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 الملخص التنفيذي 

تنفذها موجزا  حول عمليات االستيالء التي  تقريرا    2018أصدرت منظمة العدالة من أجل الحياة في العاشر من من أيلول/سبتمبر 

العناصر الحكومية السورية في محافظة دير الزور، اآلن وبعد سنتين من استعادة القوات الحكومية السورية سيطرتها على  

مساحات واسعة من المحافظة يالحظ أن االستيالء مستمر بأيادي عناصر حكومية عسكرية وأمنية وعناصر مليشيات تابعة أو 

 مساندة لها.

ومن أوضاع أمنية متدهورة ومالحقات   2012لالجئين الهاربين من من ديرالزور نتيجة حرب امتدت منذ العام إن أمالك النازحين وا

 أجهزة األمن مهددة بشكل كبير خاصة مع صدور قوانين ومراسيم عن السلطة السورية تزيد من احتمال هذا الخطر. 

عادة االمالك أو توكيل شخص ما مقيم وهو ما يتجنبه  تطلب السلطات السورية عودة أصحاب المنازل وإقامتهم فيها كشرط إل

 الكثير من النازحين والالجئين خشية تعرض الوكيل ألي تهديد. 

إن الحديث عن حل سياسي شامل ودستور سوري يبقى ناقصا  مالم يعالج وبشكل واضح مشكلة االستيالء على الملكيات في سوريا 

 العدالة من أجل الحياة.  منظمةوهو ما تطالب به 

(  2الفقرة ) 8( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على:"ال يجوز أن يحرم أحد من ملكه تعسفا " وجاء في المادة 2) 17نصت المادة 

المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في سياق توضيح جرائم الحرب الواردة في النظام:"إلحاق تدمير   األساسي روما  منظا(  من 4)أ( )

 طريقة عابثة".واسع بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وب

يغطي التقرير مناطق سيطرة القوات الحكومية في محافظة ديرالزور حيث التقى باحثو المنظمة مع مجموعة من األشخاص الذين  

 تعرضت أمالكهم لالستيالء. 

 

https://jfl.ngo/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86/
https://jfl.ngo/
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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 المقدمة

نوب نهر الفرات في  من استعادة كامل المدن والبلدات والقرى الواقعة ج 2017تمكنت القوات الحكومية السورية في نهاية العام 

آخرها تنظيم الدولة، ومن أبرز المناطق  2012محافظة ديرالزور حيث خضعت هذه المناطق لسيطرة قوى مختلفة منذ العام 

 المستعادة القسم الشرقي من مدينة ديرالزور إضافة إلى مدينتي الميادين والبوكمال.

الحرس الثوري اإليراني، إضافة إلى مجموعات عسكرية مثل الدفاع  تتواجد إلى جانب القوات الحكومية قوات روسية وعناصر من 

 الوطني وحزب اهلل اللبناني وميليشيا فاطميون وغيرها.

استيالء على منازل  المنظم كما نفّذت عناصر عسكرية حكومية وغير حكومية منها أجنبية عمليات  للنهب تعرضت عشرات المنازل

تعود لنازحين والجئين وبعضهم عادوا إلى المحافظة، حجة االستيالء هي تأمين إقامة لقيادات عسكرية وأمنية أو االنتفاع  

 بالعقارات المستولى عليها. 

المتمثلة في  تستغل العناصر العسكرية واألمنية صعوبة العودة للكثير من الالجئين والنازحين إضافة إلى الحّجة األساسية 

 الضرورة األمنية كدافع لالستيالء.  

وفق متابعة وتوثيق باحثي منظمة العدالة من أجل الحياة يمكن الحديث عن انتهاكات القوى النظامية العسكرية منها واألمنية 

 والمليشيات المساندة لها في كل من مدينة ديرالزور والميادين على النحو التالي: 

لي عناصر من مليشيات  سورية وأجنبية على منازل في مناطق عديدة منها حي القصور وخاصة المنطقة  مدينة ديرالزور: تستو

القريبة من جامع الفتح، حي الجورة وجمعية غازي عياش القريبة من فرعي األمن العسكري واألمن الجوي إضافة إلى منازل في  

 سنوات. 6طالها خالل  األحياء الشرقية والتي تعرضت لدمار كبير نتيجة القصف الذي

مدينة الميادين: تمنع بعض الجهات العسكرية المدنيين من العودة إلى أحياء بأكملها فعلى سبيل المثال يسيطر الفيلق الخامس 

على حي سكني مقابل الفرن اآللي في المنطقة الغربية، اتخاذ الفرقة الرابعة مجموعة من المنازل كمقرات لها خلف الثانوية 

ة واستخدام احد المنازل كمركز لبيع ما تم نهبه، تنتشر الفرقة الرابعة على كامل سرير النهر وتسيطر على منطقة  الصناعي

 الحمدانية وهي عبارة عن أمالك خاصة إضافة إلى منزل بالقرب من دوار البكرة والتي تعتبر منطقة أمنية تابعة لقيادة الفرقة.

أصحاب المنازل بالعودة إلى المنطقة الواقعة بين الثانوية النسوية سابقا  وشارع األربعين  سمحت ميليشيات أجنبية لعدد من 

جنوب غرب المدينة مع بقاء سيطرتها على القسم األكبر من المنطقة واالستيالء على منازلها، يمنع الحرس الثوري اإليراني عودة  

هرباء وحتى حي التمو، كما تتواجد قوات روسية في مركز إنعاش  أصحاب المنازل بشكل تام إلى المنطقة الممتدة من شركة الك

 الريف.

أبلغ األمن العسكري من يريد العودة إلى المنازل الواقعة بمحيط مقره  شرقي المدينة بالسماح له شرط اإلقامة وليس التفقد  

 والمغادرة حيث تستولي عناصره  على عدد من المنازل.

 

وذلك لضمان  لتسويات والالجئين إلى العودة إلى مناطقهم كما دعتهم إلى ما أطلقت عليها ا دعت السلطات السورية النازحين

حقيقية تعرقل عودتهم  صعوباتعودة آمنة وعدم تعرضهم للمساءلة، إال أن نازحين التقت بهم منظمة العدالة سابقا  أكدوا أن 

https://jfl.ngo/%d9%86%d9%87%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1/
https://jfl.ngo/%d9%86%d9%87%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d8%a3%d9%87/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7/
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ودتهم ال  منها األوضاع األمنية والخدمة العسكرية اإللزامية  وعدم توافر فرص العمل، تحدث شهود في هذا التقرير أنه حتى ع

 تضمن استرجاع منازلهم حيث يشترط البقاء في المنزل حيث أن بعض المدنيين يضطرون على عدم البقاء بشكل متواصل. 
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 تجارب دول شهدت صراعات مسلحة 

تضمنت دساتير واتفاقيات  في العديد من الدول التي شهدت صراعا  نصوصا  خاصة بملكية النازحين والالجئين التي تعرضت  

( من القرار   7الء أو التدمير أثناء الحرب، كما  أصدر مجلس األمن الدولي قرارات متعلقة باألراضي والممتلكات منها الفقرة )لالستي

 . 1993لعام   (820)

والذي نص على:" يطلب من األمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا  عن الخطوات المتخذة لتيسير   1991 عام   ) 768(القرار رقم 

عدم إعادتها أو  عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق بما في ذلك وضع قائمة بأي ممتلكات تدعي الكويت

 عدم إعادتها سليمة".

 على ضرورة تقديم الحماية لحق الملكّية. 1991نصت اتفاقية التسوية الشاملة للصراع في كمبوديا عام 

أن لالجئين والمهجرين العودة بحرية إلى ديارهم   1( من اتفاقية دايتون  للسالم 7( من الملحق )1جاء في الفصل األول المادة )

، وأن يتلقوا تعويضا  عن  1991هم الحق في أن تعاد لهم الملكّية التي جردوا منها، في مجرى األعمال العدوانية  منذ عام  األصلية، ول

 أي ملكّية ال يمكن إعادتها لهم.

 

 

 1995كانون األول/ديسمبر  14االتفاق الذي أنهى الصراع في البوسنة والهرسك وتم التوقيع عليه في  1

https://undocs.org/ar/S/RES/820(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/687(1991)
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 قوانين وتشريعات سورية  تهدد الملكية 

من قانون خدمة العلم ليكون بناء  97الفقرة )ه( من المادة  2019كانون األول/ديسمبر  17مجلس الشعب السوري بتاريخ  لعّد

على أموال المكلف بخدمة العلم الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، كما يلقى الحجز   التنفيذي الحجز عليه من حق الدولة إلقاء 

ل في حال كانت أموال المكلف غير كافية  االحتياطي على األموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه األموا

عاما  وفقا لقانون   42يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن للتسديد ليصبح النص بعد التعديل:"

دة لزوجات  جباية األموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة إلنذاره ويلقى الحجز االحتياطي على األموال العائ

 وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه األموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد". 

ة أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات اإلدارية وذلك والقاضي بجواز إحداث  منطقة تنظيمي 2018لعام   10القانون رقم 

 بمرسوم بناء على اقتراح وزير اإلدارة المحلية وهو ما قد يشكل اعتداء على حق الملكية خاصة لالجئين والنازحين. 

 

https://sana.sy/?p=1073784
https://www.alalamtv.net/news/4618631/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.alalamtv.net/news/4618631/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.alalamtv.net/news/4618631/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.pministry.gov.sy/contents/13502/%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-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%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
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 اإلطار القانوني 

 على الصعيد الدولي

(  2الفقرة ) 8( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على:"ال يجوز أن يحرم أحد من ملكه تعسفا " وجاء في المادة 2) 17 نصت المادة

المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في سياق توضيح جرائم الحرب الواردة في النظام:"إلحاق تدمير   األساسي روما  نظام(  من 4)أ( )

 واسع بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة".

حول القانون اإلنساني العرفي الدولي على:"تحترم حقوق الملكية   األحمر للصليب الدولية اللجنة  دراسة من( 133)نصت القاعدة 

 لألشخاص النازحين".

بشأن النزوح الداخلي:" توفر الحماية لألموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليا    التوجيهية المبادئ( من 3) 21وفق المبدأ 

 وراءهم، وذلك من التدمير واالستيالء التعسفي وغير القانوني، وأيضا  من شغلها أو استخدامها". 

 اتفاقيات إقليمية 

حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية األوروبية:" لكل شخص   باتفاقية نصت المادة األولى من  البروتوكول اإلضافي الملحق 

طبيعي أو اعتباري الحق في احترام ممتلكاته. ال يجوز حرمان أي إنسان من ملكّيته إال بسبب المنفعة العامة ووفقا  للشروط  

 المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي". 

 (: 2( و) 1)  21األمريكية لحقوق اإلنسان المادة  االتفاقية

 االستعمال والتمتع لمصحة المجتمع.لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك -1" 

اليجوز تجريد أحد من ملكه إال بعد تعويض عادل له، وألسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة االجتماعية، وفي الحاالت -2

 واألشكال التي يحددها القانون".

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:"حق الملكية مكفول وال يجوز المساس به إال لضرورة أو مصلحة عامة   الميثاق( من  14المادة )

 طبقا  ألحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد". 

 

 على الصعيد الوطني

 : 2012الجمهورية العربية السورية عام   دستورمن ( 15)نصت المادة 

 الملكّية الخاصة من جماعية وفردية مصانة، وفق األسس التالية:  -1"

 ال تنزع الملكية الخاصة إال للمنفعة للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا  للقانون.-ب

 يجب أن يكون التعويض معادال  للقيمة الحقيقية للملكّية". -2

 : (372)قانون العقوبات السوري ووفق المادة 

 رسميا  بالملكية أو التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. من ال يحمل سندا  - 1"

https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy014ar.pdf
http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=11:2013-10-01-20-45-36&catid=3:criminalgroup&Itemid=6
http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=11:2013-10-01-20-45-36&catid=3:criminalgroup&Itemid=6
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وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على األشخاص أو األشياء ومن ستة أشهر إلى ثالث سنوات إذا  -2

 مسلحين". ارتكبه جماعة من شخصين على األقل  
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 شهادات حول االستيالء في مناطق سيطرة الحكومة السورية في ديرالزور

( شخص من دير الزور نازحين والجئين حيث تحدثوا للمنظمة عن استيالء عناصر من  11التقت منظمة العدالة من أجل الحياة مع )

 في مناطق متعددة في المحافظة.   القوات الحكومية السورية واألجهزة االمنية وميليشيات أجنبية على أمالكهم

:"أملك محل تجاري في سوق مدينة الميادين شرقي ديرالزور، مع دخول القوات الحكومية إلى المدينة قام  2)إسم مستعار(  عبديقول 

ئي  أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني الموالية لهذه القوات باالستيالء على المحل، رفض العنصر التجاوب مع محاولة أقربا

 باستعادته  رغم امتالكي لكل الوثائق التي تثبت ملكيتي وأكد أن قائد الدفاع الوطني منحه المحل لالنتفاع به ". 

يقول عبد أنه اتصل شخصيا  بالعنصر وحاول إقناعه باإلخالء إال أنه رفض وشتمه وهّدده في حال كّرر المطالبة. ويكمل:" بإمكاني 

لمنزل كونهم يطالبونني بالعودة ألتمكن من ذلك إال أنني ال أستطيع البقاء بصورة دائمة ومتواصلة العودة إلى المدينة واستعادة ا

ألن أبنائي مطلوبين للخدمة اإللزامية وأنا مضطر للعودة إليهم في مناطق النزوح، وهذا قد يؤدي إلى االستيالء على المنزل من  

 جديد".

من فرع أمن الدولة  في حي القصور في مدينة ديرالزور، يعتبر هذا الفرع مقرا  لتجمع )اسم مستعار( منزال  بالقرب أبو يوسف يملك 

ضباط وقوات من الحرس الجمهوري التابع للقوات الحكومية السورية، قامت هذه القوات باالستيالء على منازل في محيط من الفرع 

عائلة تسكن في منزلي بضرورة إخالئه ليسكن بدال  عنهم خاصة  تلك الواقعة خلفه. يقول أبو يوسف:" أبلغ ضابط من فرع أمني  

 ضابطا  أمنيا ، حاولت مع هذه العائلة توقيع عقد إيجار لمنع االستيالء عليه إال أننا فشلنا وطالبوا العائلة باإلخالء وقالوا لهم إن

 كنت أريد استعادة المنزل فعلي العودة إلى المدينة". 

غل المنزل إيراني وليس سوري ويقول:" عادة عندما يكون صاحب المنزل خارج سوريا ال يستطيع علم أبو يوسف أن الضابط الذي ش 

أقاربه استعادة أمالكه ويكون الجواب دائما  "خلي صاحب البيت يجي ياخذو" إضافة إلى أنه ال يستطيع أحد استرجاع المنزل ألن  

 اول بيع المنزل قال": من يشتري منزل يسكن فيه ضابط إيراني".الضابط الذي استولى عليه إيراني". وعند سؤال أبو يوسف هل ح

)اسم مستعار(:" مع بدء الحملة العسكرية الحكومية على ديرالزور نزحُت إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أبو نجم 

ل  والدي وأعمامي  واتخذوا منها  على الضفة المقابلة من نهر الفرات، في فترة غيابي سيطر حزب اهلل اللبناني على منزلي ومنز

 مقرات لهم". 

 لم يتمكن أبو نجم من الدخول إلى منزله المستولى عليه الكائن  في مدينة الميادين الستعادة أوراقه الخاصة. 

ئلته )اسم مستعار( الواقع في حي القصور في مدينة ديرالزور والذي غادره وعا  أحمد الديرياستولى فرع األمن العسكري على منزل 

. يقول أحمد لمنظمة العدالة من أجل الحياة:" يقيم في منزلنا اآلن  ضابط في فرع 2012الحرس الجمهوري على الحي عام  حملةمع 

ولم نتمكن من الحصول األمن العسكري  وهو من مدينة حلب، لم نستطع استعادة المنزل ألن سند الملكّية ال يزال داخل المنزل 

 عليه، وكون المقيم في المنزل ضابط في أحد الفروع األمنية فلم يستطع أحد قبول الوكالة الستعادة المنزل".

)اسم مستعار( في الميادين بعد نهب كافة موجوداته وحرق ما لم يتمكنوا من نهبه،   عزيزاستولت الفرقة الرابعة على منزل 

لفرقة أنهم استولوا على منزلي لحماية ضابط مقيم في منزل مجاور، ويؤكد أنه تم االستيالء على  يقول عزيز:" يّدعي عناصر ا

 معظم منازل الحي". 

 

 طلب الشاهد عدم ذكر االسم الحقيقي ألسباب أمنية  2

https://jfl.ngo/4999/
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يكمل عزيز حول محاوالته الستعادة المنزل:" رغم أنني أملك األوراق الثبوتية كاملة إال أنني تعرضت للتهديد من قبل عناصر  

الشخصيات في المدينة محاوال   استرجاع المنزل عن طريقهم". ال يمكن ل عزيز العودة  الفرقة الرابعة بعد تواصلي مع عدد من 

 لمنزله خشية االعتقال من قبل األجهزة األمنية وهو ما سهل عليهم االستيالء وتوجيه التهديدات. 

من بلدة بقرص فوقاني في ريف ديرالزور الشرقي تحدث لمنظمة العدالة عن تجربته:" دخلت القوات الحكومية   عماد المصطفى

وحرقوا محتوياته وطلبوا من أقاربي عدم االقتراب من المنزل تحت طائلة  2017إلى منزل عائلتي في تشرين الثاني/نوفمبر 

 راك المناهض للسلطة السورية". المساءلة، التهمة األساسية أنني كنت مشاركا  في الح

 

) اسم مستعار( من بلدة في الريف الغربي لديرالزور لديه تجربة مختلفة حيث قال:" استولى تنظيم الدولة على منزلي  أبو محمود  

بعد سيطرتهم على معظم محافظة ديرالزور وخروجي من البلدة ألسباب أمنية كوني ناشط مدني، بعد خروج التنظيم وسيطرة 

وات الحكومية استولت على منزلي واستخدمته كاستراحة لعناصرها، ليتم تحويله لمقر لها بعد فترة". ال يستطيع أبو محمود  الق

 العودة أو حتى االتصال بأقاربه في بلدته لكيال يتعرضون لالعتقال.

)اسم مستعار( الواقع   ساميسنوات استولى شخص يتبع ألحد المليشيات الداعمة للقوات الحكومية على منزل  ربع أ منذ حوالي 

بالقرب من الفروع األمنية في مدينة ديرالزور. يقول سامي:" ال يوجد أي طريق الستعادة المنزل إال بحضور المالك األساسي للمنزل أو 

ضمن بالضرورة استعادة المنزل، ما قد يسهل العملية علينا هو أن الشخص المقيم في المنزل ليس بيعه بشكل رسمي وهو ما ال ي

 ضابطا  أمنيا  أو اجنبيا  بل عنصر عادي". 

)اسم مستعار( من إبعاد عناصر عسكرية حكومية في مدينة الميادين أرادوا استئجار عقار لوالده وهددوه في حال حميد   تمكن

ل حميد:" بعد تواصلنا مع أحد أقربائنا المقربين من الحكومة السورية ويملك عالقات مع شخصيات في  رفضه التأجير. يقو

 المدينة تمكّنا من إقناع العناصر العسكرية بأننا بحاجة العقار وفعال  لم يعاودوا المطالبة به".

)اسم مستعار( بعد حرق محتوياته.   وائلنزل قامت مليشيات أجنبية باالستيالء على حي كامل غربي منطقة الميادين من بينها م

يقول :" تم تهديد أشخاص حاولوا استرجاع منازلهم وحرقت منازل بعض من طالب بمنزله، تعرفت على الجهة المسؤول عن  

 لبيك يا حسين(".  -لبيك يا زينب  -التعديات من خالل اإلشارات الموضوعة على أكتافهم والمكتوب عليها )الحرس الثوري  

)اسم مستعار(بأن مجموعة تتبع للفرقة الرابعة استولت على منزله بالقرب من دوار  محمد  بلغ عنصر تابع للقوات الحكومية  أ

البكرة وسط مدينة الميادين وأن ضابطا  برتبة عميد يقيم في المنزل. يقول:" ليس من السهل استعادة المنزل، التخوف األساسي 

 ة داخل المنزل وعواقب مطالبتي أو توكيل أي شخص بالقضية". هو في ردة فعل المجموعة الموجود
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 التوصيات 

إن استعادة الالجئين والنازحين لممتلكاتهم واحدة من اولوياتهم وإن اختاروا التوطن في مكان آخر، ويساعد في مواجهة محاوالت  

 الحياة: التغيير الديمغرافي الذي يرافق الحروب وبناء عليه توصي منظومة العدالة من أجل

 الحكومة السورية 

التصديق على نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك لتمكين ادعاء المحكمة من التحقيق في االنتهاكات -1

 والجرائم المرتكبة في سوريا. 

شخاص المسؤولين عن الجرائم التعاون مع اآللية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة القضائية لأل-2

ولجنة التحقيق المستقلة  2011األكثر خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 

 بشأن الجمهورية العربية السورية. 

تلغي كافة التشريعات التي تجيز االستيالء أن تضمن إعادة الملكيات ألصحابها وأن تطور آليات فّعالة لحل قضايا الملكّية، وأن -3

 على أمالك المهجرين. 

 وقف عمليات االستيالء سواء من قبل العناصر الحكومية أو المليشيات المساندة لها سورية كانت أو أجنبية. -4

 ممتلكاتهم. تسهيل عودة الالجئين والنازحين بشكل آمن ليتمكنوا من سلك الطرق القانونية الستعادة -5

 تسهيل اإلجراءات على النازحين والالجئين بهدف إدارة أمالكهم في مناطق سيطرتها.-6

 مجلس األمن 

أن يلعب دورا  أساسيا  في الضغط على أطراف الحرب في سوريا لتبني الخطوات المناسبة إلعادة الملكيات وأن يتدخل عبر   -1

 قراراته الملزمة لتحقيق ذلك. 

 سوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.إحالة الملف ال-2

 اللجنة الدستورية 

 أن تعمل على اعتماد نصوص واضحة وصريحة تحمي بموجبها حق الملكية وتلغى القوانين والتشريعات المنتهكة لهذا الحق.

 المنظمات الحقوقية المحلية والدولية

خاص مقيمين او نازحين أو الجئين وأن تكون من ضمن  توثيق كافة االنتهاكات المتعلقة باالستيالء على األمالك سواء ألش 

 األولويات. 

 



 منظمة الحياة من أجل الحياة                                                          اإلستيالء على الممتلكات في دير الزور                                                                                     

 


