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تقديم
رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية

عمليــات اســتيالء ومصــادرة وتدميــر لممتلــكات ومنــازل
الجئيــن فلســطينيين فــي العديــد مــن المخيمــات والتجمعــات

الفلســطينية ،كمــا فــي مخيمــات الســبينة وخــان الشــيح
والحســينية ومنطقة الذيابية بريف دمشــق ومخيمي النيرب
وحنــدرات فــي حلــب ،تعــود ملكيتهــا لناشــطين فلســطينيين

إغاثييــن أو إعالمييــن أو عســكريين أو لمعتقليــن ممــن
تتهمهــم الحكومــة الســورية بالتعامــل مــع المعارضــة الســورية
أو بتهمــة اإلرهــاب أو االنتمــاء إلــى فصيــل فلســطيني أخــد

ً
ً
مخالفــا لمواقــف النظــام.
موقفــا
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حق الملكية في االتفاقيات الدولية واإلقليمية
أكــدت معظــم االتفاقيــات الدوليــة اإلقليميــة علــى حــق الملكيــة ،فعلــى الصعيــد الدولــي أكــد
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام  8491فــي المــادة ( )71علــى أن «لــكل فــرد حــق التملــك

بمفــرده أو باالشــتراك مــع غيــره ،وال يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعسـ ً
ـفا» .كمــا أكــدت المــادة 71
مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام  6691علــى «أنــه ال يجــوز تعريــض أي

شــخص لتدخــل تعســفي أو غيــر قانونــي فــي خصوصيتــه أو أســرته أو مســكنه أو مراســاته.

وشــددت المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري

لعــام  5691علــى ضــرورة ضمــان حــق كل إنســان ،دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل

القومــي أو اإلثنــي ،فــي التمتــع بحــق التملــك بمفــرده أو باالشــتراك مــع آخريــن وبحــق الســكن.

كمــا أن مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة المتعلقــة بشــأن رد المســاكن والممتلــكات لالجئيــن
والمشــردين ،والمتعــارف عليهــا باســم مبــادئ بينيــرو أكــدت علــى وجــوب توفيــر الحمايــة ،فــي

ً
داخليــا ،وبخاصــة ضــد النهــب واالعتــداءات
جميــع الظــروف ،ألمــوال وممتلــكات المشــردين
المباشــرة والعشــوائية وأعمــال العنــف األخــرى ،أو اســتخدامها كــدرع لعمليــات أو أهداف عســكرية،

أو أن تكــون محــل انتقــام ،أو تدميرهــا أو االســتيالء عليهــا كشــكل مــن أشــكال العقوبــة الجماعيــة،

وكذلــك البــد مــن توفيــر الحمايــة لألمــوال والممتلــكات التــي يتركهــا المشــردون داخليـ ًـا وراءهــم،

وذلــك مــن التدميــر واالســتيالء التعســفي وغيــر القانونــي ،وأيضـ ًـا مــن شــغلها أو اســتخدامها.

كمــا واعتبــرت المــادة الثامنــة فقــرة ( )2مــن نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 8991
أن تدميــر الممتلــكات واالســتيالء عليهــا دون أن تكــون هنــاك
والــذي دخــل حيــز التنفيــذ عــام ّ ،1002

ضــرورات عســكرية جريمــة حــرب ،وال ســيما عندمــا ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي
إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق ،وينطبــق هــذا األمــر ســواء تعلــق األمــر بنــزاع مســلح دولــي

أم نــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي ،ومنــذ عــام  2102وصفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
النــزاع الدائــر فــي ســورية بنــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي.

أمــا علــى مســتوى االتفاقيــات اإلقليميــة فقــد أكــدت (المــادة  )12مــن االتفاقيــة األمريكيــة لحقوق
اإلنســان لعــام « 9691أن لــكل إنســان الحــق فــي اســتعمال ملكــه والتمتــع بــه ،وبأنــه ال يجــوز تجريــد
أحــد مــن ملكــه إال بعــد تعويــض عــادل لــه» .كمــا أقــرت المــادة  8مــن االتفاقيــة األوربيــة لحقــوق
اإلنســان لعــام  0591بحــق اإلنســان فــي احتــرام حياتــه الخاصــة والعائليــة ومســكنه .ونصــت المــادة

 13مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان لعــام  4002علــى «أن حــق الملكيــة الخاصــة مكفــول
لــكل شــخص ،ويحظــر فــي جميــع األحــوال مصــادرة أموالــه كلهــا أو بعضهــا بصــورة تعســفية أو غيــر
قانونيــة ،وحــق الملكيــة مكفــول أيضـ ًـا وال يجــوز المســاس بــه إال لضــرورة أو مصلحــة عامــة ،وفقـ ًـا

لنــص المــادة  41مــن الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب الصــادر عــام .1891
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حق الملكية في الدستور السوري لعام 2012

أكــد الدســتور الســوري لعــام  2102علــى مــا نصــت عليــه الدســاتير الســابقة ونصــت المــادة ()51
علــى أن «الملكيــة الخاصــة مــن جماعيــة وفرديــة مصانــة ،وأن المصــادرة العامــة فــي األمــوال

ممنوعــة .وال تنــزع الملكيــة الخاصــة إال للمنفعــة العامــة بمرســوم ومقابــل تعويــض عــادل وفقـ ًـا
للقانــون .وكذلــك ال تفــرض المصــادرة الخاصــة إال بحكــم قضائــي مبــرم .بينمــا تجــوز المصــادرة
الخاصــة لضــرورات الحــرب والكــوارث العامــة بقانــون لقــاء تعويــض عــادل .ويجــب أن يكــون التعويــض
معــادال للقيمــة الحقيقيــة للملكيــة.
ً

نزع الملكية «بحد القانون»:
صــدرت خــال الســنوات األخيــرة مــن عمــر األزمــة الســورية الممتــدة مــن آذار مــارس  1102وال تــزال؛

العديــد مــن القــرارات والمراســيم والقوانيــن الهادفــة إلــى معاقبــة الشــعب الســوري الــذي خــرج
علــى النظــام مــن خــال االســتيالء علــى أمالكهــم بحــد القانــون ،فعلــى ســبيل المثــال صــدر قانــون

«مكافحــة اإلرهــاب» رقــم  91لعــام  2102الــذي ألصــق بالمعارضيــن تهــم اإلرهــاب أو دعــم اإلرهــاب
حيــث نصــت المــادة  21علــى أنــه «فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون تحكــم

المحكمــة بحكــم اإلدانــة بمصــادرة األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وعائداتهــا واألشــياء التــي

اســتخدمت أو كانــت معــدة الســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة ،وتحكــم بحــل المنظمــة اإلرهابيــة
فــي حــال وجودهــا».

كمــا منــح المرســوم التشــريعي رقــم  36لعــام  2102ســلطات الضابطــة العدليــة أثنــاء إجــراء
تحقيقــات بخصــوص الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي ،وكذلــك الجرائــم

ً
آنفــا ،الحــق بمخاطبــة وزارة الماليــة
الــواردة فــي قانــون «مكافحــة اإلرهــاب» رقــم  91المذكــور
خطيـ ًـا وطلــب اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة الالزمــة علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للمتهــم،

كمــا ومنــح هــذا الحــق للنيابــة العامــة ولقاضــي التحقيــق أثنــاء نظــر الدعــوى ،اتخــاذ هــذه اإلجــراءات

فــي مواجهــة المتهــم أو المدعــى عليــه ،بمــا فــي ذلــك المنــع مــن الســفر ،وذلــك إلــى حيــن البــت
فــي الدعــوى بحكــم قضائــي مكتســب الدرجــة القطعيــة ،وهــذا يعنــي منــح الصالحيــات للضابطــة

العدليــة بمــن فيــم عناصــر الشــرطة واألمــن بطلــب إلقــاء الحجــز علــى أمــوال وممتلــكات الشــخص

الــذي هــو قيــد التحقيــق.

كمــا أن القانــون رقــم  01لعــام  8102المعــدل للمرســوم  2102 /66والمشــار إليــه سـ ً
ـابقا يشــكل
ً
إضافيــا فــي زيــادة معانــاة الســوريين مــن ناحيــة حــق الملكيــة ،حيــث يهــدف هــذا القانــون
عامــا
ً

حســب نصوصــه وظاهــره إلــى إمكانيــة إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمي
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العــام للوحــدات اإلداريــة ،بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر اإلدارة المحليــة والبيئــة ،إال أنــه فــي الحقيقــة
أثــار مخــاوف كثيــرة لــدى الســوريين بــأن النظــام الســوري يحــاول مــن خــال هــذا القانــون مصــادرة

وســلب ممتلكاتهــم باســم القانــون ،وال ســيما أن هــذا القانــون يفــرض علــى المالــك العديــد
مــن االلتزامــات التــي يتوجــب عليــه القيــام بهــا للحفــاظ علــى حقــه بالملكيــة ،كتقديــم الوثائــق

المؤيــدة للملكيــة ،والمشــاركة فــي انتخــاب الخبــراء ،وحــق االعتــراض علــى قــرارات لجنــة تقديــر
قيمــة العقــارات وغيرهــا مــن األمــور ،والمشــكلة األكبــر فــي هــذا القانــون أنــه صــدر ومــا يقــارب
نصــف الشــعب الســوري بيــن نــازح والجــئ ،والكثيــر مــن أصحــاب الحقــوق إمــا معتقلــون مــن قبــل

النظــام الســوري أو الميليشــيات المواليــة لــه ،أو مــن قبــل المجموعــات المســلحة المتطرفــة،

وبالتالــي مــن المتعــذر علــى الغالبيــة العظمــى منهــم الوفــاء بتلــك االلتزامــات ،ومــا ســينتج عــن
ذلــك مــن فقدانهــم لحقوقهــم بالملكيــة ،إضافــة إلــى مخالفــة هــذا القانــون للدســتور الســوري

ولنصــوص العهــود واالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحــق الملكيــة.)1( .

خارطة المخيمات والتجمعات الفلسطينية التي شهدت حاالت نزع الملكية
رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فقــدان عشــرات العائــات الفلســطينية

فــي ســورية لمنازلهــم فــي مناطــق متعــددة ،وتقاســمت هــذه المنــازل جهــات حكوميــة ســورية

كاألجهــزة األمنيــة أو بعــض وزارات الدولــة بعدمــا خولتهــا القوانيــن بذلــك ،أو أفــراد يتبعــون فــي
غالبيتهــم للمليشــيات التــي كانــت تقاتــل إلــى جانــب قــوات النظــام أو المنتميــة إلــى طوائــف
معينــة.

وتشــير مصــادر مجموعــة العمــل مــن داخــل ســورية إلــى قيــام النظــام الســوري واألجهــزة األمنيــة

والمليشــيات التابعــة لــه باالســتيالء علــى أمــاك منقولــة وغيــر منقولــة لالجئيــن الفلســطينيين
فــي أكثــر مــن مخيــم وتجمــع فلســطيني.

مخيم السبينة

الحالــة األولــى :ســيطرت المجموعــات المواليــة لألمن الســوري على منزل الالجئ الفلســطيني

«مصطفــى األميــن» ،الــذي كان قــد اعتقــل مــن منزلــه فــي بدايــة أحــداث منطقــة الســبينة ،كمــا
اعتقــل األمــن نجلــه أحمــد مــن علــى حاجــز البطيخــة فــي مخيــم اليرمــوك.

وبعــد ســيطرة النظــام علــى المخيــم صــادرت مجموعــة «الحــرس القومــي العربــي» المواليــة

للنظــام منــزل مصطفــى األميــن المكــون مــن ثالثــة طوابــق ،إضافــة إلــى المحــات التجاريــة فــي
1
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وحولــت المنــزل والمحــات إلــى نقطــة عســكرية لهــم.
نفــس البنــاء،
ّ

وكانــت المحــات المصــادرة معروفــة ألهالــي الســبينة ،وكانــت تحمــل اســم «مركــز األميــن لتجــارة المــواد

الغذائيــة» ،ويقــع المنــزل مقابــل مســجد الصحابــي «معــاذ بــن جبــل» فــي قلــب مخيــم الســبينة.

الحالــة الثانيــة :ســيطرت مجموعــات أمنيــة تابعــة لألمــن العســكري أحــد أفــرع النظــام األمنيــة علــى منــزل

الالجــئ «عمــر خالــد» وهــو أحــد مشــايخ المخيــم ،وكان يملــك مكتبـ ًـا للحــج والعمــرة فــي مخيــم الســبينة،
وحولــت المنــزل المؤلــف مــن أربعــة طوابــق إلــى نقطــة عســكرية تابعــة لهــا ،وكان األمــن الســوري قــد
ّ

اعتقــل نجلــه وســيم منــذ عــام .3102

الذيابية – ريف دمشق

أكــد الجئــون فلســطينيون فــي منطقــة الذيابيــة بريــف دمشــق اســتيالء عائــات مــن الطائفــة الشــيعية

محســوبة علــى النظــام الســوري علــى منازلهــم ،وذلــك بعــد عودتهــم إليهــا فــي الشــهر الثانــي مــن عــام
 7102عقــب نزوحهــم عنهــا منــذ عــام  3102إثــر األعمــال العســكرية بيــن النظــام والمعارضــة.

واتهــم الالجئــون الفلســطينيون ،النظــام الســوري بجلــب عائــات مواليــة لــه وعائالت مقاتليــن مع النظام،
وإســكانهم فــي منــازل تعــود ملكيتهــا لالجئيــن فلســطينيين وســوريين ،وقــال الالجئــون «إن العائــات

التــي اســتولت علــى منازلهــم رفضــت الخــروج منهــا ،واكتفــوا بالقــول «إن النظــام هــو صاحــب القــرار فــي

ذلــك وهــو المســؤول عــن القضيــة» ،فيمــا اســتطاع بعــض العائديــن إلــى المنطقــة مــن دخــول منازلهــم
واقتســامها مجبريــن مــع العائــات المواليــة للنظــام.
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مخيم الحسينية – ريف دمشق

ً
عــددا مــن المنــازل
أكــد الجئــون فلســطينيون أن

تعــود ملكيتهــا لالجئيــن فلســطينيين فــي مخيــم

الحســينية بريــف دمشــق ،اســتولت عليهــا عائــات

شــيعية محســوبة علــى النظــام الســوري.

كمــا صــادر النظــام الســوري منــزل آل المصــري
فــي مخيــم الحســينية وطــرد العائلــة خــارج المخيــم

ووثّ ــق اعتقــال
بدعــوى انتمــاء أبنائهــا لحركــة حمــاسُ ،
اثنيــن مــن العائلــة فــي الســجون الســورية منــذ
أكثــر مــن  6ســنوات.

كما منعــت قــوات الجيــش الســوري النظامــي
العديــد مــن عائــات المخيــم مــن العــودة إليــه ،وأبلغوهــم أن جميــع ممتلكاتهــم تحــت تصــرف الحاجــز ،ومــن

هــذه العائــات عائلــة أبــو هشــام قبــاوي أحــد وجهــاء الحســينية المعــروف بانتمائــه الســابق لحركــة فتــح،
والــذي اعتقلــه األمــن الســوري يــوم  / 62آب – أغســطس  5102 /أثنــاء عودتــه إلــى المخيــم ،وعائلــة
الالجــئ الفلســطيني «عويــد الحســن» مــن العــودة إلــى منزلهــم ،واعتقلــت أحــد أبنائــه.

مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

ً
بعــد تهجيــر أكثــر مــن  0052الجــئ فلســطيني قسـ ً
بدءا من  82تشــرين ثاني عام
ـرا مــن مخيــم خــان الشــيح

 ،6102ســيطر النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة علــى المخيــم ،وأشــرف مــع مجموعــات وأفــراد مواليــن

لــه علــى تحديــد منــازل الناشــطين اإلغاثييــن واإلعالمييــن والعســكريين ممــن هجــروا أو لهــم ارتباطــات مــع
المعارضــة أو حركــة حمــاس ،ووضعــوا عالمــات بلــون أحمــر علــى أبــواب تلــك المنــازل والممتلــكات لتمييزهــا
عــن غيرهــا.

وكتــب األمــن الســوري عليهــا عبــارة «مصــادر لمصلحــة األمــن العســكري» بهــدف اســتمالكها ووضــع يــده
ـزال تحــت بنــد مصــادر لألمــن العســكري.
عليهــا ،وأكــد شــهود عيــان للمجموعــة وجــود أكثــر مــن  02منـ ً

وبعــد عمليــات االســتيالء علــى المنــازل ،فتــح األمــن العســكري ثالثــة منــازل لتقطــن فيهــا عناصــر أمنيــة
مــن فــرع سعســع التابــع لألمــن الســوري بعــد إخــراج مــن تبقــى مــن ســاكنيها.

أمــا بقيــة المنــازل المســتهدفة والتــي تعــود ملكيتهــا لالجئيــن فلســطينيين هجــروا قسـ ً
ـرا مــن المخيــم،
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فهــي لــم تســكن ولكــن فــي أيــة لحظــة يقتحمهــا األمــن الســوري ويســتخدمها ،فيمــا هــددت المجموعــات
األمنيــة أهــل المخيــم بعــدم االعتــراض علــى تلــك التصرفــات تحــت طائلــة االعتقــال.

مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب

ســجل فــي مخيــم النيــرب عــدة حــاالت اســتيالء علــى منــازل ومحــات تجاريــة تعــود ملكيتهــا لالجئيــن

فلســطينيين ،وأشــرف علــى عمليــات المصــادرة مجموعــة «لــواء القــدس» المواليــة للنظــام الســوري،
بحجــة أن أصحابهــا يتعاملــون مــع مجموعــات المعارضــة المســلحة أو أحــد أفــراد العائلــة يشــارك أو شــارك

بالقتــال ضــد النظــام الســوري ومجموعاتــه المواليــة.
الحالة األولى:

اســتولى لــواء القــدس علــى منــزل ومحليــن تجارييــن فــي الشــارع الجنوبــي للمخيــم تعــود ملكيتهــم
لالجــئ الفلســطيني «يوســف الداهــودي» الــذي اعتقلــه األمــن الســوري عــام  ،2102وبعــد مقتــل نجلــه

«عبــادة»  02عامـ ًـا خــال مشــاركته القتــال ضــد جيــش النظــام علــى جبهــة حنــدرات فــي .5102 – 30 -01
فيمــا اعتقــل اللــواء خــال عمليــة االســتيالء الالجــئ الفلســطيني «أيمــن الداهــودي» ،وذلــك بســبب
رفضــه إخــاء محلــه التجــاري الــذي يقــع فــي بنــاء الشــاب «عبــادة الداهــودي» ،قبــل أن تصــادر الممتلــكات.
ـدد «عدنــان الســيد» أحــد قــادة «لــواء القــدس» بأنــه لــن يســمح بعــودة المغتربيــن مــن
وفــي حلــب أيضـ ًـا هـ ّ
أبنــاء مخيــم النيــرب إلــى مخيمهــم فــي المســتقبل ممهـ ً
ـدا للســيطرة علــى ممتلكاتهــم فــي المخيــم،

ترحــم
بســبب تعاطفهــم مــع عائلــة الداهــودي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،واتهــم الســيد كل مــن ّ
عليــه «بالخيانــة».

وتــا هــذا التهديــد اســتيالء مجموعــات اللــواء علــى ثالثــة منــازل تعــود لعائــات مغتربــة عــن مخيــم النيــرب،
وطــردت العائــات المســتأجرة لهــا علــى الرغــم مــن تدخــل محافــظ مدينــة حلــب وإعطائــه أوامــر بعــدم
االستيالء على بيوت العائالت في المخيم ،ممن هاجروا أو ممن هو محسوب على المعارضة السورية.

وقــد جــاء تدخــل المحافــظ بعــد مناشــدة أقــارب تلــك العائــات المتواجديــن فــي المخيــم ،وقــد اســتجابت

المجموعــات المواليــة للنظــام الســوري ألوامــر المحافــظ وقائــد شــرطة حلــب فــي المرحلــة األولــى ،لكــن
ســرعان مــا خالفتــه وقامــت باالســتيالء علــى المنــازل.

الحالة الثانية:
ســيطرت مجموعــة مــن لــواء القــدس علــى بنــاء مؤلــف مــن ثالثــة طوابــق ،يقــع مقابــل مســتوصف وكالــة
األونــروا ،وتعــود ملكيتــه لالجــئ الفلســطيني «عبــد القــادر شــلبي»

الحالة الثالثة:
اســتولى المســؤول السياســي لمجموعــة «لــواء القــدس» «عــادل عبــد الحــق» على منــزل طبيب األطفال
10
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الفلســطيني «يوســف ســليم» الواقــع خلــف ســكة القطــار فــي المخيــم والمؤلــف من ثالثــة طوابق.
الحالة الرابعة:
اســتولى المســؤول السياســي لمجموعــة «لــواء القــدس» «عــادل عبــد الحــق» علــى معمــل خياطــة الــذي
تعــود ملكيتــه البــن عمــه «عبــد الحــق عبــد الحــق» ،بحجــة موقعــه االســتراتيجي فــي الجهــة الغربيــة للمخيــم،

وإطاللتــه علــى ضيعــة عزيــزة ،والتــي كانــت أحــد مراكــز المعارضــة المســلحة فــي وقــت ســابق.

إال أن عبــد الحــق عبــد الحــق وبعــد عنــاء كبيــر وبدعــم روســي تمكّ ــن مــن اســتعادة معمــل الخياطــة كونــه
حامــا للجنســية الروســية ،وبعــد أشــهر مــن ذلــك توفــي عبــد الحــق ،وعــاد ابــن عمــه عــادل عبــد الحــق
ً

لالســتيالء علــى المعمــل مــرة أخــرى.

مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب

تنتهــج مجموعــة «لــواء القــدس» فــي مخيــم حنــدرات مخططـ ًـا يقــوم علــى اســتغالل حاجــة األهالي وســوء
أوضاعهــم المعيشــية لبيــع منازلهــم وشــرائها بأســعار بخســة ،وذلــك بتمويــل ودعــم مــن القــوات الروســية
في ســورية.

ويــروج متعاقــدون وسماســرة مقربــون مــن قائــد «لــواء القــدس» «محمــد الســعيد» بيــن أوســاط الالجئيــن

الفلســطينيين ،بــأن مصيــر مخيــم حنــدرات الجــرف واإلزالــة وتخييرهــم بالبيع بأســعار غير األســعار الحقيقية،
الســتغالل حاجــة الناس.

ـزال مــن أصحابهــا
وأكــد الجئــون لمجموعــة العمــل أن سماســرة المنــازل اســتطاعوا شــراء أكثــر مــن  05منـ ً

فــي المخيــم ،وتمــت عمليــات شــراء المنــازل بنحــو  2مليــون ليــرة ســورية ،علــى الرغــم مــن أن ســعرها
يتجــاوز الـــ  8مليــون ليــرة ســورية.

كمــا أشــار ناشــطون مــن أبنــاء المخيــم أن القــوات الروســية فــي ســورية تقــف خلــف عمليــات شــراء «لــواء
القــدس» لمنــازل المخيــم ،مرجحيــن وجــود نيــة لبنــاء قاعــدة عســكرية.

وعــرف مــن السماســرة المقربيــن مــن لــواء القــدس المدعــو «فهــد التايــه» الملقــب بالصــوص والمدعــو

«عبــد داوود» وهمــا واجهــة العمــل لقائــد لــواء القــدس محمــد الســعيد.
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ردود أفعال دولية وقانونية
أكــدت المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة أن الحكومــة الســورية تســتغل قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب

الكاســحة ومحكمتهــا المتخصصــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وغيرهــم مــن النشــطاء

الســلميين ،وكل ناشــط فــي الثــورة الســورية ،حيــث اعتبرهــم النظــام الســوري إرهابييــن.

قالــت «هيومــن رايتــس ووتــش» المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي تقريــر لهــا صــادر فــي 61
تمــوز  9102إن المرســوم  36يعطــي الســلطة لــوزارة الماليــة لتجميــد األمــوال المنقولــة وغيــر

المنقولــة لألشــخاص بانتظــار التحقيــق فــي جرائمهــم كمشــتبه فــي أنهــم إرهابيــون بموجــب

قانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام  ،2102حتــى عندمــا ال ُيتهمــون بــأي جريمــة.

وبينــت المنظمــة وجــود عيــوب جوهريــة فــي هــذا القانــون وعــدم احترامــه لإلجــراءات الواجبــة،

وكذلــك القانــون المنطبــق علــى محكمــة اإلرهــاب (القانــون رقــم  ،)22وتــرى أن طريقــة تنفيــذ
الــوزارة أحــكام القانــون ،بمــا فــي ذلــك اســتهداف أســر األشــخاص المدرجيــن علــى الالئحــة ،تشــكل

عقابـ ًـا جماعيـ ًـا وتنتهــك الحــق فــي الملكيــة.

ويشــكل تطبيــق وزارة الماليــة المرســوم - 36وفــق المنظمــة -عقابـ ًـا جماعيـ ًـا ،وهــو مــا يحظــره

ـوم الحـ َّـق فــي الملكيــة،
قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني
الدولييــن ،وينتهــك المرسـ ُ
ّ
المحمــي بموجــب المــادة  51مــن الدســتور الســوري والقانــون الدولــي ،عبــر الســماح للحكومــة

بمصــادرة ممتلــكات األفــراد دون اتبــاع اإلجــراءات الواجبــة وبــدون أي إشــعار (.)2

وحــول قانــون رقــم  01قالــت لمــى فقيــه ،نائبــة مديــرة قســم الشــرق األوســط فــي هيومــن

«يشــكل القانــون رقــم  01إضافــة مقلقــة إلــى ترســانة الحكومــة الســورية مــن
رايتــس ووتــشُ :
قوانيــن التخطيــط العمرانــي التــي اســتخدمتها فــي مصــادرة الممتلــكات ،دون مراعــاة األصــول

القانونيــة أو التعويــض» (.)3

فيمــا اعتبــر خبــراء قانونيــون إن الهــدف مــن المرســوم هــو «اســتغالل غيــاب المهجريــن أصحــاب
ـا عــن أمالكهــم ،وعــدم قدرتهــم علــى المثــول أمــام لجــان التنظيــم خــال
األراضــي واألبنيــة أصـ ً

المــدد القانونيــة وتقديــم مــا يثبــت ملكيتهــم ،علمـ ًـا أنــه ال يوجــد أقــارب لهــم حتــى الدرجــة الرابعــة

ليقدمــوا عنهــم الوثائــق التــي تثبــت ملكيتهــم ،مــع علــم النظــام بذلــك ،بــل تعمــده ذكــر القرابــة

والوكالــة ليخلــي مســؤوليته القانونيــة ويبــدو األمــر كأنــه قانونــي ووفــق األصــول» .وقــال
المستشــار القانونــي «خالــد شــهاب الديــن» « إن هــذا المرســوم سيســتهدف المناطــق التــي
تــم تهجيــر أهلهــا منهــا والمناطــق التــي خرجــت تنــادي بإســقاط النظــام ،الغتصاب العقــارات وإعادة

أوال ،وكمكافــآت لمجرمــي الحــرب مــع العصابــة ثانيـ ًـا ،وبالتالــي ترســيخ
توزيعهــا بشــكل طائفــي ً

التغييــر الديمغرافــي فعليـ ًـا وبشــكل رســمي فــي الســجالت العقاريــة» (.)4

قانون الملكية الجديد في سوريا أسئلة وأجوبة /ar/org.hrw.www//:https
2
2018/05/29/318436/news
3
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كيف يسلب قانون مثير السوريين عقاراتهم؟ h2ZsT/pw.2u//:https
األسد يصدر مرسوما ً لمصادرة الممتلكات واستكمال التغيير الديمغرافيh2ZsT/pw.2u//:https .
االستيالء على أمالك الالجئين الفلسطينيين في سورية

النتائج والتوصيات

يعتبــر حــق الملكيــة (المنقــول وغيــر المنقــول) مــن الحقــوق العينيــة األصليــة لإلنســان الــذي كفلتــه
االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة بمــا فــي ذلــك الدســاتير الســورية وعليــه:

•يتوجــب علــى الحكومــة الســورية احتــرام هــذه االتفاقيــات والقوانيــن والعمــل علــى إعــادة
الحقــوق ألصحابهــا مــن عقــارات ومنقــوالت.

•إلــزام الجهــات (حكوميــة أو أفــراد) التــي قامــت باالســتيالء علــى أمــاك النازحيــن بإخالئهــا
وإعادتهــا ألصحابهــا األصلييــن.

•إلغــاء القوانيــن والمراســيم والقــرارات الســالبة لحقــوق النازحيــن والمهجريــن ومــا يترتــب علــى
ذلــك مــن آثــار.

•توفيــر الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية بمــا يضمــن الحفــاظ علــى
مكتســباتهم وأمالكهــم ،والحيلولــة دون تســربها للغيــر بحجــة الغيــاب أو النــزوح أو اللجــوء ،أو
عــدم القــدرة علــى إثبــات الملكيــة التــي حالــت بينهــم الظــروف القاهــرة التــي تعرضــوا لهــا خــال

ســنوات الحــرب فــي ســورية.
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