظام بشار األسد بتارٌخ 2018 / 4/2
بهدف غصب عقارات كل من ثار علٌه بوسائل غٌر قانونٌة نص علٌها بما ٌسمى القانون  10لعام  2018المزعوم .
أٌها السادة :
مما ال ٌخفى على حضراتكم بؤن القانون  10لعام ٌ 2018عد شٌكا ً على بٌاض للسلطة التنفٌذٌة التابعة لنظام بشار األسد إلعادة
تنظٌم أٌة منطقة ترٌدها فً سورٌة  ,وإن صمتكم عن هذه الجرٌمة النكراء ما هو إال دلٌل لشرعنتكم لهذه الجرٌمة سٌما أن هذا
اً
مخالفألحكام المادة  15من الدستور الذي أقره نظام بشار األسد .
القانون (  ) 10برمته
أٌها السادة :
حٌث أن انتهاكات حقوق اإلنسان واضحة وجلٌة فً هذا القانون المشإوم وخاصة للمادتٌن  12و17
من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان فضالً عن كون القانون  10إتماما ً لجرائم التهجٌر القسري بهدف التغٌٌر الدٌمغرافً فً
سورٌة .
ولما تم سرده آنفا ً نبٌن لكم اآلتً :
من الناحٌة الشكلٌة :
أوال  .سقطت شرعٌة نظام بشار األسد القانونٌة والسٌاسٌة اعتباراً من أول قطرة دم سالت على األرض السورٌة بسالح ذلك
النظام بعد اندالع الثورة السورٌة فً عام . 2011
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وما تال ذلك من تقارٌر وقرارات دولٌة تثبت ارتكاب نظام بشار األسد جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة بحق السورٌٌن وأصبح
بذلك عدو اً للشعب السوري ولٌس ممثالً لهم وخاصة قرار الجامعة العربٌة بسحب مقعد الجمهورٌة العربٌة السورٌة من نظام
بشار األسد لفقده الشرعٌة وبالتالً كل ما صدر وٌصدر عنه من قرارات ومراسٌم وقوانٌن ال شرعٌة لها اتجاه الشعب السوري
خاصة ولٌس لها أي أثر قانونً معترف به .
ومما ٌإكد ذلك أٌضا ً أن كافة اتفاقٌات نظام بشار األسد مع جمهورٌة روسٌا االتحادٌة واٌران بعد اندالع الثورة السورٌة لم
تسجل رسمٌا ً لدى األمم المتحدة وفق األصول لما آلت إلٌه حال الدولة السورٌة من عدم فاعلٌة مع المحٌط الدولً ونقص فً
سٌادتها وتمثٌلها .
ثانٌا ً  .أٌضا ً ما ٌسمى مجلس الشعب فً سورٌة فإنه ال ٌمثل الشعب السوري  ,فالنظام السوري فاقد السٌطرة على أكثر من
 %75من األراضً السورٌة كما أنه هجر أكثر من خمسة عشر ملٌون سوري ما بٌن مهجر ونازح ومعتقل ومطلوب وكل
هؤالء لم ٌدلوا بصوتهم فً انتخابات ما ٌسمى مجلس الشعب ولم ٌختاروا من ٌمثلهم من خالله وبالتالً فإن هذا المجلس فاقد
للشرعٌة قانونا ً وشعبٌا ً وال ٌمثل إال أشخاصه ونظام بشار األسد والعصابة المحٌطة حولهم وبالتالً كل ما ٌقر فٌه من قوانٌن
وقرارات تعتبر فاقدة لشرعٌتها اتجاه الشعب السوري وال ٌترتب علٌها أٌة آثار قانونٌة ( فما بنً على باطل فهو باطل ) .
وإننا نؤكد أنه وبصدد مناقشتنا لمواد هذا القانون وعرض نقاط انتهاكاته علٌكم فإن ذلك ال ٌعتبر إعطا ًء للشرعٌة لهكذا نظام أو
تنازالً منا عن الناحٌة الشكلٌة التً قدمناها أعاله .
من الناحٌة الموضوعٌة :
أو ًال  .إن إعادة تنظٌم أٌة منطقة فً أٌة وحدة إدارٌة بسبب الحرائق أو الحروب والدمار أو الزالزل أو تنظٌم مناطق المخالفات
والعشوائٌات وإصدار تقنٌنات بخصوص تلك المنطقة ٌتطلب حالة من االستقرار والهدوء واألمن واألمان ووجود المالكٌن
وأصحاب الحقوق العٌنٌة واإلشارات والعقود فً سورٌة وتمكٌنهم من مراجعة الجهات واللجان المختصة بتنظٌم المنطقة
لإلشراف على تخصٌصهم بالمقاسم والحصص وتمكٌنهم من الدفاع عن حقوقهم أصوالً واالعتراض الفعلً فً حال لحقهم غبن
أو ضرر أو غش ....إلخ .
ثانٌا ً  .إن القانون  10لعام  2018استكماالً لجرٌمة التهجٌر القسري بهدف التغٌٌر الدٌمغرافً فً سورٌة .
بتارٌخ  2018 /4 /2أصدر نظام بشار األسد وبإقرار من مجلس الشعب الغٌر شرعً هذا القانون المشإوم بهدف غصب أراضً
وعقارات كل من هجر ه نظام بشار وكل من خرج مطالبا ً بتغٌٌر النظام فً سورٌة مستهدفا ً فئة معٌنة من شعب سورٌة بالتهجٌر
.
جاء القانون  10معدالً لمواد المرسوم 66لعام  2012كما ٌقول من أصدره و هو فً حقٌقته
( قانون جدٌد بكلٌته) حٌث عدل مواد المرسوم  66فً غالبٌتها لتتماشى التعدٌالت مع مبتغى نظام بشار
(علما ً أن المرسوم  66لعام  2012صدر بهدف منح العقارات للجمهورٌة اإلٌرانٌة وخاصة الواقعة خلف السفارة اإلٌرانٌة فً
المزة وكذلك منحها عقارات فً كفرسوسة ودارٌا والقدم وقد تم ذلك فعالً) .
ونصت التعدٌالت فً القانون 10على :






وذلك بإحداث
إعادة تنظٌم المنظم ألنه لم ٌحدد المناطق المراد تنظٌمها والمبرر القانونً والموضوعً لذلك التنظٌم
مناطق تنظٌمٌة جدٌدة ضمن الوحدات اإلدارٌة المنظمة أصالً والمسجلة رسمٌا ً منذ سنوات طوٌلة فً السجل العقاري .
والهدف استغالل غٌاب المهجرٌن أصحاب العقارات عن أمالكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظٌم خالل
المدد القانونٌة المحددة فً هذا القانون وتقدٌم ما ٌثبت ملكٌتهم  ,علما ً أنه ال ٌوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة لٌقدموا
عنهم الوثائق التً تثبت ملكٌتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلً مسإولٌتها
القانونٌة وٌبدو األمر وكؤنه قانونً ووفق األصول .
إن هذا المرسوم سٌستهدف المناطق التً تم تهجٌر أهلها منها والمناطق التً خرجت تنادي بإسقاط النظام  ,لغصب
العقارات وإعادة توزٌعها بشكل طائفً أوالً وكمكافآت لمجرمً الحرب مع العصابة ثانٌا ً وبالتالً ترسٌخ التغٌٌر
الدٌمغرافً فعلٌا ً وبشكل رسمً فً السجالت العقارٌة .
إن القانون  10لعام  2018باطل من الناحٌة التشرٌعٌة والقانونٌة وذلك لألسباب التالٌة :
 .1وجود تشرٌعات وتقنٌنات سورٌة سابقة تنظم ذات الموضوع الذي استهدفه القانون 10
2

 .2البلد فً حالة حرب وعدم استقرار وال ٌجوز قانونا ً تطبٌق هكذا قوانٌن إال فً حالة األمن واألمان
واالستقرار وتمكٌن كافة المواطنٌن فعلٌا ً من الدفاع عن حقوقهم واالعتراض .
 .3هذه المناطق منظمة أساسا ً والحظوا أن المرسوم  10ذاته ٌتحدث عن ملكٌات مبانً ومنشآت ثابتة ألصحابها
فً السجالت العقارٌة بشكل نهائً ولم ٌحدد المناطق أو ٌذكر سبب إعادة تنظٌمها بل ترك األمر على إطالقه
لٌطال أٌة منطقة ٌرٌدها دون ضوابط تذكر فكٌف سٌعٌد تنظٌمها وكؤنها غٌر مسجلة وكؤنها تخضع من جدٌد
للتحدٌد والتحرٌر وفً هكذا ظروف فً سورٌة .
 .4كل اإلجراءات التً ذكرها المرسوم تدل داللة قطعٌة على نٌة وهدف نظام بشار األسد من القانون اإلجرامً
رقم  10لعام . 2018
 .5المادة  ... ٦أكدت على ضرورة حضور المالكٌن وأصحاب الحقوق العٌنٌة وغٌرهم خالل
اإلعالن فً الجرٌدة أمام لجنة التنظٌم إلبراز ما ٌثبت ملكٌتهم وحقوقهم .....

ٌ ٣٠وما من

 .6لم تنص المادة المذكورة على حفظ حقوق المالكٌن قٌداً فً السجل العقاري فً حال عدم حضورهم وتركت
(المادة على إطالقها بهدف غصب ملكٌاتهم وخلق سجالت جدٌدة بمالك جدد ٌرٌدهم النظام السوري وكذلك
أصحاب العقود واإلشارات ) .
 .7مع العلم أن حق الملكٌة والحقوق العٌنٌة المسجلة فً السجل العقاري ال تسقط بالتقادم مع ذلك تجرأ النظام
على االحتٌال علٌها من خالل نص المادة  ٦المطلق والمقصود فضالً عن رغبة النظام السوري الضغط على
السورٌٌن واالحتٌال علٌهم لبٌع عقاراتهم أو إجراء المصالحات معه ثم ٌقوم باعتقالهم وتصفٌتهم .
 .8مدة االستئناف خمسة أٌام والبت فً غرفة المذاكرة واعتبار األمر من القضاٌا المستعجلة ودون دعوة
الخصوم فً مثل هذه الظروف والحالة السورٌة الخاصة وما ٌدل علٌه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة
فً إنهاء عملٌات غصب العقارات وتغٌٌر المالكٌن األصلٌٌن ممن ثاروا على نظام االستبداد بالسرعة
القصوى واستكمال جرٌمة التغٌٌر الدٌمغرافً .
 .9ال ٌستطٌع أحد ممن هو خارج سورٌة أو مهجر إرسال توكٌل ألي قرٌب على فرض وجوده فً سورٌة ألن
أٌة وكالة تحتاج موافقة أمنٌة اسدٌة كذلك سٌتم اعتقال الوكٌل وتصفٌته مباشرة .
إذا كان هذا القرٌب
 .10لن ٌجرإ أي قرٌب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقدٌم الثبوتٌات إال
شبٌح وسٌسجل العقار باسمه بدل موكله وٌغدر به بمساعدة اللجان .
ً
ً
 .11حقوق المالكٌن المهجرٌن والنازحٌن والمطلوبٌن لالعتقال والمعتقلٌن ثابتة أساسا ورسمٌا فً السجالت
العقارٌة والسجالت المإقتة وغٌرها فلماذا اإلصرار على المثول أمام اللجان ولماذا الثبوتٌات أصالً وعدم
النص على حفظ حقوقهم ولو لم ٌحضروا ولماذا إعادة التنظٌم من أساسه فً هذه الظروف وقبل رحٌل األسد
وعودة المهجرٌن والنازحٌن وخروج المعتقلٌن لٌدافعوا عن حقوقهم .
 .12إن هدف القانون  10واضح وهو غصب عقارات المهجرٌن والنازحٌن والمطلوبٌن للعصابة الحاكمة وبطرق
احتٌالٌة منها هذا القانون ووسائله االحتٌالٌة والمخالفة للقوانٌن واألعراف ذات الصلة ( مع عدم إمكانٌة طعن
السورٌٌن بعدم دستورٌة القانون  10لعام  2018فً الظروف الحالٌة )
 .13المرسوم  10لعام  2018جرٌمة ضد اإلنسانٌة تضاف للجرائم التً ارتكبها و يرتكبها نظام بشار األسد كما
ٌهدف من هذا القانون االستعجال بإخفاء الدمار بعملٌات إعادة التنظٌم وإجبار الدول على البدء بإعادة إعمار
سورٌة قبل رحٌل المجرم بشار األسد وثنٌهم عن قرارهم بعدم البدء باإلعمار قبل رحٌله .

ٌنتهز القانونٌون السورٌون األحرار هذه المناسبة وٌعربون عن فائق احترامهم وتقدٌرهم
رئٌس التجمع الوطنً الحر للعاملٌن فً مؤسسات الدولة السورٌة

المحامً عبد الناصر حوشان

مركز نصرة المظلوم
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المحامً أمٌر ترٌسً

الهٌئة السورٌة لفك األسرى والمعتقلٌن
المحامً فهد الموسى

نقابة محامً حماه األحرار

نقابة محامً درعا األحرار

رابطة المحامٌن السورٌٌن األحرار

شبكة حماه القانونٌة
المحامً طارق العمر

المحامً رامً النومان

نقابة محامً حلب األحرار

نقابة محامً ادلب األحرار
المحامً عبد الوهاب الضعٌف

المحامً حمٌدي الحجً حمٌدي

المحامً حسام شرٌف

نقابة محامً حمص األحرار
المحامً أحمد سعد الدٌن

الهٌئة العامة لحماٌة حقوق الثورة

اتحاد السورٌٌن للدفاع عن المعتقلٌن

طالل البارودي
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منظمة عدالة لحقوق اإلنسان والمساعدة القانونٌة

تجمع المحامٌن السورٌٌن األحرار

المحامً أحمد صوان

المحامً علً رشٌد الحسن

تجمع المحامٌن فً دٌر الزور

المحامً محمد بدٌع العبدو

شبكة توثٌق دٌر الزور القانونٌة
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