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المعارضيــن  وأراضــي  ملكيــات  علــى  الســوري  النظــام  اســتيالء  أواًل: 
الجماعيــة: العقوبــة  أشــكال  مــن  شــكل  السياســيين 

اســتخدم النظــام الســوري مختلــف أســاليب اإلرهــاب والقمــع ضــدَّ المشــاركين فــي الحــراك الشــعبي 

 عــام مــن الرعــب يــردع كل مــن يفكــر في 
ٍ
ضــده، والراغبيــن فــي تحقيــق انتقــال سياســي، مــن أجــل خلــق جــو

االنضمــام إلــى صفــوف المعارضيــن لــه، وقــد رصدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مــدى 

 واســع، وفــي مقدمتهــا، 
ٍ
قرابــة عشــر ســنوات ممارســة النظــام الســوري النتهــاكات فظيعــة علــى نحــو

القتــل خــارج نطــاق القانــون، واالعتقــال التعســفي، والتعذيــب، واإلعــدام بإجــراءات موجــزة، والحصــار، 

والتشــريد القســري، والقصــف العشــوائي، والتدميــر الواســع للمبانــي والمراكــز الحيويــة.

لكنــه، وإضافــة إلــى كل ذلــك، لجــأ إلــى محاربــة معارضيه عبر االســتيالء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع 

مــن العقــاب الممتــد لهــم ولعوائلهــم، وفــي الوقــت ذاتــه تحقيــق مكاســب ماديــة وإعــادة توزيعهــا علــى 

األجهــزة األمنيــة، والميليشــيات المحليــة كنــوع مــن المكافأة بــداًل عن الدفــع النقدي.

ــز فــي يــده  وفــي ســبيل ذلــك، قــام النظــام الســوري وهــو نظــام حكــم مركــزي توتاليتــاري دكتاتــوري، تتركَّ

جميــع الســلطات بشــكل مطبــق، واســتناداً إلــى ذلــك، يمكنــه بــكل بســاطة وضــع ما يريــد من نصوص 

تهــدف إلــى االســتيالء علــى الممتلــكات، ويطلــق عليهــا اســم مرســوم كــذا، أو القانــون كــذا، لكنهــا فــي 

جوهرهــا ُتعــارض أبســط مبــادئ القانــون، وهــي أقــرب إلــى نصــوص أمنيــة موضوعــة مــن أجــل شــرعنة 

عمليــة ســرقة الممتلــكات، قــام هــذا النظــام علــى مــدى ســنوات بإصــدار ترســانة مــن هــذه النصــوص، 

وبشــكل تدريجــي تصاعــدي، ُيشــبه التصاعــد المــدروس فــي اســتخدامه األســلحة مــن الرشــاش إلــى 

الدبابة والمدفعية إلى الطائرة المروحية إلى الطائرة الحربية، صواريخ ســكود، براميل متفجرة، أســلحة 

كيميائيــة، وفيمــا يلــي أبــرز تلــك النصــوص التــي يســتند إليهــا النظــام الســوري فــي ســرقة ممتلــكات 

المعارضيــن والمناطــق التــي شــاركت فــي الحــراك الشــعبي ضــده ونهبهــا، متدرجــة بحســب التاريــخ:
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http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300& ،2012 2  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي 66 لعام

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14416&ref=tree& ،2015 3   الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 19 لعام

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218& ،2012 1  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي 63 لعام

أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع ألجهزة األمن:

لمصــادرة أمــالك “اإلرهابييــن”، ذلــك بحســب تعريــف النظــام لإلرهابييــن 

وهــم كل مــن طالــب بتغييــر حكــم العائلــة ونقــل ســوريا نحــو الديمقراطيــة 

والحداثــة، وقــد اســتولت وزارة الماليــة علــى ممتلــكات مئــات الناشــطين فــي 

الحــراك السياســي بحجــة دعــم اإلرهــاب، ونقلــت ملكيتهــا للدولــة، واســتولى 

علــى بعــض منهــا أفــراد وميليشــيات داخــل النظام الســوري وبشــكل خاص 

ضمــن األجهــزة األمنيــة.

هــدَف إلــى تنظيــم المناطــق المدمــرة، واقتصــر على منطقتيــن في محافظة 

دمشــق، أمــا القانــون رقــم 10 الــذي ظهــر فــي عــام 2018 فقــد شــمل األراضــي 

الســورية كافة.

 ســمح لمجالــس اإلدارة المحليــة بإنشــاء شــركات قابضــة، وبنــاًء علــى هــذا 

القانــون تأسســت شــركة دمشــق الشــام القابضــة عــام 2016 التــي يديرهــا 

محافــظ دمشــق.

ــجالت العقاريــة المغلقــة بســبب الحــرب  هــدَف إلــى إيقــاف العمــل فــي السِّ

فــي األراضــي الســورية كافــة.

المـــرســــــــو م    

التشــــر يــعــي 
63 عام 2012 1

المـــرســــــــو م    

التشــــر يــعــي 
66 عام 2012 2

المـــرســــــــو م    

التشــــر يــعــي 
19 عام 2015 3

المـــرســــــــو م    

التشــــر يــعــي 

11 لعام 2016 4 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16255&ref=tree& ،2016 4  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام

https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14416&ref=tree&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14416&ref=tree&
https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16255&ref=tree&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16255&ref=tree&
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ــجالت العقاريــة، لكنــه طلــب مســتندات ملكيــة وأوراق  هــدَف إلــى أتمتــة السِّ

ــَد بســبب 
ِ
ثبوتيــة معقــدة، متجاهــاًل أنَّ قســماً كبيــراً مــن هــذه الوثائــق قــد ُفق

تدميــر المنــازل الــذي قامــت بــه طائــرات النظــام الســوري الحربيــة.

 هــدف إلــى إزالــة أنقــاض المنــازل المدمــرة، وهنــاك صعوبــة بالغــة فــي أن 

رت وتمزَّقت أوراق ملكيتها  يثبــت أصحــاب هــذه المنازل ملكيتها بعــد أن تدمَّ

بفعــل القصــف الجــوي.

يهدف إلى إنشاء مناطق تنظيمية في كامل سوريا دون أن يحدد ما طبيعة 

ــه بإمــكان النظــام الســوري إعــادة تنظيــم أي منطقــة  تلــك المناطــق، أي أن

يريدهــا فــي ســوريا بحجــة وجــود هــذا القانــون، وهــذا يشــمل الممتلــكات 

الســكنية والتجاريــة.

وتستهدف هذه القوانين بشكل أساسي كاًل من:

النازحين	 

الالجئين	 

المعتقلين والمختفين قسريًا	 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=17322&ref=tree& ،2016 5  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 12 لعام

.https://bit.ly/309T8q9 ،2018 6  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=19313& ،2018 7   الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، القانون رقم 10 لعام

https://bit.ly/3g7Uwze ،2018 8   الجمهورية العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء، القانون رقم 42 لعام

المـــرســــــــو م    

التشــــر يــعي   

رقم 3 لعام 2018 6

القانون رقم 10 

لعام 2018 7، تمَّ 

تعديله الحقًا 

بالقانون رقم 42 

لعام 2018 8 

المـــرســــــــو م    

التشــــر يــعي  

12 لعام 2016 5 

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=17322&ref=tree&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=17322&ref=tree&
http://www.pministry.gov.sy/contents/13440/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/3/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=19313&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=19313&
http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-42-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-10-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-66-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
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وبحســب المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فهنــاك قرابــة 13 مليــون مواطــن ســوري مــا بيــن 

نــازح والجــئ، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا زال هنــاك قرابــة 131 

 قســريًا، بمعنــى أن هــذه النصــوص تســتهدف 
ٍ

 ومختــف
ٍ

ألــف مواطــن ســوري مــا بيــن معتقــل

ل نوعــًا مــن أنــواع العقــاب الجماعــي، كمــا أنهــا نصــوص تمييزيــة  غالبيــة الشــعب الســوري، وتشــكِّ

تحمــل ُبْعــَد انتقــام سياســي واضــح.

ــذه النظــام الســوري وحليفــه اإليرانــي، وبمســاعدة  لقــد أدى القصــف العشــوائي الكثيــف الــذي نفَّ

الطيــران الروســي علــى العشــرات مــن المناطــق الســورية مثــل: الغوطــة الشــرقية، داريــا، منطقــة 

ــزور، ريــف  ــر ال جنــوب ســوريا، ريــف حمــص الشــمالي، ريــف حمــاة الشــمالي، ريــف إدلــب الجنوبــي، دي

حلــب الشــمالي، أدى إلــى تدميــر عشــرات اآلالف مــن المبانــي الســكنية، وقــد وثَّقنــا الكثيــر مــن ذلــك 

باالســتعانة بصــور األقمــار الصناعيــة، وأدى القصــف والتدميــر إلــى تشــريد الغالبيــة العظمــى مــن 

ــات المصالحــة”، دورًا فــي  ــاًل اســم “اتفاقي ــه تضلي ســكان تلــك المناطــق، وقــد لعــَب مــا أطلــق علي

عمليــة التشــريد.

تأتــي مرحلــة نهــب محتويــات المنــازل كمرحلــة الحقــة لقصف وتشــريد األهالــي، وقد وثقنا عبــر العديد 

مــن التقاريــر واألخبــار حــوادث واســعة عــن عمليــات النهــب التــي قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري، 

لت عمليــات النهــب إلــى جانــب كونهــا عمليــات انتقاميــة تغــذي األحقــاد والنــوازع الطائفيــة،  وقــد شــكَّ

لت مــا ُيشــبه التعويــض المــادي للمقاتليــن فــي صفــوف الميليشــيات المســلحة؛ لذلــك ســهل  شــكَّ

النظــام الســوري عمليــة النهــب هــذه وغــضَّ النظــر عنهــا، ولــم يســائل عنهــا أحــدًا.

لت  إنَّ هــذه التكتيــكات التــي مارســها النظــام الســوري علــى مــدى الســنوات الماضيــة، ومــا زال، شــكَّ

أحــد أبــرز العوائــق أمــام عــودة النازحيــن أو الالجئيــن إلــى منازلهــم.

إلــى  ثانيــًا: مصــادرة األراضــي الزراعيــة شــكل اســتيالء جديــد ُيضــاف 
والممتلــكات: المبانــي  علــى  الســيطرة 

منــذ حزيــران 2020 تفتَّقــت عقليــة النظــام الســوري علــى شــكل جديــد مــن أشــكال الســيطرة علــى 

ممتلــكات المعارضيــن السياســيين، وبشــكل خــاص الفئــات ســابقة الذكــر، تهــدف إلــى االســتيالء 

عمليــة  شــرعنة  بهــدف  جديــد  أســلوب  ابتــكار  عبــر  وذلــك  الزراعيــة،  واألراضــي  المحاصيــل  علــى 

االســتيالء والســرقة، حيــث عمــدت اللجــان األمنيــة إلــى اإلعــالن عــن مــزادات علنيــة فــي كل مناطــق 

ريــف محافظــة حمــاة، وريفــي محافظــة إدلــب الجنوبــي والشــرقي، التــي اســتعاد النظــام الســوري 

وحلفــاؤه الســيطرة عليهــا فــي عامــي 2019 و2020.

https://news.sn4hr.org/ar/?p=82771
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قمنــا بالتحقيــق والتواصــل مــع عــدد مــن أصحــاب األراضــي والمحاصيــل التــي اســتولى النظــام 

الســوري عليهــا مــن خــالل عمليــة المــزادات تلــك، وســوف نعــرض فــي هــذا التقريــر خمــَس إفــادات، 

أخبرنــا بعــض المزارعيــن بــأنَّ أراضيهــم ومحاصيلهــم قــد تــم االســتيالء عليهــا دون أي تعويــض، 

وهــذه المرحلــة كانــت ســابقة علــى مرحلــة اإلعــالن عــن االســتيالء علــى األراضــي عبــر مــزادات علنيــة 

وهميــة، الهــدف الحقيقــي منهــا هــو مزيــد مــن الســطو علــى الممتلــكات.

يأتــي هــذا التقريــر ضمــن جهــود الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق التشــريد القســري 

وتداعياتــه، مــن دمــار، ونهــب، وســيطرة علــى الممتلــكات، واآلن األراضــي الزراعية، ونحــن بصدد إصدار 

ــح نهــج النظــام الســوري فــي تطبيــق النصــوص التــي  ــع يشــمل عــدة محافظــات، ويوضِّ تقريــر موسَّ

وضعهــا ضمــن مســار الســيطرة علــى ممتلــكات المعارضيــن.

لقــد حصلنــا علــى الروايــات عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وهــي ليســت مأخــوذة مــن مصــادر 

مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 

ــة حوافــز، وتــمَّ منــُح  م أو نعــرض عليهــم أيَّ مونهــا فــي هــذا التقريــر دوَن أن ُنقــدِّ المعلومــات التــي ُيقدِّ

 بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار، وكل ذلــك وفــق 
ٍ
ضمــان

ــى  ــي نعمــل بموجبهــا ونســعى إل ــة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والت البروتوكــوالت الداخلي

تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل خبرتنــا لتراعــي أفضــل معاييــر الرعايــة والموثوقيــة، كمــا اعتمدنــا 

علــى العديــد مــن الصــور والمقاطــع المصــورة والمعلومــات األخــرى، ويمكــن االطــالع علــى منهجيــة 

عملنــا بشــكل موســع عبــر الرابــط.

  

ــا مــن توثيقــه من حجــم وخطورة  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ ونؤكــد دائمــًا أن مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

االنتهــاكات التــي وقعــت، وذلــك نظــرًا للصعوبــات والتحديــات االســتثنائية التــي تواجهنــا خــالل عملنــا 

كمــا هــو موضــح فــي المنهجيــة، كمــا ال يشــمل الحديُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصادية والنَّفســية.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــزت تجربــة النظــام الســوري فــي عمليــة االســتيالء الجديــدة على األراضــي في ريفي  تركَّ

حمــاة وإدلــب، لكننــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان واســتنادًا إلــى خبرتنــا مــع 

عقليــة النظــام الســوري ونهجــه، نعتقــد أن هــذا النهــج ســوف يتــم تعميمــه ليشــمل 

مناطــق أخــرى فــي الغوطــة الشــرقية وداريــا وجنــوب ســوريا، وذلــك علــى غــرار تــدرج 

النظــام الســوري فــي اســتخدام األســلحة فــي عمليــات القصــف والقتــل، وتدرجــه 

فــي وضــع وتطبيــق النصــوص التــي يســتولي مــن خاللهــا علــى اآلالف مــن ممتلــكات 

معارضيــه، يســاعده فــي كل ذلــك خــذالن فاضــح مــن مجلــس األمــن الدولــي، وعجــز 

تــام وعــدم رغبــة فــي مســاعدة الشــعب الســوري مــن قبــل المجتمــع الدولــي ودولــه 

الحضاريــة الديمقراطيــة.

ثالثــًا: المــزادات العلنيــة بــدأت فــي ريفــي حمــاة وإدلــب؛ وتســبَّبت فــي 
االســتيالء علــى قرابــة 400 ألــف دونــم، ونخشــى أن تتوســع لتشــمل 

كافــة مناطــق ســيطرة النظــام الســوري:

شــهدت مناطــق ريــف حمــاة، وريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي منــذ عــام 2017 تبــداًل كبيــرًا علــى مســتوى 

الجهــة المســيطرة، وطــوال الســنوات الماضيــة شــهدت اشــتباكات بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وقــوات النظــام الســوري، إضافــة إلــى تنظيــم داعــش، وفــي نهايــة آذار 2020 اســتطاعت 

قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن القــوات الروســية والميليشــيات اإليرانيــة إكمــال الســيطرة علــى 

غالبيــة ريــف محافظــة حمــاة وأجــزاء مــن ريفــي إدلــب الجنوبــي والشــرقي، وقــد نتــج عــن هــذه الحملــة 

العســكرية حركــة نــزوح كبيــرة، حيــث تقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن عــدد النازحيــن 

جــراء الحملــة العســكرية األخيــرة التــي امتــدت بيــن نيســان 2019 وآذار 2020 قــد بلــغ قرابــة المليــون 

شــخص، نــزح معظمهــم إلــى ريــف إدلــب الشــمالي.

فضل عبد الغني

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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وكنــا قــد أصدرنــا فــي آذار 2020 تقريــرًا وثقنــا فيــه تعــرض مــا ال يقل عن 30 قرية وبلــدة من ريف حماة 

 
ٍ
الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حلــب الغربــي بيــن نيســان 2019 وآذار 2020 لعمليــات ســطو

ذتهــا قــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة المواليــة لــه، وبحســب  ونهــب للممتلــكات، نفَّ

مــا أخبرنــا بــه عــدد مــن األهالــي ونشــطاء محليــون فــإن تلــك البضائــع والممتلــكات المســروقة يجري 

تســويقها فــي أســواق بلــدة الســقيلبية بريــف حمــاة، وهــذا يذكرنــا بمــا قمنــا بتســجيله ســابقًا فــي 

عامــي 2012 و2013 مــن افتتــاح ميليشــيات النظــام الســوري أســواقًا مشــابهة عقــب ســيطرتها على 

مــدن حمــص وحمــاة.

أعلنــت لجنــة األمــر اإلداري رقــم 3077 تاريــخ 3/ حزيــران/ 2020، ولجنــة األمــر اإلداري رقــم 4400 بتاريــخ 

لتا مــن قبــل اللجنــة األمنيــة والعســكرية فــي محافظــة حمــاة، والتي تتكون  27/ آب/ 2020، اللتــان شــكِّ

مــن رؤســاء األفــرع األمنيــة فــي المنطقــة والمحافــظ، وقائــد الشــرطة، والمحامــي العــام، وممثــل 

الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، تــم بموجــب هاتيــن اللجنتيــن اإلعــالن عــن نحــو 19 مــزادًا علنيــًا شــملت 

 زراعيــة 
ٍ

 زراعيــة فــي ريــف محافظــة حمــاة، وتنــصُّ اإلعالنــات علــى مــزادات علنيــة لضمــان أراض
ٍ

أراض

لمــدة عــام، ويشــير اإلعــالن بوضــوح إلــى أن ملكيــة هــذه األراضــي تعــود إلــى أشــخاص مقيميــن خــارج 

ســيطرة النظــام الســوري )نازحيــن/ الجئيــن(، فــي حيــن أننــا رصدنــا بيــن تشــرين األول 2020  وتشــرين 

الثانــي 2020 ثالثــة إعالنــات صــادرة عــن الرابطــة الفالحيــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي، إلجــراء 

مــزادات علنيــة لضمــان األراضــي الزراعيــة التــي تعــود ملكيتها ألشــخاص قالــت الرابطة أنهــم يدينون 

بقــروض مصرفيــة للمصــرف الزراعــي.

https://sn4hr.org/arabic/2020/03/31/12067/
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من أساليب النظام السوري لالستيالء الواسع والمدروس 

على ممتلكات معارضيه

وفيمــا يلــي عــرض لـــ 22 إعــالن عــن مــزاد علنــي مــن أجــل الســيطرة على هــذه األراضــي والمحاصيل 

الزراعية:

ألف: إعالنات المزادات العلنية في ريف حماة:

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالفســتق 
الحلبــي فــي مناطــق اللطامنــة ولطميــن وكفــر زيتــا والــزكاة بريــف 

حمــاة - تاريــخ اإلعــالن 20/ تمــوز/ 2020

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو 
ٔاراضــي الســليخ فــي منطقــة الغــاب بريــف حمــاة - تاريــخ اإلعــالن 

22/ تشــرين األول/ 2020

ٔاو  بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي  مــزاد علنــي لضمــان  اإلعــالن عــن 
ــد  ٔاراضــي الســليخ فــي منطقــة الغــاب ٔاراضــي القلعــة وأراضــي الجي

بريــف حمــاة - تاريــخ اإلعــالن 17/ تشــرين األول/ 2020

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمان األراضي المشــجرة بالفســتق الحلبي 
ومعــان  وكوكــب  وعطشــان  اإلمــام  وطيبــة  صــوران  مناطــق  فــي 
عــالن 25/ تمــوز/ 2020

ٕ
ــخ اال ــف حمــاة  - تاري ومــورك والطليســية بري

https://drive.google.com/file/d/1uhrk8wwtyTFhs5uwzZnkk8uUSzjsohsX/view
https://drive.google.com/file/d/1hwy3uqe8CDMewyM2E8wLo4IsU2P-kwlQ/view
https://drive.google.com/file/d/17fgxz_fRYQNAVZ98QmGJo5HMkqXnkP83/view
https://drive.google.com/file/d/1gzO5KkTAurvVY9Q2l7c39LUlDtztMk1b/view
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من أساليب النظام السوري لالستيالء الواسع والمدروس 

على ممتلكات معارضيه

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو ٔاراضــي 
الســليخ فــي مناطــق محــردة )كفــر هــود - جديــدة - شــيزر - الشــيخ حديــد 
ــخ  ــن( بريــف حمــاة - تاري ــات - األربعي ــا - الزالقي ــح - التريمســة - حلفاي - تلمل

اإلعــالن 13/ تشــرين األول/ 2020

ٔاو  بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي  اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان 
ٔاراضــي الســليخ فــي مناطــق تــل ٔابيــض ؤام حارتيــن تــل العلبــاوي 

2020 7/ تشــرين األول/  اإلعــالن  تاريــخ   - بريــف حمــاة  ودكيــج 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو ٔاراضــي 
الســليخ فــي مناطــق )مســعدة - رســم األحمــر - دكيلــة - جــب الدكيلــة - 
مكميــن شــمالي - الصليبيــة - رســم الضبــع - ٔابــو حنايــا( بريــف حمــاة - تاريــخ 

اإلعــالن 7/ تشــرين األول/ 2020

ٔاو  بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي  اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان 
ٔاراضــي الســليخ فــي مناطــق )ســوحة - حمــاد عمــر - ٔابو دالــي - العباكية 

- عكــش( بريــف حمــاة - تاريــخ اإلعــالن 7/ تشــرين األول/ 2020

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو ٔاراضــي 
الســليخ فــي مناطــق )جــروح - النعيمــة - طوبيــة العيــاش - رســم قنبــر - 
الصالليــة - رســم الخضيــرة - جــب الســويد - جــب األبيــض( بريــف حمــاة - 

تاريــخ اإلعــالن 7/ تشــرين األول/ 2020

ٔاو  بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي  عــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان 
ٕ
اال

عــالن 7/ 
ٕ
ٔاراضــي الســليخ فــي مناطــق عقيربــات بريــف حمــاة - تاريــخ اال

2020 األول/  تشــرين 

https://drive.google.com/file/d/1dK5I9Kt9wXDBZHy1Aap7u_-mge0YfxY0/view
https://drive.google.com/file/d/1etpiCYNjHFRd5aqxUowDIzI0KJa5qXeh/view
https://drive.google.com/file/d/1_pkg3eK6VcFD5pGAPWdf6RtHMtDhwZt8/view
https://drive.google.com/file/d/1D7_7xMLJ9UpIkFb77DkPfofL-lM216pR/view
https://drive.google.com/file/d/1WEvD8IuHGplegRD9QzQsMGh9VdDDzFBc/view
https://drive.google.com/file/d/1cNzZw6OYU1aKKnwc1Zy9aGCtTbegrZ_P/view
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عــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو ٔاراضــي 
ٕ
اال

تشــرين   /7 عــالن 
ٕ
اال تاريــخ  حمــاة  بريــف  ســلمية  مناطــق  فــي  الســليخ 

2020 األول/ 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو 
التابعــة  والقــرى  اإلرشــادية  الوحــدات  فــي جميــع  الســليخ  ٔاراضــي 
ــخ اإلعــالن 17/ تشــرين  ــف حمــاة - تاري ــورة بري ــرة ســلمية والصب لدائ

2020 األول/ 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو ٔاراضــي 
2/ تشــرين  - تاريــخ اإلعــالن  الســليخ فــي منطقــة محــردة بريــف حمــاة 

2020 الثانــي/ 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو 
ــخ اإلعــالن 2/  ــف حمــاة - تاري ــة صــوران بري ٔاراضــي الســليخ فــي ناحي

2020 تشــرين الثانــي/ 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو ٔاراضــي 
الســليخ فــي مجــال ناحيــة صــوران بريــف - حمــاة تاريــخ اإلعــالن 2/ تشــرين 

الثانــي/ 2020

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان األراضــي المشــجرة بالزيتــون ٔاو 
ٔاراضــي الســليخ فــي دائــرة حــر بنفســه بريــف حمــاة - تاريــخ اإلعــالن 

2/ تشــرين الثانــي/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1MNqLw6bq8w5fmJoge9qnuCePDbCIJbYv/view
https://drive.google.com/file/d/1HLvSc-PvRL8UcMNiKSVIqYMUuCG3YBOS/view
https://drive.google.com/file/d/1QW8pqittaMv_ZhrUNPnWB6JZD2HzEHoI/view
https://drive.google.com/file/d/1xB185gRGtrl3nIhWVRuSI4cYSxn2Fj7c/view
https://drive.google.com/file/d/16-BxDMuKRj_TS0MLhqNuU6AKYIEjsucS/view
https://drive.google.com/file/d/1Zpum5nK1DHcBmpc7zUggyfgH5sHniHl0/view


المزادات العلنية ألراضي المشردين قسريا أسلوب إضافي 12

من أساليب النظام السوري لالستيالء الواسع والمدروس 
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باء: إعالنات المزادات العلنية في ريف إدلب:

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان 
ٔاو  بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي 
ٔاراضــي الســليخ فــي منطقــة كرنــاز 
 /12 اإلعــالن  تاريــخ   - حمــاة  بريــف 

2020 الثانــي/  تشــرين 

الزراعيــة  لألراضــي  مــزاد  إعــالن 
إدلــب،  ريــف  مناطــق  ضمــن 
ألشــخاص  ملكيتهــا  تعــود  التــي 
ســيطرة  مناطــق  خــارج  يقيمــون 
 /22 اإلعــالن  تاريــخ   - النظــام 

2020 األول/  تشــرين 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان 
بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي 
منطقــة  فــي  الســليخ  ٔاراضــي  ٔاو 
ــا بريــف  الغــاب قــرى حياليــن وصلب
حمــاة - تاريــخ اإلعــالن 12/ تشــرين 

2020 الثانــي/ 

الزراعيــة  لألراضــي  مــزاد  إعــالن 
إدلــب،  ريــف  مناطــق  ضمــن 
ألشــخاص  ملكيتهــا  تعــود  التــي 
ســيطرة  مناطــق  خــارج  يقيمــون 
 /22 اإلعــالن  تاريــخ   - النظــام 

2020 األول/  تشــرين 

اإلعــالن عــن مــزاد علنــي لضمــان 
ٔاو  بالزيتــون  المشــجرة  األراضــي 
ٔاراضــي الســليخ فــي مجــال ناحيــة 
تاريــخ   - حمــاة  بريــف  صــوران 
اإلعــالن 11/ تشــرين الثانــي/ 2020

الزراعيــة  لألراضــي  مــزاد  إعــالن 
إدلــب،  ريــف  مناطــق  ضمــن 
ألشــخاص  ملكيتهــا  تعــود  التــي 
ســيطرة  مناطــق  خــارج  يقيمــون 
 /26 اإلعــالن  تاريــخ   - النظــام 

2020 األول/  تشــرين 

https://drive.google.com/file/d/1sFG_R3BW3-VNUll1ovG6R9VykU0V6X0F/view
https://drive.google.com/file/d/1NcIoLKGt0vQcMyYa2pCGU3_rif02Hn_L/view
https://drive.google.com/file/d/1XhoRXsi6ESQ2BxG1YRnj_J2H3ujRVUAf/view
https://drive.google.com/file/d/1FaEZFMjuOYCanh539cNu7BQrhIW7Uy8I/view
https://drive.google.com/file/d/1EuTThj3amd19dH3FXPoupQaqsBZAp7Pl/view
https://drive.google.com/file/d/1uEDONlBHv82EXhe_BvVQKasDDqT48y3u/view
https://drive.google.com/file/d/1oQwbALT7TXcaWTLBFT1w3Xp3JQGCMIhi/view?usp=sharing
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على ممتلكات معارضيه

بحســب مــا تمكــن فريقنــا مــن إحصائــه فقــد بلــغ عــدد المناطــق التــي شــملتها إعالنــات المــزادات 

العلنيــة قرابــة 134 قريــة وبلــدة فــي محافظــة حمــاة، و88 قريــة وبلــدة فــي محافظــة إدلــب، وتبلــغ 

 زراعيــة متنوعــة تنتــج محاصيــل 
ٍ

مســاحة هــذه األراضــي مــا يقــارب 400 ألــف دونــم تشــمل أراض

 بعليــة، إضافــة إلــى مــزارع أســماك.
ٍ

القمــح والشــعير والبطاطــا والزيتــون، وأراض

خريطــة تفاعليــة ُتظهــر أبــرز المواقــع فــي محافظتــي حمــاة وإدلــب التــي شــهدت إعــالن النظــام 

الســوري عــن مــزادات علنيــة للســيطرة علــى أراٍض زراعيــة فيهــا:

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1tguKCKdY3c26xW893WcQSqhqmRLra2cv&ll=35.59505978532681%2C36.95792939999998&z=9
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على ممتلكات معارضيه

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان مــع “حمــد الشــمالي” يمتلــك أرضــاً جنــوب مدينــة حلفايــا 

بريــف حمــاة الشــمالي، عرضــت أرضــه فــي المــزادات العلنيــة التي أعلن عنها النظــام مؤخــراً، أخبرنا حمد: 

“تبلــغ مســاحة أرضــي نحــو 30 دونــم، تقــع جنــوب مدينــة حلفايــا، وفيهــا بئــر ارتــوازي، فــي عــام 2017 

بعــد أيــام مــن اقتحــام النظــام الســوري المدينــة علمــت مــن أقربــاء لــي يقيمــون فــي المنطقــة أن 

ميليشــيات مواليــة للنظــام قــد ســرقت معــدات البئــر، وهــي معــدات غاليــة الثمــن، وفــي أواخــر عام 

2019 علمــت أن عناصــر مواليــة للنظــام قامــت بقطــع األشــجار فــي أرضــي وبيعهــا فــي أســواق 

التعفيــش كحطــب للتدفئــة. أمــا بالنســبة للمــزاد الــذي تــم اإلعــالن عنــه مؤخــراً فهــو اســتكمال 

لعمليــة النهــب التــي تجــري منــذ ســنوات، لقــد اتصــل بــي أحــد أقاربــي وأخبرنــي أن أرضــي ســُتمَنح 

لعناصــر مواليــة للنظــام مــن القــرى المجــاورة لقريتنــا وقــال لــي إنــه مــن األفضــل لــي أن أســمح له 

باســتغالل األرض بــداًل مــن أن يأخذهــا ســكان القــرى المجــاورة، لقــد تمــت مســاومتي”. قــال حمــد: 

عــي النظــام أن األراضــي التــي يجــري تضمينهــا فــي المــزادات العلنيــة يديــن أصحابهــا بقــروض  “يدَّ

إلــى المصــرف الزراعــي، ولكــن هــذا غيــر صحيح فلم أتعامل مطلقــاً مع المصرف الزراعــي وال أدين 

لــه بشــيء”. اتهــم حمــد قائــد ميليشــيا الدفــاع الوطنــي باالســتيالء علــى عــدد كبيــر مــن أراضــي حلفايــا، 

وقــال إن المــزادات العلنيــة األخيــرة تأتــي إلرضــاء قــادة األفــرع األمنيــة، الذيــن لــم يحصلــوا علــى نصيبهــم 

مــن عمليــات النهــب الــذي مورســت فــي األعــوام الماضيــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أمجــد9 الذي يمتلــك أرضًا في مدينــة حلفايا، 

روى لنــا أمجــد كيــف نهبــت عناصــر تتبــع للنظــام الســوري معــدات الــري التــي كان يســتخدمها لــري 

أرضــه، تحديــدًا فــي منتصــف عــام 2018، يقــول أمجــد: “أخبرنــي أقربائــي الذيــن بقــوا فــي المدينــة بعــد 

ســيطرة النظــام عليهــا كيــف تــمَّ نهــب أرضــي ومنزلــي ومعظــم منــازل المدينــة فــي ذلــك الوقــت 

مــن قبــل عناصــر الشــبيحة وقــوات الدفــاع الوطنــي، الذيــن ينحــدر معظمهــم مــن مدينــة محــردة 

وقريــة الربيعــة المواليتــان للنظام.

أمتلــك أرضــًا ثانيــة مســاحتها 15 دونــم فيهــا أشــجار زيتــون، تقــع جنــوب حلفايــا علــى طريــق 

المجــدل – حمــاة، كنــت قــد عهدتهــا عنــد ابــن عمــي فــي تشــرين الثانــي 2020 لزراعتهــا، وحيــن 

ذهــب ابــن عمــي مــن أجــل تجهيزهــا للزراعــة، منعتــه عناصــر تتبــع فــرع األمــن العســكري، بذريعة 

أنَّ األرض تعــود لمســلح، وأخبــروه أن األرض تحــت تصــرف الحكومــة. عقــب هــذه الحادثــة بعــدة 

أيــام أخبرنــي ابــن عمــي أن عناصــر يتبعــون لمجلــس بلديــة محــردة بــدأوا بزراعــة األرض، لقد تمت 

ســرقة أرضــي واســتثمارها دون أن أســتطيع فعــل شــيء”.

9  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 13/ كانون الثاني/ 2021 
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 مــن مدينــة كفر زيتا بريــف حماة الشــمالي، وأحد 
ٍ

تواصلنــا مــع الســيد عبــد الناصــر حوشــان وهــو محــام

ضحايــا مصــادرة األراضــي الزراعيــة10 ، أفادنــا عبــد الناصــر: “أنــا أملــك أرضــًا زراعيــة تنتــج محصــول 

الفســتق الحلبــي، وهــي مــن أقــدم الحقــول فــي المدينــة، وعمرهــا نحــو 75 ســنة، ومســاحتها 200 

ــران 2020 أعلنــت اللجنــة األمنيــة بحمــاة لجنــة األمــر اإلداري رقــم 3077، وتمــت  ــم، فــي حزي دون

مصــادرة موســم الفســتق الحلبــي العائــد لنــا عــن طريــق المــزاد العلنــي الــذي أقامتــه شــعبة 

حــزب البعــث فــي قريــة محــردة، لقــد علمنــا بقــرار المصــادرة مــن خــالل القائمــة التــي نظمتهــا 

اللجنــة المكلفــة باإلحصــاء والمؤلفــة مــن رئيــس مجلــس مدينــة كفــر زيتــا وعضــو المجلــس 

البلــدي، ورئيــس الجمعيــة الفالحيــة، وأميــن الفرقــة الحزبية. ال يمكننا بالطبع اســتعادة األرض 

فنحــن فــي نظــر النظــام إرهابيــون، هكــذا يبــرر النظــام إجرامــه”.

تواصلت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مع فائز المصطفى11  أحد ســكان بلدة جرجناز بريف إدلب 

الجنوبــي، فائــز نــازح مــن قريتــه منــذ عــام 2018 وذلــك عقــب المذبحــة التــي ارتكبهــا النظــام الســوري فــي 

24/ تشــرين الثانــي/ 2018 فــي القريــة، ولــم يعــد لإلقامــة فيهــا منــذ ذلــك الحيــن، يقــول: “فــي 22 تشــرين 

األول 2020 قــرأت إعالنــاً علــى فيســبوك فــي صفحــة تتبــع التحــاد الفالحيــن فــي محافظــة إدلــب 

 زراعيــة فــي عــدد مــن المــدن والبلــدات بريــف إدلــب 
ٍ

-التابــع للنظــام-، يشــير اإلعــالن إلــى طــرح أراض

الجنوبــي فــي مــزادات علنيــة؛ لتأجيرهــا، وكانــت قريــة جرجنــاز مــن ضمــن قائمــة القــرى التي شــملها 

اإلعــالن، وبالتالــي فقــد كانــت أرضــي مــن ضمــن األراضــي التــي طرحــت فــي المــزاد العلنــي، تــذرَّع 

 للحقيقة؛ ألنه 
ٍ

اتحــاد الفالحيــن أنَّ مالكــي األراضــي لديهــم ديــون للمصــرف الزراعي، لكن هذا مناف

ليــس عنــدي أي ديــن للمصــرف الزراعــي، وقــد أخبرنــي بعــض أهالــي القريــة ممــن ال يزالون يقيمون 

فــي مناطــق النظــام بــأن أراضــي جرجناز الشــرقية قد اســتولى عليها شــخص من آل الحمــدو وهو 

أحــد عناصــر الميليشــيات المواليــة مــن قرية إعجــاز.”

ــر مــن أرضــه بفعــل  حســام الفــارس12 مــن قريــة الحريــة إحــدى قــرى ســهل الغــاب، حســام تهجَّ

ذتهــا قــوات النظــام الســوري علــى المنطقــة فــي أيــار 2019، وقــد تمــت  العمليــات العســكرية التــي نفَّ

مصــادرة أرضــه واســتغالل محاصيلهــا مــن قبــل عناصــر النظــام والميليشــيات المواليــة لــه، لكنهــا 

حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر لــم تعــرض فــي المــزادات العلنيــة، يقــول حســام: “نزحــت عــن أرضــي 

ــف مــن قبــل  مطلــع أيــار 2019، إلــى مدينــة حــارم بريــف إدلــب الشــمالي، بســبب القصــف المكثَّ

قــوات النظــام الســوري، فــي ذلــك الوقــت كانــت أرضــي فــي انتظــار الحصــاد إال أننــي لــم أســتطع 

جنــي المحصــول فقــد تركــت كل شــيء خلفــي وقــررت أن أنجــو بحياتــي.

10 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 13/ كانون الثاني/ 2021

11  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 11 كانون الثاني 2021

12  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 8 كانون الثاني 2021
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تبلــغ مســاحة األرض التــي أملكهــا هكتاريــن وربــع الهكتــار، وتضــم عدة مســاكن كنت أقطن فيها 

مــع أخوتــي، بعــد تهجيرنــا علمنــا مــن وســائل اإلعــالم التابعــة للنظــام أنــه قــام بمصــادرة األراضــي 

وجنــي محصولهــا، وأكــد لنــا عــدة أشــخاص ممــن بقــوا فــي القريــة أنــه وبعــد جنــي محصــول القمح 

فــي عــام 2019 مــن قبــل عناصــر النظــام، تمــت زراعــة األراضــي فــي الموســم التالــي بالقمــح والــذرة 

البيضــاء، وعلمــت أيضــاً أن المزارعيــن ممــن بقــوا فــي مناطــق ســيطرة النظــام منعــوا أيضــاً مــن 

زراعــة أراضيهــم، فقــد اســتولت عليهــا عناصر من ميليشــيات الدفاع الوطني مــن القرى الموالية 

للنظام والمجاورة لنا. لم أحاول استرداد األرض أو المطالبة بها؛ ألن النتيجة محسومة بالنسبة 

لــي، فلــن يعيــد النظــام أرضــي بعــد أن صادرهــا واســتغلَّ محصولها”. 

قــال حســام إن قريتــه تضــمُّ مــا يقــارب 165 مزارعًا مرخصين في جمعيات القرية، ومســاحة أراضيهم 

ر بـــ 4500 دونــم، لــم تدخــل هــذه األراضــي فــي المــزادات العلنيــة التــي أعلــن عنهــا النظــام مؤخــرًا،  ُتقــدَّ

لكنــه أخبرنــا أنــه علــم عبــر تواصلــه مــع مقربيــن لــه يقيمــون فــي القريــة أن األراضــي ســيتم طرحهــا فــي 

المــزاد العلنــي فــي األيــام القادمــة.

ع الرابطــة الفالحيــة التــي أشــرفت علــى المــزادات العلنيــة فــي منطقــة ريــف إدلــب أن المزارعيــن  تتــذرَّ

الذيــن تمــت مصــادرة أراضيهــم وإعالنهــا ضمــن المــزاد العلنــي يدينــون للمصــرف الزراعــي بقــروض 

ــد لنــا بعــض المزارعين  لــم يتــم ســدادها، لكــن الروايــات التــي حصلنــا عليهــا تنفــي هــذا الذريعــة حيــث أكَّ

د ديونــه فــي  أنهــم لــم يتعاملــوا قــط مــع المصــرف الزراعــي، فــي حيــن أشــار بعضهــم إلــى أنــه ســدَّ

الحقبــة التــي ســبقت الحــراك الشــعبي. 

وعلــى الرغــم مــن بطــالن الحجــة فــإن افتــراض صحتهــا ال يعنــي أنَّ طــرح األرض فــي المــزاد العلنــي 

الســتثمارها ال يدخــل ضمــن نطــاق انتهــاك حــق الملكيــة إذ أنَّ صــدور المــزادات العلنيــة مــن الرابطــة 

الفالحيــة يخالــف المــادة 15 13 مــن قانــون المصــرف الزراعــي التعاونــي، والتــي تنــصُّ علــى أحقيــة 

المصــرف الزراعــي بالقيــام بإجــراءات اســتيفاء الديــون المنصــوص عنهــا، وبالتالــي ال يحــق ألي جهــة 

غيــره بالمطالبــة بالحجــز أو التنفيــذ الجبــري.

13  المصرف الزراعي السوري، قانون المصرف الزراعي التعاوني، المادة 15،

http://agrobank.gov.sy/mlaws/details/8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%201%3A,%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85% 
D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7

.%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

http://agrobank.gov.sy/mlaws/details/8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%201%3A,%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.
http://agrobank.gov.sy/mlaws/details/8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%201%3A,%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.
http://agrobank.gov.sy/mlaws/details/8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%201%3A,%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.
http://agrobank.gov.sy/mlaws/details/8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%201%3A,%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.
http://agrobank.gov.sy/mlaws/details/8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%201%3A,%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.
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من أساليب النظام السوري لالستيالء الواسع والمدروس 

على ممتلكات معارضيه

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

عمــَد النظــام الســوري منــذ عــام 2012 إلــى إصــدار العديــد مــن النصــوص التــي تعــارض أبســط 	 

مبــادئ القانــون، وأطلــق عليهــا اســم “مراســيم أو قوانيــن”، مــن أجــل أن ُيشــرعن مــن خاللهــا 

عمليــة االســتيالء علــى مئــات آالف الممتلــكات واألراضــي التــي تعــود للمعارضيــن السياســيين 

لحكمــه الدكتاتــوري، وقــد اســتخدم مجلــس الشــعب، الــذي يعتبــر أحــد ملحقــات األجهــزة األمنيــة 

وفرعــًا مــن فروعهــا، كواجهــة فــي تمريــر هــذه القوانيــن التعســفية.

ــخ عمليــة 	  إنَّ عمليــة االســتيالء علــى ممتلــكات مئــات آالف المعارضيــن للنظــام الســوري ترسِّ

ل  اإلخــالء والتشــريد القســري، وهــي محاولــة لهندســة التركيبــة الســكانية واالجتماعيــة، وُتشــكِّ

بالضــرورة عقبــة أساســية أمــام عــودة الالجئيــن والنازحيــن، وقــد جــاءت المــزادات العلنيــة التــي 

أعلــن عنهــا النظــام الســوري مؤخــرًا مجــرد أســلوب جديــد انتهجــه فــي المناطــق التــي خرجــت عــن 

ســيطرته لتوســيع عمليــة االســتيالء لتشــمل األراضــي والمحاصيــل الزراعيــة، وتوزيعهــا علــى 

مؤيديــه.

 مقصــود المتســبَب األساســي فــي عمليــات 	 
ٍ
تتغافــل كافــة تلــك المراســيم والقوانيــن علــى نحــو

الدمــار، وحصــار وتشــريد األهالــي، ولهــذا فإنــه مــن الفوضويــة مناقشــة تفاصيــل تلــك القوانيــن 

ومحتواهــا؛ ألنهــا صــدرت عــن الجهــة التــي قامــت بارتــكاب انتهــاكات قصــف المبانــي الســكنية، 

بصــورة عشــوائية، والتــي ُتشــكل جرائــم حــرب، وتجاهلــت التشــريد القســري الواســع، الــذي يرقــى 

إلــى جريمــة ضــد اإلنســانية.

ل مصدر تمويل 	  إنَّ االســتيالء علــى ممتلــكات أراضــي مئــات آالف المعارضيــن السياســيين ُيشــكِّ

ودخــل كبيــر للنظــام الســوري، ومــن الصعوبــة تحديــد رقــم عن قيمة تلــك الممتلــكات والعقارات 

ر بمئــات ماليين الــدوالرات. واألراضــي، لكــن األكيــد وعبــر مســح بســيط أنهــا ُتقــدَّ

ل أراضيهــم مصــدر رزقهــم 	  ــن، حيــث ُتشــكِّ ــون كمزارعي ــدات يعمل إن معظــم ســكان هــذه البل

الوحيــد، وإنَّ ســيطرة النظــام الســوري عليهــا بطريقــة تعســفية تحمــل بعــدًا انتقاميــًا سياســيًا، 

وإرهابــًا ألبنــاء المجتمــع، فنحــن نتحــدث عــن آالف األشــخاص المتضرريــن، وعمليــة تفقيــر ونهــب 

مدروســة ألمــوال وممتلــكات الشــعب الســوري لصالــح الطبقــة الحاكمــة.

نؤكــد علــى أن تشــريد 13 مليــون مواطــن ســوري، وتدميــر قســم كبيــر مــن منازلهــم ومحالتهــم، 	 

ونهــب ممتلكاتهــم وأراضيهــم، هــو أبــرز العوامــل التــي أدت إلــى انهيــار االقتصــاد الســوري، وهــذا 

العامــل الجوهــري فــي تحطيــم االقتصــاد ال يشــير إليــه النظــام الســوري وحلفــاؤه اإليرانيــون 

والروس بالمطلق؛ نظرًا ألنهم المتســببون الرئيســون فيه، بل يتم التركيز على عامل العقوبات 

االقتصاديــة، والتــي فرضــت بدايــة كنتيجــة النتهــاكات النظــام الســوري الفظيعــة ومــن ضمنهــا 

جريمــة التشــريد القســري، والتــي ترقــى بحســب المــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي إلــى 

 واســع النطــاق.
ٍ
جريمــة ضــدَّ اإلنســانية14، فقــد مارســها النظــام الســوري وحلفــاؤه علــى نحــو

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،7 14  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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ف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أن تمتــدَّ سياســة اإلعــالن عن المــزادات العلنية 	  تتخــوَّ

لتشــمل بقيــة المناطــق التــي عمــل النظــام الســوري علــى تشــريد ســكانها، وال يمكــن للغالبيــة 

العظمــى منهــم العــودة، كالغوطــة الشــرقية فــي دمشــق ومناطــق فــي الغوطــة الغربيــة وريف 

حمــص؛ بســبب التهديــد الجوهــري مــن النظــام الســوري لهــم عبــر عمليــات اعتقــال تعســفي 

ــر اســتخدام الشــباب  ومالحقــة قــد تنتهــي باختفــاء قســري ومــوت تحــت التعذيــب، وكذلــك عب

منهــم فــي التجنيــد القســري لقتــال ربمــا مــن كانــوا محاصريــن أو متظاهريــن معهــم.

ل المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه األمنية انتهاكاً سافراً لحقوق 	  ُتشكِّ

الملكيــة التــي نــصَّ عليهــا الدســتور الســوري ذاتــه، الذي تضمن عدداً من المــواد التي تضمن حقوق 

الملكية والتصرف فيها، وعلى الرغم من أن عمليات ضمان األراضي وبالتالي زراعتها واالستفادة 

مــن محصولهــا ال تنــزع ملكيــة األرض مــن صاحبهــا، إال أن ذلــك ال يزال اعتداًء على الملكيــة، إذ تنصُّ 

المــادة 768 15 مــن القانــون المدنــي الســوري أنَّ “لمالــك الشــيء وحــده فــي حــدود القانــون حــق 

اســتعماله واســتغالله والتصــرف فيــه” كمــا تنــصُّ المــادة 770 16 “لمالــك الشــيء الحــق فــي كل 

ثمــاره ومنتجاتــه وملحقاتــه مــا لــم يوجــد نــص أو اتفاق يخالــف ذلك”.

ل طــرح األراضــي الزراعيــة فــي المــزادات العلنيــة علــى هــذا الشــكل خرقــًا للمــادة 15 17 مــن 	  وُيشــكِّ

ــت علــى أنــه “ال تنــزع الملكيــة الفرديــة إال للمنفعــة العامــة ومقابــل  الدســتور الســوري، التــي نصَّ

تعويــض عــادل وفقــًا للقانــون، وال تفــرض المصــادرة الخاصــة إال بحكــم قضائــي”، وهــذا ُيثبــت 

أنــه ال معنــى أليــة نصــوص دســتورية فــي ظــلِّ نظــام أمنــي دكتاتــوري.

ــي 	  يحظــر القانــون الدولــي العرفــي النهــب وفقــًا للقاعــدة 52 18 والقاعــدة 111 19، والقانــون الجنائ

الدولــي 20، وال يشــترط أن يكــون النهــب واســع النطــاق أو ذا قيمــة اقتصاديــة عاليــة، وهــو ينطــوي 

علــى عواقــب خطيــرة علــى الضحايــا، ومــن ثــم فإنــه يرقــى إلــى أن يكــون انتهــاكًا خطيــرًا للقانــون 

الدولــي اإلنســاني.

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree& ،768 15  مجلس الشعب السوري، القانون المدني، المادة

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree&،770 16  مجلس الشعب السوري، القانون المدني، المادة

17  وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، الدستور السوري لعام 2012، المادة 15،

https://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule52 ،52 18  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule111 ،111 19  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،5- 20  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8-2 ب-16، و8-2-ه

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree&
https://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3
https://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule52
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule111
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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 واضــح مــن حليفيــه اإليرانــي والروســي عبــر عمليــات النهــب 	 
ٍ

كمــا انتهــك النظــام الســوري بدعــم

الواســعة اتفاقيــات جنيــف21 ، وقــد اتخــذ فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق شــكل تدميــر الممتلــكات أو 

االســتيالء عليهــا علــى نطــاق واســع ال تبــرره الضــرورات الحربيــة، وبطريقــة غيــر مشــروعة وتعســفية.

انتهــك النظــام الســوري المبــدأ 21 مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي 22 والتــي تنــصُّ 

علــى:

1 - ال يحرم أحد تعسفًا من أمواله أو ممتلكاته.

ــر الحمايــة، فــي جميــع الظــروف، ألمــوال وممتلــكات المشــردين داخليــًا، وبخاصــة ضــد  2 - توفَّ

األفعــال التاليــة:

)أ( النهب؛

)ب( االعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى؛

)ج( استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛

)د( أن تكون محل انتقام؛

)ه ( تدميرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.

ــر الحمايــة لألمــوال والممتلــكات التــي يتركهــا المشــردون داخليًا وراءهــم، وذلك من التدمير  3 - توفَّ

واالســتيالء التعســفي وغير القانوني، وأيضًا من شــغلها أو اســتخدامها.

التوصيات:

المجتمع الدولي:

بعــد فشــل مجلــس األمــن بشــكل تــام فــي حمايــة المدنييــن وتأميــن األمــن واالســتقرار فــي 	 

ســوريا، انتقلــت هــذه المهمــة بشــكل واضــح إلــى الــدول التــي تكتــرث بمنــع ارتــكاب جرائــم الحــرب 

وفقــًا اللتزاماتهــا باتفاقيــات جنيــف وبشــكل خــاص المــادة األولــى المشــتركة منهــا، حيــث يتوجب 

عليهــا ضمــان احتــرام الــدول التفاقيــات جنيــف، ويعتبــر النظــام الســوري مــن أكثــر األنظمــة التــي 

انتهكــت اتفاقيــات جنيــف والقانــون الدولــي فــي هــذا العصــر.

ــد النظــام الســوري االســتيالء علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن ممتلــكات وأراضــي المعارضيــن 	  يتعمَّ

السياســيين مــن أجــل اســتخدامها ككــرت فــي العمليــة التفاوضيــة، عبــر إعــادة قســم منهــا 

وإطــالق ســراح قســم مــن المعتقليــن مقابــل إعــادة شــرعنته والقبــول باالســتمرار بحكمــه، 

ــك النظــام الســوري فــي هــذا الخصــوص. ويجــب فضــح تكتي

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument ،50 21  اتفاقية جينيف األولى، المادة

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2 ،22  األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/370?OpenDocument ،51 اتفاقية جينيف الثانية، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument ،130 اتفاقية جينيف الثالثة، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument ،147 اتفاقية جينيف الرابعة، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument ،البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/370?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument
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لــن يكــون هنــاك عــودة آمنــة وكريمــة للنازحيــن والالجئيــن فــي ظــلِّ هــذه النصــوص األمنيــة التــي 	 

ُتشــرعن عمليــة االســتيالء علــى الممتلــكات واألراضــي، وال يوجــد أي ضمــان بــأن ال يقــوم النظــام 

الســوري فــي أي وقــت مــن األوقــات بســنِّ مــا يريــد مــن نصــوص وقوانيــن، ويبقــى الحــل الوحيــد 

هــو تســريع عمليــة االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة

مــع 	  بالتعــاون  الســوري  النظــام  قــوات  بهــا  تقــوم  التــي  الواســعة  النهــب  عمليــات  توثيــق 

العلنيــة.  المــزادات  فــي  الزراعيــة  األراضــي  طــرح  وعمليــات  اإليرانيــة  الميليشــيات 

ح خطرها على عودة النازحين والالجئين.	  إصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّ

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

فضــح ممارســات النظــام الســوري فــي عمليــات النهــب الواســعة والســيطرة علــى الممتلــكات 	 

واألراضــي الســكنية والزراعيــة، وأثرهــا فــي تفكيــك المجتمــع وزيــادة االنقســامات الطائفيــة فيــه، 

وتقديــم تقريــر إلــى مجلــس األمــن وإلــى المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا فــي هــذا الخصــوص.

المبعوث الدولي إلى سوريا:

ال معنــى أليــة نصــوص دســتورية ولــو كانــت األفضــل صياغــة وَجــودة فــي العالــم فــي ظــلِّ بقــاء 	 

األجهــزة األمنيــة المســتمرة بحكــم ســوريا بعقليــة عــام 2011 ومــا قبلــه.

تســليط الضــوء علــى العمليــات المنهجيــة لالســتيالء علــى ممتلــكات وأراضــي المعارضيــن 	 

السياســيين وأثرهــا فــي تخريــب العمليــة السياســية.

 	

النظام الروسي:

التَّوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الــذي تحولــت بعــض ممارســاته إلــى ممارســات عصابــات 	 

ــا تقــوم بنهــب واســع لممتلــكات وأراضــي المواطنيــن الســوريين الذيــن قــام بتشــريدهم. مافي

إن تشــريد 13 مليــون مواطــن ســوري، ونهــب الممتلــكات واألراضــي الزراعيــة هــو أعظــم عوامــل 	 

انهيــار النظــام الســوري، يجــب مطالبــة النظــام الســوري بإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا وإيقــاف 

المــزادات التــي تهــدف إلــى االســتيالء علــى األراضــي التــي تقــدر بمالييــن الــدوالرات.

دعــم مســار سياســي ال يكــون النظــام الحالــي المتــورط بجرائــم حــرب جــزءًا منــه، ممــا يســاهم فــي 	 

عــودة 13 مليــون مواطــن ســوري إلــى منازلهــم وأراضيهــم.
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النظام السوري:

ــات 	  ــًا مــن عملي ــة والمســاعدة للمشــردين داخلي ــر الحماي ُيفتــرض بالســلطات الحاكمــة أن توفِّ

النهــب والعنــف، وذلــك وفقــًا للمبــدأ 3 23 والمبــدأ 21 24 مــن مبــادئ األمــم المتحــدة بشــأن رد 

المســاكن والممتلــكات لالجئيــن والنازحيــن “مبــادئ بينهيــرو”، وبالتالــي علــى النظــام الســوري 

التوقــف عــن القصــف العشــوائي وإرهــاب الســكان وتشــريدهم، ومالحقــة عمليــات النهــب 

الواســعة التــي تقــوم بهــا قواتــه وإيقافهــا، ومحاســبة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات.

التوقــف عــن انتهــاك القانــون الدولــي والدســتور الســوري الحالــي، ورد الحقــوق والممتلــكات إلــى 	 

أراضيهــا، وإنهــاء سياســة التمييــز العنصــري ضــد المعارضيــن السياســيين.

 

شكر
ــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق الضــرر الــذي حصــل لهــم، والذيــن لــوال  كل الشــكر لألهالــي الذيــن تمكنَّ

ــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيانــات وإصــدار هــذا التقريــر. تعاونهــم لــم نكــن لنتمكَّ

23  مبادئ األمم المتحدة بشأن رد المساكن والممتلكات لالجئين والنازحين “مبادئ بينهيرو”، المبدأ 3، 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14513560A4FD818FC1257458004C8D88-Pinheiro_Principles.pdf

24  مبادئ األمم المتحدة بشأن رد المساكن والممتلكات لالجئين والنازحين “مبادئ بينهيرو”، المبدأ 21، 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14513560A4FD818FC1257458004C8D88-Pinheiro_Principles.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14513560A4FD818FC1257458004C8D88-Pinheiro_Principles.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14513560A4FD818FC1257458004C8D88-Pinheiro_Principles.pdf
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