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النظام السوري يعلن في محافظة إدلـــــب عــــــن 2
مزادات جديدة ألراضي النازحين والالجئين بهدف 

السيطرة عليها

أواًل: استيالء النظام السوري على ملكيات وأراضي المعارضين 
السياسيين شكل من أشكال العقوبة الجماعية:

ارتكــب النظــام الســوري أنماطــًا عديــدة مــن االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري منــذ آذار/2011، تســببت االنتهــاكات 
المنهجيــة وفــي مقدمتهــا عمليــات االعتقــال التعســفي، والتعذيــب، واإلخفــاء القســري والقتــل خــارج نطــاق القانــون 
والقصــف العشــوائي الواســع، فــي تشــريد تدريجــي للســكان علــى مــدى ســنوات، بلــغ قرابــة 14 مليــون ســوري مــا 
بيــن نــازح والجــئ. وعلــى مــدى اثنــي عشــر عامــًا وثقنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل تراكمــي تلــك 
االنتهــاكات علــى اعتبارهــا الســبب الرئيــس فــي التشــريد القســري للســكان، كمــا وثقنــا أضخــم حــركات التشــريد 
القســري التــي وقعــت فــي ســوريا، وأصدرنــا تقاريــر عنهــا، ثــم رصدنــا الحقــًا مــا تعــرض لــه المشــردون قســريًا مــن 

انتهــاكات تضمنــت اســتهداف المخيمــات والمــدارس واألماكــن التــي لجــؤوا إليهــا.

وضمــن إطــار توثيــق االنتهــاكات بحــق ضحايــا التشــريد القســري عملنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
علــى توثيــق عمليــات نهــب محتويــات المســاكن والمحــاّل التجاريــة فــي المــدن والبلــدات التــي ســيطر عليهــا النظــام 
الســوري، وكنــا قــد أصدرنــا فــي آذار/ 2020 تقريــرًا وثقنــا فيــه تعــرُّض مــا ال يقــل عــن 30 قريــة وبلــدة مــن ريــف 
 

ٍ
 ونهــب

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

ذتهــا قــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة المواليــة لــه. للممتلــكات، نفَّ

إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد رصدنــا “القوانيــن” التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ عــام 2011 التــي تهــدف إلــى الســيطرة 
علــى ممتلكاتهــم وأراضيهــم، وأصدرنــا تقاريــر عــدة فــي هــذا اإلطــار، ونعتقــد أن هــذه القوانيــن تســتهدف بشــكل 
ــة 13  ــاك قراب ــا لشــؤون الالجئيــن هن ــة العلي أساســي: النازحيــن، والالجئيــن، والمختفيــن قســريًا، وحســب المفوضي
مليــون مواطــن ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، وحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا زال 
 قســريًا، بمعنــى أن هــذه النصــوص تســتهدف 

ٍ
 ومختــف

ٍ
 ســوري مــا بيــن معتقــل

ٍ
هنــاك قرابــة 154 ألــف مواطــن

 
ٍ

ل نوعــًا مــن أنــواع العقــاب الجماعــي، كمــا أنهــا نصــوص تمييزيــة تحمــل ُبْعــَد انتقــام غالبيــة الشــعب الســوري، وتشــكِّ
سياســي واضــح، وتهــدف إلــى توزيــع ممتلكاتهــم علــى المواليــن للنظــام الســوري كنــوع مــن التعويــض عــن الخدمــات 

التــي يقدمونهــا لــه فــي ظــل تراجــع مدخــرات النظــام الســوري النقديــة.

فــي 29/ أيلــول/ 2022 أعلــن النظــام الســوري عبــر األمانــة العامــة لمحافظــة إدلــب عــن عــرض أراضــي فــي ريــف 
محافظــة إدلــب الســتثمارها زراعيــًا مــدة عــام كامــل عبــر مــزادات علنيــة، وهــذا يعنــي اســتمرار النظــام الســوري فــي 
نهــب المزيــد مــن أراضــي النازحيــن والالجئيــن، ومحاولــة التغطيــة عليهــا عبــر مــزادات علنيــة، ويأتــي هــذا التقريــر ضمــن 
سلســلة تقاريــر ســابقة تحدثنــا فيهــا عــن نهــب األراضــي الزراعيــة عبــر أســلوب المــزادات العلنيــة الوهميــة، وفــي هــذا 
التقريــر نرصــد مواقــع األراضــي المســتهدفة بهــدف إدانــة إجــراءات النظــام الســوري، ونــزع الشــرعية عنهــا، ضمــن 
مســعًى إلعــادة كافــة الممتلــكات واألراضــي المنهوبــة فــي مســار عدالــة انتقاليــة يضمــن عــودة الحقــوق ألصحابهــا 

ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات، تمهيــدًا لعــودة النازحيــن والالجئيــن.

https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2020/03/31/12067/
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النظام السوري يعلن في محافظة إدلـــــب عــــــن 3
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

يحــاول النظــام الســوري نهــب األراضــي والممتلــكات عبــر إجــراءات تظهــر أنهــا 
نظاميــة، مثــل أســلوب المــزادات العلنيــة، لكنهــا فــي حقيقتهــا انتهــاك لحقــوق 
المشــردين قســريًا، المكفولــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، وإن مصادرتهــا عبــر هــذه األســاليب المخادعــة مــن قبــل النظــام 

الســوري تعتبــر عمليــة نهــب، وترقــى إلــى جريمــة حــرب

ثانيًا: مزادات علنية جديدة في ريف إدلب تهدف إلى استيالء 
النظام السوري على أكثر من 570 ألف دونم:

حســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن بدايــة محــاوالت النظــام الســوري اســتخدام أســلوب 
المــزادات العلنيــة بهــدف النهــب والســيطرة علــى المحاصيــل واألراضــي الزراعيــة تعــود إلــى حزيــران/ 2020، فقــد 
رصدنــا إعــالن اللجــان األمنيــة 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، هــذه اللجــان 
تتشــكل مــن قبــل اللجنــة األمنيــة والعســكرية فــي محافظــة حمــاة، والتــي تتكــون مــن رؤســاء األفــرع األمنيــة فــي 
المنطقــة والمحافــظ، وقائــد الشــرطة، والمحامــي العــام، وممثــل الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، وإن اشــتراك كل 
هــذه الهيئــات والمكاتــب يشــير إلــى أن األوامــر تصــدر مــن جهــة عليــا لجميــع هــذه الهيئــات، بمعنــى أن عمليــة نهــب 
األراضــي والمحاصيــل بهــذه الطريقــة هــي بقــرار مركــزي مــن قيــادة النظــام الســوري، وأصدرنــا فــي 11/ شــباط/ 2021 
ــرًا بعنــوان “المــزادات العلنيــة ألراضــي المشــردين قســريًا أســلوب إضافــي مــن أســاليب النظــام الســوري  تقري
لالســتيالء الواســع والمــدروس علــى ممتلــكات معارضيــه”؛ ســجلنا فيــه اســتيالء النظــام الســوري علــى قرابــة 440 
ألــف دونــم مــن األراضــي الزراعيــة فــي أريــاف حمــاة وإدلــب، كمــا اســتعرض التقريــر خريطــة تفاعليــة ألبــرز المواقــع 
 زراعيــة 

ٍ
فــي محافظتــي حمــاة وإدلــب، التــي شــهدت إعــالن النظــام الســوري عــن مــزادات علنيــة للســيطرة علــى أراض

فيهــا.

 زراعيــة فــي 
ٍ

ــة مــزادات علنيــة شــملت أراض ــة العامــة لمحافظــة إدلــب عــن ثالث فــي 29/ أيلــول/ 2022 أعلنــت األمان
 زراعيــة لمــدة موســم زراعــي كامــل، تمــت 

ٍ
ريــف محافظــة إدلــب، وتنــصُّ اإلعالنــات علــى مــزادات علنيــة لضمــان أراض

عنونــة اإلعالنــات بعبــارة “إعــالن مــزاد بالســرعة الكليــة”، ويشــير اإلعــالن إلــى أن المســاحات التــي تضمنهــا تقديريــة 
ــادة والنقصــان، وســيتم تســليم المحاضــر علــى أرض الواقــع بموجــب محاضــر تســليم رســمية منظمــة  قابلــة للزي
مــن قبــل اللجنــة المختصــة، ولــم يتضمــن اإلعــالن تحديــد مواقــع هــذه األراضــي أو أســماء مالكيهــا، بــل اقتصــر علــى 
ذكــر أســماء القــرى والمناطــق وإلــى جانبهــا المســاحة المعروضــة للمزايــدة. وحــّدد اإلعــالن مــكان انعقــاد المــزاد فــي 

“المبنــى المؤقــت لمحافظــة إدلــب فــي خــان شــيخون”.  

https://snhr.org/arabic/2021/02/11/13171/
https://snhr.org/arabic/2021/02/11/13171/
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1tguKCKdY3c26xW893WcQSqhqmRLra2cv&ll=35.59505978532681%2C36.95792939999998&z=9
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فــي 4/ تشــرين األول/ 2022 نقلــت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري عــن ثائــر ســلهب محافــظ إدلــب التابــع 
ــن عنهــا مــن أجــل اســتثمارها  ــة مالكــي هــذه األراضــي المعل لحكومــة النظــام الســوري توضيحــًا فيمــا يخــص هوي
عبــر المــزادات، وجــاء فــي التصريــح “األراضــي التــي تطــرح لالســتثمار هــي أراضــي المتواريــن عــن األنظــار الموجوديــن 
فــي الشــمال” وأوضــح أن “األراضــي التــي أصحابهــا غيــر موجوديــن هــي فقــط ســتطرح لالســتثمار مــن أجــل زراعتهــا 
ــة، فهــو مــن يقــوم باســتثمار أرضــه وزراعتهــا، وهــذه  بالقمــح، أمــا كل مواطــن موجــود فــي مناطــق ســيطرة الدول
األرض ال تعــرض لالســتثمار وتحّيــد عــن االســتثمار”، وأضــاف “حتــى المواطــن الــذي لديــه وكالــة بــأرض أو ملكيــة 
ــة( وهــو موجــود فــي مناطــق ســيطرة  اشــتراها مــن شــخص فــي الشــمال )مناطــق ســيطرة التنظيمــات اإلرهابي
الدولــة، فهــو مــن يســتثمر هــذه األرض ويزرعهــا”. وعــن مســاحة األراضــي التــي ســتطرح لالســتثمار، أوضــح ســلهب 
“هنــاك مســاحات لمتواريــن عــن األنظــار وهــي عمليــًا أراض خاليــة ال يوجــد مــن يديرهــا، وبالتالــي عــن طريــق وزارة 

الزراعــة ومحافظــة إدلــب يتــم إعطاؤهــا لالســتثمار بهــدف زراعتهــا بالقمــح فقــط”.

وفيمــا يلــي عــرض لـــ 3 إعالنــات عــن مــزاد علنــي، نشــرتها األمانــة العامــة لمحافظــة إدلــب علــى حســابها الفيســبوك؛ 
مــن أجــل الســيطرة علــى هــذه األراضــي الزراعيــة:

ألف: إعالن المزاد العلني على أراضي منطقة خان شيخون:
اإلعــالن عــن مــزاد علنــي علــى مســاحات الســتثمارها زراعيــًا )ســليخ( للموســم الزراعــي 2022 – 2023، تــم تحديــد تاريــخ 

المــزاد منــذ 2 حتــى 6/ تشــرين األول/ 2022

 زراعية في منطقة خان شيخون على الحساب الرسمي لمحافظة إدلب
ٍ

 منشور اإلعالن عن مزاد علني الستثمار أراض
التابع لحكومة النظام السوري على الفيسبوك - 29/ أيلول/ 2022

https://alwatan.sy/archives/320556?fbclid=IwAR09avVDKuznSnf-b4DN4zkSkUFZvBJL2_4qUZdm9eS1Y4cfG1F1OwDJXt4
https://drive.google.com/file/d/1-qCGsf2jvmBpZOMnqYIgr5I89Mi8L4ow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hSrP-SOg3tGEIZlrMecAgFlkl99mkTH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMehVvLQeTpfRt9NsQ0NKQUx1Zrnb-94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChbTeQWVS83Ba4UVGatI-GrN44YTir4j/view


النظام السوري يعلن في محافظة إدلـــــب عــــــن 5
مزادات جديدة ألراضي النازحين والالجئين بهدف 

السيطرة عليها

وفــي 2/ تشــرين األول أعلنــت محافظــة إدلــب التابعــة لحكومــة النظــام الســوري عــن تأجيــل المــزاد إلــى يــوم الثالثــاء 

4/ تشــرين األول

باء: إعالن المزاد العلني على أراضي منطقة معرة النعمان:
اإلعالن عن مزاد علني على مساحات الستثمارها زراعيًا )سليخ( للموسم الزراعي 2022 – 2023، 

سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين األول/ 2022

 زراعية في منطقة معرة النعمان على الحساب الرسمي لمحافظة
ٍ

 منشور اإلعالن عن مزاد علني الستثمار أراض
إدلب التابع لحكومة النظام السوري على الفيسبوك – 29/ أيلول/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1w81fzMb-P39A06BDNf2NaW3f9Zzl95wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CQKUb7Qeq6IBk9S4037tPF3NXMQ8AKPV/view
https://drive.google.com/file/d/1Bde-_o_vpY7Sr_Gx-jx5Co4nbjIeHZt0/view
https://drive.google.com/file/d/1PfjgU17Bv3BqVTskCa_K4I9ErpJ8vuHF/view
https://drive.google.com/file/d/1mz6_q0pqZR7M2Gu9GjgkRtQbZtrEIku8/view
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تاء: إعالن المزاد العلني على أراضي منطقة سراقب وأبو الضهور: 
اإلعــالن عــن مــزاد علنــي علــى مســاحات الســتثمارها زراعيــًا )ســليخ( للموســم الزراعــي 2022 – 2023، ســيعقد المــزاد 

منــذ 16 حتــى 20/ تشــرين األول/ 2022

 زراعية في منطقة سراقب وأبو الضهور على الحساب الرسمي
ٍ

 منشور اإلعالن عن مزاد علني الستثمار أراض
لمحافظة إدلب التابع لحكومة النظام السوري على الفيسبوك - 29/ أيلول/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1iyxf2gtA0KpxfAMdy35qErYSJ7lCx3H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x31UKQkAQZL0knro2Wf83OBrntg7eHr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15KsiDEqcA8R-juuanMGsTvohaPGaukaO/view
https://drive.google.com/file/d/12LonyOY2R7OMBg2NSB31VlYgDaNwmcqh/view
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 زراعيــة فيهــا فــي تشــرين 
ٍ

خريطــة تظهــر مناطــق فــي ريــف إدلــب شــهدت إعــالن النظــام الســوري عــن اســتثمار أراض

األول 2022

حســبما تمكــن فريقنــا مــن إحصائــه فقــد بلغــت مســاحة األراضــي التــي شــملتها إعالنــات المــزادات العلنيــة فــي ريــف 
 زراعيــة. 

ٍ
محافظــة إدلــب قرابــة 570 ألــف دونــم بالحــد األدنــى تشــمل أراض

يمكــن االطــالع علــى أبــرز القــرى والبلــدات التــي وردت فــي إعالنــات المــزادات العلنيــة الثــالث فــي رابــط الخريطــة 
التفاعليــة. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=35.66691535769374%2C36.822115472222244&z=10&mid=1wCd-W-PoE_mHhI9_gIki8u0topAdLUY
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=35.66691535769374%2C36.822115472222244&z=10&mid=1wCd-W-PoE_mHhI9_gIki8u0topAdLUY
https://drive.google.com/file/d/1TblOC-7wh40xEj6KC0nKaJqdGxKfqlkO/view?usp=sharing
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وفقــًا لـــ “ثائــر ســلهب” محافــظ إدلــب فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري، فــإن األراضــي المشــمولة بالمــزادات 
العلنيــة تعــود ملكيتهــا لـــ “المتواريــن عــن األنظــار الموجوديــن فــي الشــمال الســوري”، وتعــرف محكمــة النقــض 
التابعــة للنظــام الســوري الشــخص المتــواري عــن األنظــار بأنــه الشــخص الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة توقيــف أو 
قبــض عــن الجهــة القضائيــة التــي تملــك الحــق فــي إصــدار مثــل هــذه المذكــرات أو هــو مــن حكــم عليــه بعقوبــة ولــم 
يمثــل لتنفيــذ مــا صــدر بحقــه. ونؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أنــه قــد تصــدر مذكــرة توقيــف 
أو قبــض مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية أو محكمــة اإلرهــاب دون أن يعلــم بهــا الشــخص الــذي صــدرت 
بحقــه، وقــد تصــدر مذكــرات توقيــف مقصــودة بحــق األشــخاص المــراد نهــب أراضيهــم، فمحكمــة اإلرهــاب ومحكمــة 

الميــدان العســكرية هــي فــي حقيقتهــا عبــارة عــن هيئــات تابعــة لألجهــزة األمنيــة.

كمــا نشــير إلــى أنــه فــي 15/ أيلــول/ 2021 أصــدرت وزارة العــدل التعميــم رقــم 30 لعــام 2021، الــذي فــرض الموافقــة 
األمنيــة مــن أجــل الحصــول علــى الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب والمفقود ، وتترافق إجراءات اســتخراج هــذه الموافقة 
مــع عمليــات مســاومة وابتــزاز مــادي. كمــا أن الكثيــر مــن الغائبيــن مطلوبــون لألفــرع األمنيــة، وهــذا التعميــم يعنــي 
اســتحالة إعطــاء أقاربهــم وذويهــم حــق اســتخراج الوكالــة إلدارة أمــوال الغائــب. إن هــذا التعميــم مــن شــأنه زيــادة 
التضييــق علــى ذوي المفقوديــن والغائبيــن أواًل، كمــا أنــه يعرقــل قــدرة المواطنيــن الالجئيــن أو النازحيــن الموجوديــن 
فــي الشــمال الســوري علــى إدارة أو التصــرف فــي ممتلكاتهــم بمــا فيهــا األراضــي الزراعيــة التــي تشــملها المــزادات 
العلنيــة، فالموافقــة األمنيــة التــي اشــترطها التعميــم تحتــاج إلــى قرابــة 3 أشــهر أو أكثــر للحصــول عليهــا وتخضــع 
لمزاجيــة عناصــر وموظفــي األفــرع األمنيــة، وإن لــم تســتخرج الوكالــة القضائيــة عــن الغائــب بســبب صعوبــة الحصول 
علــى الموافقــة األمنيــة، فــإن ذلــك ســيعرقل حتمــًا إجــراءات الحقــة مثــل نقــل اإلرث، أو نقــل ملكيــة العقــارات، أو 
التصــرف بهــا. ويعتبــر هــذا التعميــم انتهــاك قانونــي كبيــر ألنــه يخالــف قانــون األحــوال الشــخصية الســوري الــذي ال 

يشــترط الحصــول علــى أيــة موافقــة مــن أي نــوع كان.

ثالثًا: 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 
ــن  ــر هــذه القواني ــة وفرعــًا مــن فروعهــا، كواجهــة فــي تمري ــر أحــد ملحقــات األجهــزة األمني ــذي يعتب الشــعب، ال

التعســفية.
ــخ عمليــة اإلخــالء والتشــريد 	  إنَّ عمليــة االســتيالء علــى ممتلــكات مئــات آالف المعارضيــن للنظــام الســوري ترسِّ

ل بالضــرورة عقبــة أساســية أمــام  القســري، وهــي محاولــة لهندســة التركيبــة الســكانية واالجتماعيــة، وُتشــكِّ
عــودة الالجئيــن والنازحيــن، وقــد جــاءت المــزادات العلنيــة التــي أعلــن عنهــا النظــام الســوري مؤخــرًا مجــرد أســلوب 
جديــد انتهجــه فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته لتوســيع عملية االســتيالء لتشــمل األراضــي والمحاصيل 

الزراعيــة، وتوزيعهــا علــى مؤيديــه.

https://snhr.org/arabic/2020/10/15/12765/
https://drive.google.com/file/d/1ooAyMUyRKP4NFWeg55aXIhgu6eYRIuOl/view
https://drive.google.com/file/d/1ooAyMUyRKP4NFWeg55aXIhgu6eYRIuOl/view
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ــر 	  ل مصــدر تمويــل ودخــل كبي إنَّ االســتيالء علــى ممتلــكات أراضــي مئــات آالف المعارضيــن السياســيين ُيشــكِّ
للنظــام الســوري، ومــن الصعوبــة تحديــد رقــم عــن قيمــة تلــك الممتلــكات والعقــارات واألراضــي، لكــن األكيــد 

ر بمئــات مالييــن الــدوالرات. وعبــر مســح بســيط أنهــا ُتقــدَّ
ل أراضيهــم مصــدر رزقهــم الوحيــد، وإنَّ 	  البلــدات يعملــون كمزارعيــن، حيــث ُتشــكِّ إن معظــم ســكان هــذه 

ــاء المجتمــع،  ــًا ألبن ــًا سياســيًا، وإرهاب ســيطرة النظــام الســوري عليهــا بطريقــة تعســفية تحمــل بعــدًا انتقامي
فنحــن نتحــدث عــن آالف األشــخاص المتضرريــن، وعمليــة تفقيــر ونهــب مدروســة ألمــوال وممتلــكات الشــعب 

ــح الطبقــة الحاكمــة. الســوري لصال
ف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أن تمتــدَّ سياســة اإلعــالن عــن المــزادات العلنيــة لتشــمل 	  تتخــوَّ

بقيــة المناطــق التــي عمــل النظــام الســوري علــى تشــريد ســكانها، وال يمكــن للغالبيــة العظمــى منهــم العــودة، 
كالغوطــة الشــرقية فــي دمشــق ومناطــق فــي الغوطــة الغربيــة وريــف حمــص؛ بســبب التهديــد الجوهــري 
مــن النظــام الســوري لهــم عبــر عمليــات اعتقــال تعســفي ومالحقــة قــد تنتهــي باختفــاء قســري ومــوت تحــت 
التعذيــب، وكذلــك عبــر اســتخدام الشــباب منهــم فــي التجنيــد القســري لقتــال ربمــا مــن كانــوا محاصريــن أو 

متظاهريــن معهــم.
ل المــزادات العلنيــة التــي أعلــن عنهــا النظــام الســوري عبــر لجانــه األمنيــة انتهــاكًا ســافرًا لحقــوق الملكيــة 	  ُتشــكِّ

التــي نــصَّ عليهــا الدســتور الســوري ذاتــه، الــذي تضمــن عــددًا مــن المــواد التــي تضمــن حقــوق الملكيــة والتصــرف 
فيهــا، وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات ضمــان األراضــي وبالتالــي زراعتهــا واالســتفادة مــن محصولهــا ال تنــزع ملكيــة 
األرض مــن صاحبهــا، إال أن ذلــك ال يــزال اعتــداًء علــى الملكيــة، إذ تنــصُّ المــادة 768 1 مــن القانــون المدني الســوري 

أنَّ “لمالــك الشــيء وحــده فــي حــدود القانــون حــق اســتعماله واســتغالله والتصــرف فيــه” كمــا تنــصُّ
المادة 770 2“لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”.	 
ل طــرح األراضــي الزراعيــة فــي المــزادات العلنيــة علــى هــذا الشــكل خرقــًا للمــادة 15 3 مــن الدســتور 	  وُيشــكِّ

ــت علــى أنــه “ال تنــزع الملكيــة الفرديــة إال للمنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض عــادل وفقــًا  الســوري، التــي نصَّ
للقانــون، وال تفــرض المصــادرة الخاصــة إال بحكــم قضائــي”، وهــذا ُيثبــت أنــه ال معنــى أليــة نصــوص دســتورية فــي 

ــوري. ظــلِّ نظــام أمنــي دكتات
يحظــر القانــون الدولــي العرفــي النهــب وفقــًا للقاعــدة 52 4 والقاعــدة 111 5، والقانــون الجنائــي الدولــي ، 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.

 واضــح مــن حليفيــه اإليرانــي والروســي عبــر عمليــات النهــب الواســعة 	 
ٍ

كمــا انتهــك النظــام الســوري بدعــم
اتفاقيــات جنيــف ، وقــد اتخــذ فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق شــكل تدميــر الممتلــكات أو االســتيالء عليهــا علــى 

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

1  مجلس الشعب السوري، القانون المدني، المادة 768، 

2 مجلس الشعب السوري، القانون المدني، المادة 770،

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

4 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة 52،

5 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة 111

6 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 2-8 ب16-، و-2-8ه 5-،

7 اتفاقية جينيف األولى، المادة 50 - اتفاقية جينيف الثانية، المادة 51 - اتفاقية جينيف الثالثة، المادة 130،

اتفاقية جينيف الرابعة، المادة 147 - البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف
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النظام السوري يعلن في محافظة إدلـــــب عــــــن 10
مزادات جديدة ألراضي النازحين والالجئين بهدف 

السيطرة عليها

انتهك النظام السوري المبدأ 21 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي  والتي تنصُّ على:	 
ال يحرم أحد تعسفًا من أمواله أو ممتلكاته.. 1
ر الحماية، في جميع الظروف، ألموال وممتلكات المشردين داخليًا، وبخاصة ضد األفعال التالية:. 2 توفَّ

)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 داخليــًا وراءهــم، وذلــك مــن التدميــر واالســتيالء . 3 توفَّ

التعســفي وغيــر القانونــي، وأيضــًا مــن شــغلها أو اســتخدامها.

التوصيات:

المجتمع الدولي:
إدانــة ممارســات النظــام الســوري فــي نهــب ممتلــكات النازحيــن والالجئيــن، وفضــح ممارســاته المخادعــة فــي 	 

هــذا اإلطــار.
دعم اإلسراع في تطبيق عملية االنتقال السياسي لحماية نهب مزيد من األراضي والممتلكات.	 
دعــم جهــود فضــح توثيــق انتهــاكات النظــام الســوري، وزيــادة المســاعدات اإلنســانية للمشــردين قســريًا الذيــن 	 

فقــدوا منازلهــم وأراضيهــم.

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة
توثيق عمليات نهب األراضي الجديدة التي يقوم بها النظام السوري عبر تكتيك المزادات العلنية.	 
ح خطرها على عودة النازحين والالجئين.	  إصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّ

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إدانــة ممارســات النظــام الســوري فــي عمليــات النهــب الواســعة والســيطرة علــى الممتلــكات واألراضــي الســكنية 

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

المبعوث الدولي إلى سوريا:
تســليط الضــوء علــى العمليــات المنهجيــة لالســتيالء علــى ممتلــكات وأراضــي المعارضيــن السياســيين وأثرهــا فــي 

تخريــب العمليــة السياســية.

النظام السوري:
التوقف عن نهب األراضي والمحاصيل الزراعية عبر سياسة المزادات العلنية.	 
التوقــف عــن انتهــاك القانــون الدولــي والدســتور الســوري الحالــي، ورد الحقــوق والممتلــكات إلــى أصحابهــا، 	 

التمييــز العنصــري ضــد المعارضيــن السياســيين. وإنهــاء سياســة 
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