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عمليات النهب الواسعة اليت تقوم 
هبا قوات النظام السوري واإليراين يف 
إدلب وما حوهلا هتدد عودة النازحني 

وتزرع األحقاد الدينية

تسجيل عمليات هنب لقرابة 30 منطقة 
منذ نيسان 2019 حىت اآلن، وهي 

تشكل جرمية حرب

الثالاثء 31 آذار 2020
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احملتوى:
أواًل: أزيد من 98 % من املواطنني السوريني يف املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام السوري يهربون منها عند تقدم قوات 

النظام السوري واإليراين حنوها.
اثنياً: النهب يتم بشكل واسع وأمام أعني قادة جيش النظام السوري ويعترب نوعاً من التعويض املادي.

اثلثاً: قوانني ُتشرعن السيطرة على املمتلكات بعد هنبها.
رابعاً: مدينة محاة وأكراد سوراي مناذج صارخة عن عمليات السطو على املمتلكات منذ ما قبل آذار/ 2011.

خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات.

أواًل: أزيــد مــن 98 % مــن املواطنــني الســوريني يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يهربــون 
منهــا عنــد تقــدم قــوات النظــام الســوري واإليــراين حنوهــا.

الحظنــا أنــه عندمــا تتقــدم قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة مدعومــة مبرتزقــة روســية )قــوات فاجنــر( وســاح الطــران 
الروســي حنــو مناطــق مدنيــة خــارج ســيطرهتا بنيَّــة اقتحامهــا، فــإن أزيــد مــن 98 % مــن جممــل ســكان هــذه املناطــق يقومــون 
ابهلــرب والرحيــل؛ خوفــاً ممــا ســوف يتعرضــون لــه مــن عمليــات انتقــام مــن قبــل هــذه القــوات، وعلــى الرغــم مــن موجــات الــربد 
القــارس، وعــدم توفــر اخليــام واملقومــات األساســية للحيــاة جنــد أن الســكان يقــررون الفــرار؛ ألن كل الصعــوابت والتحــدايت الــي 
ســوف ياقوهنــا هــي أقــل ضــرراً بكثــر مــن الوقــوع يف قبضــة النظــام الســوري وحلفائــه، وقــد ســجَّلنا عمليــات انتقــام وحشــية قامــت 
هبــا تلــك القــوات مــع مــن قــرر البقــاء يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا، وانتشــرت علــى شــبكة اإلنرتنــت مقاطــع مصــورة قامــت 
تلــك القــوات بتصويرهــا وهــي تقــوم بعمليــات إهانــة واعتــداء وقتــل غايــة يف الســادية حبــق بعــض مــن بقــي ِمــَن الســكان، وإن 
هــذه القاعــدة ال تقتصــر فقــط علــى إدلــب ومــا حوهلــا حاليــاً، بــل هــي تشــمل مناطــق ســابقة مثــل الغوطــة الشــرقية وداراي وخــان 
شــيخون، ومــورك، وهــذا مــا حصــل مؤخــراً منــذ كانــون األول/ 2019 حــىت اآلن مــع كافــة املــدن والبلــدات الــي ســيطرت عليهــا 
تلــك القــوات، ويضــاف إىل ذلــك أنــه ال يــكاد أحــد مــن ســكان تلــك البلــدان واملناطــق يعــود إليهــا بعــد ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري واإليراين عليها، على الرغم من تشــردهم املســتمر ألشــهر ورمبا لســنوات، وال تزال أغلب مدن وبلدات الغوطة الشــرقية 
خاليــة مــن ســكاهنا، وكذلــك داراي يف ريــف دمشــق، علــى الرغــم مــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري عليهــا منــذ قرابــة عامــني، 

ومدينــة خــان شــيخون وبلــدة مــورك يف حمافظــة إدلــب، علــى الرغــم مــن ســيطرة تلــك القــوات عليهــا منــذ قرابــة ســتة أشــهر.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يف هــذا التقريــر املوجــز نســتعرض عمليــات هنــب قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات األجنبيــة اإليرانيــة وامليليشــيات 
احملليــة حملتــوايت منــازل تركهــا أهلهــا وهربــوا خوفــاً مــن تلــك القــوات، وهــو جــزء مــن عمليــة توثيــق وتقريــر أوســع يتــم العمــل عليــه 
منذ قرابة تســعة أشــهر عن عمليات الســيطرة على املنازل الي تركها أهلها وتشــردوا يف مناطق متعددة من ســوراي، والي مت هنب 
حمتوايهتــا كذلــك، لكــن مــا حصــل منــذ نيســان/ 2019 يف املناطــق الــي اســتعاد النظــام الســوري الســيطرة عليهــا، وكذلــك منــذ 
كانــون األول/ 2019 حــىت اآلن يف املناطــق اجلديــدة الــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري، مــن عمليــات هنــب واســعة ومنهجيــة 
دعتنــا إىل إصــدار هــذا التقريــر املوجــز، فقــد الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن عمليــات النهــب ال تتــم انتقامــاً 

مــن أفــراد حمدديــن بــل هــي عمليــات انتقاميــة مــن جمتمعــات أبكملهــا.

خريطة تظهر تقدم قوات النظام السوري يف مناطق مشال غرب سوراي بني نيسان وكانون األول 2019:

https://drive.google.com/file/d/1HOFbn9zYhFHlEk5Q_P-Deg3o84at8Nu7/view
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خريطة تظهر تقدم قوات النظام السوري يف مناطق مشال غرب سوراي بني كانون األول 2019 وآذار 2020:

هنــاك حتــدايت واجهتنــا يف أثنــاء العمــل علــى هــذا التقريــر، مــن أبرزهــا عــدم بقــاء أحــد مــن الســكان الذيــن كنــا نتواصــل معهــم 
للحصــول علــى املعلومــات يف املناطــق الــي يوثِـّـق التقريــر عمليــات النهــب الــي حصلــت فيهــا، كمــا أن هنــاك صعوبــة يف العــودة 
إىل تلــك املناطــق ومعرفــة تفاصيــل مــا حيــدث هنــاك، وقــد اعتمــدان علــى مــا متكــن عــدد مــن أصحــاب املنــازل واملعامــل واحملــات 
ِمــْن إخبــاران بــه مــن معلومــات حصلــوا عليهــا، كمــا اعتمــدان علــى صــور نشــرها بعــض الصحفيــني واإلعاميــني الذيــن مســح هلــم 
النظــام الســوري ابلوصــول إىل تلــك املناطــق، وأخــراً علــى مــا قــام جنــود وميليشــيات اتبعــة للنظــام الســوري بنشــره مــن صــور 

ومقاطــع مصــورة.

https://drive.google.com/file/d/1WG0JGTwiuHBVHMa1WpnXbWXR11q6Vzo7/view
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقــد قــام النظــام الســوري إبصــدار مئــات آالف االهتامــات حبــقِّ النشــطاء الذيــن طالبــوا بتغيــر سياســي يف ســوراي، 
مــن احملاكــم االســتثنائية كمحمــة اإلرهــاب أو احملكمــة العســكرية أو امليدانيــة، وذلــك هبــدف مصــادرة ممتلكاهتــم 
والســيطرة عليهــا، واعتقــل كل مــن متكَّــن مــن إلقــاء القبــض عليــه، وحتــوَّل معظمهــم إىل خمتفــني قســرايً، ممــا ضاعــف 
ــه قواتــه حنــو هنــب حمتــوايت العقــارات مــن  مــن اســتحالة إعــادة ممتلكاهتــم، لكنــه مل يكتفــي بــكل ذلــك بــل وجَّ
مفروشــات وإلكرتونيــات قبــل الســيطرة عليهــا؛ ممــا يعــي اســتحالة حــدوث أي اســتقرار أو عــودة للمشــردين يف ظــلِّ 

بقــاء النظــام احلــايل، وال بُــدَّ مــن تغيــر سياســي حنــو الدميقراطيــة”.

اثنياً: النهب يتم بشكل واسع وأمام أعني قادة جيش النظام السوري ويُعترب نوعاً من التعويض املادي:
ال ميكــن تصــور أن تتــم عمليــات النهــب الواســعة هــذه مبعــزل أو دون انتبــاه قــادة اجليــش الســوري والقــوات الروســية، ويبــدو أن 
هــذا النَّهــب هــو جــزء مــن الدخــل الشــهري لقــوات النظــام الســوري واإليــراين والروســي، وهلــذا يتــم التغاضــي عنــه علــى هــذا النحــو 
الصــارخ، حيــث تبلــغ عمليــات النهــب حــدَّ تفكيــك النوافــذ واألبــواب وجتهيــزات الصــرف الصحــي وأســاك الكهــرابء، والغالبيــة 
العظمــى مــن جيــش النظــام الســوري مــن أعلــى القيــادات وحــىت العناصــر علــى علــم هبــذا النهــج، حيــث تتــم عمليــات بيــع علنيــة 
للممتلــكات الــي مت هنبهــا يف مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري وحليفيــه اإليــراين والروســي، وتظهــر يف هــذه األســواق كميــات 
مــن املفروشــات وجتهيــزات كهرابئيــة، وأدوات زراعيــة، وماشــية، وأظهــرت صــور وتســجيات مصــورة بثَّهــا انشــطون واســتطعنا 
التحقــق مــن صدقيتهــا عناصــر مــن اجليــش الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه وهــي تعمــل علــى مجــع األاثث وحتميلــه يف ســيارات 
لبيعه يف أسواق استحدثت هلذا الغرض، كما أظهرت صور أخرى التقطت يف مناطق استطاعت فصائل يف املعارضة املسلحة 

اســتعادة الســيطرة عليهــا مؤخــراً أاثاثً وأدوات منزليــة جممَّعــة مــن خمتلــف املنــازل؛ متهيــداً لســرقتها وتعبئتهــا يف ســيارات الشــحن.

https://drive.google.com/file/d/1QZWtiPlFYyJICfLTeATt3ZlIgc8S12MB/view
https://drive.google.com/file/d/1Tj4gKaMCL8B6Bes0L3IaJVd1XlBkjxOC/view
https://drive.google.com/file/d/1HsWezbJOM6pt9HCnTUuQShbc-VoMf1iQ/view
https://drive.google.com/file/d/1ZxbL104i_2-4cbF68fei-9V_D1leCspH/view
https://drive.google.com/file/d/1OZFgH3EqyoXSEd-iTcDFxx0umWHB8QeS/view
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صــورة التقطتهــا وكالــة األنبــاء الفرنســية تظهــر ســيارات للشــحن اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متــت تعبئتهــا مبمتلــكات املدنيــني 
مــن مدينــة معــرة النعمــان متهيــداً لبيعهــا

صــورة تظهــر أحــد عناصــر قــوات النظــام الســوري يف أحــد أســواق بيــع املمتلــكات 
املنهوبــة بريــف حلــب

https://drive.google.com/file/d/1uN8BzJOdpOtQWUw6217Y7GpE8iTYWhNF/view
https://drive.google.com/file/d/1UhGLy9WJPSnprBXe5mpgaDs8TxKV1kk1/view
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وقــد وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ نيســان/ 2019 تعــرَُّض قرابــة 30 قريــة وبلــدة مــن ريــف محــاة الشــمايل وريــف 
إدلــب اجلنــويب وريــف حلــب الغــريب لعمليــات ســطو وهنــب للممتلــكات، نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة 
املواليــة لــه، وحبســب مــا أخــربان بــه عــدد مــن األهــايل ونشــطاء حمليــون فــإن تلــك البضائــع واملمتلــكات املســروقة جيــري تســويقها يف 
أســواق بلــدة الســقيلبية بريــف محــاة، وهــذا يذكــران مبــا قمنــا بتســجيله ســابقاً يف أعــوام 2012 و2013 مــن افتتــاح ميليشــيات 

النظــام الســوري أســواقاً مشــاهبة عقــب ســيطرهتا علــى مــدن محــص ومحــاة.

إن عمليــات النهــب هــذه، الــي ترتافــق أحيــاانً مــع حــرق للمنــازل، ُتشــر إىل رغبــة كبــرة يف االنتقــام مــن كل َمــْن طالــَب بتغيــر 
سياســي ورحيل النظام واحلكومة املتســبب الرئيس يف معظم ما وصلت إليه الدولة والشــعب الســوري، وُتشــكِّل عمليات النهب 
واحلــرق عائقــاً أساســياً أمــام عــودة النازحــني والاجئــني، كمــا إن بيــع ممتلــكات األهــايل وحــرق منازهلــم وكتابــة عبــارات طائفيــة 
عليهــا، وتصويــر مقاطــع مصــورة مــن قبــل عناصــر يف جيــش النظــام الســوري يتحدثــون فيهــا بعبــارات حتمــل متييــزاً طائفيــاً؛ مجيعهــا 
ــروا مــن أراضيهــم، وتــزرع أحقــاداً حيتــاج الشــعب الســوري ســنوات طويلــة بعــد  ممارســات ُتشــكِّل حتريضــاً ضــد الســكان الذيــن ُهجِّ

رحيــل الســلطات احلاكمــة حاليــاً للتعــايف منهــا.

ُنشــر إىل أن أطرافــاً أخــرى يف النــزاع الســوري قــد قامــت بعمليــات هنــب ملناطــق ســيطرت عليهــا، كمــا هــو احلــال لــدى قــوات 
حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي )قــوات ســوراي الدميقراطيــة/ PYD(، والتنظيمــات اإلســامية املتطرفــة داعــش والنصــرة، 
وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، ويظــلُّ حجــم عمليــات النهــب الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري واإليــراين والروســي هــي 

األكثــر اتســاعاً ومنهجيــة.

اثلثاً: قوانني ُتشرعن السيطرة على املمتلكات بعد هنبها:
يُعتــرب النظــام الســوري وحليفــه الروســي املتســبَب الرئيــس يف عمليــات التدمــر الــي حلقــت ابألبنيــة الســكنية واملراكــز احليويــة والبنيــة 
التحتيــة عــرب عمليــات القصــف العشــوائي الــي مارســها ابلرباميــل املتفجــرة والصواريــخ واملدفعيــة واهلــاون، فعلــى ســبيل املثــال وثَّــق 
فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املعــي مباحقــة حــوادث إلقــاء الرباميــل املتفجــرة مــا ال يقــل عــن 82 ألــف برميــل متفجــر 
ألقاهــا طــران النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح الســوري علــى خمتلــف احملافظــات الســورية، أي مــا يعــادل اثنتــان مــن القنابــل 

النوويــة مــن انحيــة األثــر التدمــري، ومل يكتفــي النظــام الســوري هبــذا التدمــر.
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مل يكتفــي النظــام الســوري بنهــب حمتــوايت املنــازل واحملتــوايت التجاريــة وحــرق العديــد منهــا، لكنــه بــدأ بســنِّ تشــريعات تســاعده 
يف عمليــات الســطو علــى املناطــق الــي دمرهــا، ويف ســوراي وضــع الرئيــس الســابق حافــظ األســد دســتوراً يف عــام 1973 أعطــاه 
صاحيــات شــبه مطلقــة، وكــرَّس ابنــه بشــار األســد ذلــك يف دســتور عــام 2012، حيــث يتمكــن الرئيــس مــن ســنِّ مــا يشــاء مــن 
ــا جملــس الشــعب فهــو منتقــى بشــكل كامــل مــن ِقَبــِل  مراســيم، حــىت وإن كانــت ُتالــف مبــادئ حقــوق اإلنســان األساســية، أمَّ
األجهــزة األمنيــة، وهلــذا فلــم يصــدر عنــه أي طلــب بعــزل الرئيــس واحلكومــة بعــد اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة 

واعتقــال وقتــل مئــات آالف الســوريني، بــل قــام بتربيــر تلــك اجلرائــم.

يســتخدم النظام الســوري عرب هيمنته املطلقة على أجهزة الدولة كافة مبا فيها جملس الشــعب، يســتخدم جملس الشــعب لتشــريع 
قوانــني ُتشــرعن اجلرميــة وتــربر عمليــات النهــب وتغلفهــا يف صــورة قوانــني، لكنهــا يف جوهرهــا جمــرد أدوات تنفيذيــة لتجريــد املواطنــني 
مــن مســاكنهم وحقوقهــم، وميكــن اعتبــار جملــس الشــعب يف ســوراي أحــد ملحقــات األجهــزة األمنيــة وفرعــاً مــن فروعهــا، كمــا هــي 

حــال حمكمــة اإلرهــاب، فالدولــة يف ســوراي حمكومــة بشــكل مطلــق عــرب األجهــزة األمنيــة.

واتلياً أبرز القوانني واملراسيم الي شرَّعها جملس الشعب يف سوراي التابع ألجهزة األمن:
القانــون 63 عــام 2012 ملصــادرة أمــاك اإلرهابيــني، ذلــك حبســب تعريــف النظــام لإلرهابيــني وهــم كل مــن طالــب بتغيــر حكــم 
العائلــة ونقــل ســوراي حنــو الدميقراطيــة واحلداثــة، وقــد اســتولت وزارة املاليــة علــى ممتلــكات مئــات الناشــطني يف احلــراك السياســي 
حبجــة دعــم اإلرهــاب، ونقلــت ملكيتهــا للدولــة، واســتوىل علــى بعــض منهــا أفــراد وميليشــيات داخــل النظــام الســوري وبشــكل 

خــاص ضمــن األجهــزة األمنيــة.
املرســوم التشــريعي 66 عــام 2012، هــدَف إىل تنظيــم املناطــق املدمــرة، واقتصــر علــى منطقتــني يف حمافظــة دمشــق، أمــا القانــون 

رقــم 10 الــذي ظهــر عــام 2018 فقــد مشــل األراضــي الســورية كافــة.
املرســوم التشــريعي 19 عــام 2015، مســح جملالــس اإلدارة احملليــة إبنشــاء شــركات قابضــة، وبنــاء علــى هــذا القانــون أتسســت 

شــركة دمشــق الشــام القابضــة عــام 2016 الــي يديرهــا حمافــظ دمشــق.
ــجات العقاريــة املغلقــة بســبب احلــرب يف األراضــي  املرســوم التشــريعي 11 لعــام 2016، هــدَف إىل إيقــاف العمــل يف السِّ

الســورية كافــة.
ــجات العقارية، لكنه طلب مســتندات ملكية وأوراق ثبوتية معقدة،  املرســوم التشــريعي 12 لعام 2016، هدَف إىل أمتتة السِّ

متجاهــًا أن قســماً كبــراً مــن هــذه الواثئــق قــد فُِقــَد بســبب تدمــر املنــازل الــذي قامــت بــه طائــرات النظــام الســوري احلربيــة.
املرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 2018، هــدف إىل إزالــة أنقــاض املنــازل املدمــرة، وهنــاك صعوبــة ابلغــة يف أن يثبــت أصحــاب 

هــذه املنــازل ملكيتهــا بعــد أن تدمــرت ومتزقــت أوراق ملكيتهــا بفعــل القصــف اجلــوي.
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القانــون رقــم 10 لعــام 2018، متَّ تعديلــه الحقــاً ابلقانــون رقــم 42 لعــام 2018 يهــدف إىل إنشــاء مناطــق تنظيميــة يف كامــل 
ســوراي دون أن حيــدد مــا طبيعــة تلــك املناطــق، أي أنــه إبمــكان النظــام الســوري إعــادة تنظيــم أي منطقــة يريدهــا يف ســوراي حبجــة 

وجــود هــذا القانــون، وهــذا يشــمل املمتلــكات الســكنية والتجاريــة.

تتغافــل كافــة تلــك املراســيم والقوانــني علــى حنــو مقصــود املتســبَب األساســي يف عمليــات الدمــار، وحصــار وتشــريد األهــايل، وهلــذا 
فإنــه مــن الفوضويــة مناقشــة تفاصيــل تلــك القوانــني وحمتواهــا، ألهنــا صــدرت عــن اجلهــة الــي قامــت ابرتــكاب انتهــاكات قصــف 
املبــاين الســكنية، الــي ُتشــكل جرائــم حــرب، ومــن املؤكــد أنَّ الســلطات الســورية ســوف تضــع قوانــني تكســبها مئــات مايــني 

الــدوالرات عــرب هنــب األراضــي واملمتلــكات، وعــرب عمليــات إعــادة اإلعمــار يف حــال بــدأت يف ظــلِّ هــذه القوانــني الرببريــة.

وُتشــكِّل عمليــة الســطو علــى املمتلــكات عــرب تشــريع قوانــني تالــف القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان وتنتهــك أبســط حقــوق 
املواطــن الســوري يف امللكيــة، عقبــة أساســية أمــام عــودة الاجئــني والنازحــني، وترقــى إىل عمليــة إخــاء قســري وحماولــة تاعــب 
ابلرتكيبــة الســكانية واالجتماعيــة، ويظــلُّ احلــل األساســي هــو الرفــض الشــعيب الكامــل هلــذه القوانــني التســلطية وفضــح ممارســات 
الســلطات احلاكمــة وخمططاهتــا، ويف حــال اســتمرت يف حكــم ســوراي فلــن يكــون هنــاك أي نــوع مــن األمــن وعــودة الاجئــني يف 

ظــلِّ هكــذا ممارســات وقوانــني تعــود إىل القــرون الوســطى.

رابعــاً: مدينــة محــاة وأكــراد ســوراي منــاذج صارخــة عــن عمليــات الســطو علــى املمتلــكات منــذ مــا قبــل 
:2011 آذار/ 

ــزان يف هــذا التقريــر علــى مــا أصــدره النظــام الســوري مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، لكنــه أطلــق عليهــا  لقــد ركَّ
ــزان علــى مرحلــة مــا بعــد انــدالع احلــراك الشــعيب ضــدَّ العائلــة احلاكمــة لســوراي يف آذار/ 2011، إال أن هنــاك  اســم قوانــني، ركَّ
العديــد مــن حــاالت الســطو علــى املمتلــكات وهنبهــا قــد حصلــت حبــق مــدن أبكملهــا، كمــا حصــل عقــب أحــداث مدينــة محــاة 
يف شــباط/ 1982 مــن عمليــات هنــب وســرقة للمنــازل بشــكل منهجــي وكثيــف، ومــن ســيطرة علــى عشــرات املمتلــكات ألهــايل 
املدينــة الذيــن مت اهتامهــم بشــكل عشــوائي مبحاولــة تغيــر نظــام حكــم األســد األب ابلقــوة، كمــا أن نظــام حــزب البعــث قــد 
مــارس متييــزاً عنصــرايً حبــقِّ األكــراد بنــاء علــى خلفيتهــم العرقيــة، وحــرم مئــات اآلالف منهــم مــن احلصــول علــى اجلنســية، كمــا جــرَّد 
إحصــاء عــام 1962 قرابــة 300 ألــف مواطــن كــردي ســوري مــن اجلنســية، واســتمرَّ التمييــز العنصــري ضدَّهــم طيلــة حقبــة حكــم 
حافــظ األســد، الــي اســتمرت 30 عــام، وكذلــك طيلــة حقبــة األســد االبــن إىل مــا بعــد احلــراك الشــعيب يف آذار/ 2011، حيــث 
بــدأ النظــام مبنحهــم اجلنســية، وال يــزال عشــرات اآلالف مــن األكــراد حمرومــون مــن اجلنســية حــىت اآلن، واحلرمــان مــن اجلنســية 
الــذي اســتمرَّ لعقــود حبــق األكــراد منعهــم مــن امتــاك العقــارات أو نقــل ملكيتهــا؛ ألهنــم يعتــربون مــن غــر الســوريني، وابلتــايل وفقــاً 

للقانــون الســوري ال حيــق لغــر الســوري التملــك.
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خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
حيظــر القانــون الــدويل العــريف النهــب وفقــاً للقاعــدة 152  والقاعــدة 2111 ، والقانــون اجلنائــي الــدويل )نظــام رومــا األساســي 	 

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة. املــادة 8-2 ب-316 ، و8-2-ه -45 (، وال يشــرتط أن يكــون النهــب واســع النطــاق 
أو ذو قيمــة اقتصاديــة عاليــة، وهــو ينطــوي علــى عواقــب خطــرة علــى الضحــااي، ومــن مث فإنــه يرقــى إىل أن يكــون انتهــاكاً 

خطــراً للقانــون الــدويل اإلنســاين.
وفقــاً ملــا متكنــا مــن تســجيله فإننــا نعتقــد أن عمليــات النهــب الــي قــام هبــا النظــام الســوري مبســاندة حليفيــه اإليــراين والروســي 	 

ُتشــكل جرميــة حــرب، ذلــك وفقــاً ملــا نصَّــت عليــه القوانــني األساســية واألحــكام الصــادرة عــن احملكمتــني العســكريتني يف 
نورمــربغ وطوكيــو، ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وقــد ترافقــت عمليــات النهــب مــع تكســر مــا ال يتمكــن 

مــن هنبــه، مث حــرق املنــازل.
كمــا انتهــك النظــام الســوري بدعــم واضــح مــن حليفيــه اإليــراين والروســي عــرب عمليــات النهــب الواســعة اتفاقيــات جنيــف، 	 

وقــد اتــذ يف عــدد كبــر مــن املناطــق شــكل تدمــر املمتلــكات أو االســتياء عليهــا علــى نطــاق واســع ال تــربره الضــرورات 
احلربيــة، وبطريقــة غــر مشــروعة وتعســفية )املــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف 1 5، واملــادة 51 مــن اتفاقيــة جنيــف 2 6، واملــادة 

130 مــن اتفاقيــة جنيــف 3 7، واملــادة 147 مــن اتفاقّيــة جنيــف 4 8، واملــادة 4 مــن الربوتوكــول 2 9(.

1  اللجنة الدولية للصليب األمحر، القانون الدويل اإلنساين، القاعدة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule52 << ،52 <<  ] مت زايرة الرابط 

بتاريخ 9/ آذار/ 2020[ 

2 اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، القانــون الــدويل اإلنســاين، القاعــدة https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule111 << ،111 << ] مت زايرة 

الرابــط بتاريــخ 9/ آذار/ 2020[

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5. << ،16-3 اللجنة الدولية للصليب األمحر، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8-2 ب

htm << ] مت زايرة الرابط بتاريخ 9/ آذار/ 2020[

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5. << ،5- 4  اللجنة الدولية للصليب األمحر، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 8-2 هـ

htm << ] مت زايرة الرابط بتاريخ 9/ آذار/ 2020[

5   اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، اتفاقيــة جينيــف األوىل، املــادة https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm << ،50 << ] مت زايرة الرابــط 

بتاريــخ 9/ آذار/ 2020[

6   اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، اتفاقيــة جينيــف الثانيــة، املــادة https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nslh8.htm << ،51 << ] مت زايرة الرابــط 

بتاريــخ 9/ آذار/ 2020[

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-pris- << ،130 7  اللجنة الدولية للصليب األمحر، اتفاقية جينيف الثالثة، املادة

oners-of-war <<] مت زايرة الرابط بتاريخ 9/ آذار/ 2020[

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-ci- << ،147 8  اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، اتفاقيــة جينيــف الرابعــة، املــادة

vilians << ] مت زايرة الرابــط بتاريــخ 9/ آذار/ 2020[

 >> https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm << ،4 9  اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر، الربوتوكــول الثــاين اإلضــايف التفاقيــات جينيــف، املــادة

] مت زايرة الرابــط بتاريــخ 9/ آذار/ 2020[

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.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iii-on-prisoners-of-war
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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التوصيات:
جلنة التحقيق الدولية املستقلة:

توثيق عمليات النهب الواسعة الي تقوم هبا قوات النظام السوري ابلتعاون مع امليليشيات اإليرانية.	 
ح خطرها على عودة النازحني والاجئني.	  إصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّ

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
فضــح ممارســات النظــام الســوري يف عمليــات النهــب الواســعة وأثرهــا يف تفكيــك اجملتمــع وزايدة االنقســامات الطائفيــة فيــه، 	 

وتقــدمي تقريــر إىل جملــس األمــن وإىل املبعــوث الــدويل إىل ســوراي يف هــذا اخلصــوص.

املبعوث الدويل إىل سوراي:
جيــب إيقــاف عمليــات النهــب الواســعة كبــادرة حســن نيــة لألطــراف املشــاركة يف اللجنــة الدســتورية، ألن مناقشــة الدســتور 	 

تتــم بعــد توقــف جرائــم احلــرب.

اجملتمع الدويل:
بعــد فشــل جملــس األمــن بشــكل اتم يف محايــة املدنيــني وأتمــني األمــن واالســتقرار يف ســوراي، انتقلــت هــذه املهمــة بشــكل 	 

واضــح إىل الــدول الــي تكــرتث مبنــع ارتــكاب جرائــم احلــرب وفقــاً اللتزاماهتــا ابتفاقيــات جنيــف وبشــكل خــاص املــادة األوىل 
مشــرتكة منهــا، حيــث يتوجــب عليهــا ضمــان احــرتام الــدول التفاقيــات جنيــف، ويعتــرب النظــام الســوري مــن أكثــر األنظمــة 

الــي انتهكــت اتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدويل يف هــذا العصــر.

النظام الروسي:
التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الــذي حتــول إىل عصــاابت مافيــا تقــوم بنهــب واســع ملمتلــكات املواطنــني الســوريني الذيــن 	 

قــام بتشــريدهم.
التوقــف عــن إرهــاب املدنيــني وتشــريدهم عــرب القصــف العشــوائي علــى املــدن والبلــدات يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا، وهــذا 	 

القصــف هــو الســبب الرئيــس يف تشــريد األهــايل؛ ممــا مكــن النظــام الســوري مــن هنــب ممتلكاهتــم.
تعويض األهايل الذين دمر القصف الروسي منازهلم والذين هنب النظام السوري حمتوايت منازهلم بعد أن شردوا منها.	 
دعم مسار سياسي ال يكون النظام احلايل املتورط جبرائم حرب جزءاً منه.	 
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النظام السوري:
يفــرتض ابلســلطات احلاكمــة أن توفــر احلمايــة واملســاعدة للمشــردين داخليــاً مــن عمليــات النهــب والعنــف، وذلــك وفقــاً 	 

للمبــدأ 3 واملبــدأ 21 مــن مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن رد املســاكن واملمتلــكات لاجئــني والنازحــني، وابلتــايل علــى النظــام 
الســوري التوقــف عــن القصــف العشــوائي وإرهــاب الســكان وتشــريدهم، وماحقــة عمليــات النهــب الواســعة الــي تقــوم هبــا 

قواتــه وإيقافهــا، وحماســبة مرتكــيب هــذه االنتهــاكات.
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