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 : ي
كّرس التغيير أين بيت 

ُ
ي شمال سوريا ت

 
انتهاكات حقوق الملكية ف

ي 
 
 الديمغراف

  الستيالء عىل الممتلكات ا
/رسي كانيه مناطق ف     ،وتل أبيض عفرين ورأس العي  

نزح الت 
، يؤدي سكانها األصليون

ً
ض كما يقو    ،طقاالمن لتلك ةديمغرافيال الهندسة إىل تغيي   قرسا

ك الذي تتسم به،  إن طال األمر،  وستكون عواقبه وخيمةالسلم األهىل  والتعايش المشي 
  سياق إيجاد حل سي

  سورياولم تتم معالجة هذه القضية ف 
اع ف   اس  شامل إلنهاء الي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hevdesti.org/
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 : الملخص التنفيذي

ها أو  االستيالء عىل منازل وممتلكات المدنيي   أو    ائالت  ومنع عودة ع ،احتاللها بصورة غي  قانونية تدمي 

ازها وتهديدها، ه  انتهاكات  كية أو ابي   اء العمليات العسكرية الي  كبت عىل كردية  نازحة جر 
ُ
طاق نارت

كيةقبل واسع من    السوري" و  القوات الي 
  م الُمعارض،فصائل "الجيش الوطت 

 
رأس و  ناطق عفرينف

/رسي كانيه   عام سوريا،  لشما وتل أبيض العي  
 
  "غصن الزيتون" ف

  تحتلها تركيا كنتيجة لعمليت 
الت 

  عام  2018
 
 . 2019و "نبع السالم" ف

ق رابطة "
 
  هذتآزرتوث

 
 متكررة ومنهجية من عمليات النهب واالستيالء " للضحايا، ف

ً
ا التقرير، أنماطا

  "نبع السالم" و"غصن الزيتون"، 
  منطقت 

 
 عىل ممتلكات المدنيي   ف

 
ة   حدثت خارج  خاص 

تلك الت 

أو  أو بيعها  سلب الممتلكات العقارية واالستيالء عليها بدون وجه حق،كسياق العمليات القتالية،  

ها،  ودفعهم اىل مغادرة المنطقة.  ،وطرد سكانها األصليي    حرقها وتدمي 

كية و منذ دخول    السوري"قوات القوات الي 
/رسي كانيه  "الجيش الوطت  مناطق عفرين ورأس العي  

، بعد ، وتل أبيض ة بنهب الممتلكات المدنية، احتل مقاتلوها وعائالتهم منازل المدنيي   وبعد قيام األخي 

، أو قا
ً
رد، عىل ترك منازلهم، من خالل نزوح ُسكانها قرسا

ُ
موا بعد ذلك بإجبار السكان، وال سيما الك

از والقتل واالختطاف واالعتقال والتعذيب.   1التهديد واالبي  

 ،   السوري" بنهب ممتلكات المدنيي   أو االستيالء عليها بشكل منهج  
مع قيام قوات "الجيش الوطت 

م مدنيون شكاوى إىل المجالس العسكرية التا
 
بعة لتلك القوات، أو المجالس المحلية التابعة لـ قد

  لقوى الثورة والُمعارضة السورية  –"الحكومة السورية المؤقتة" 
  مناط –التابعة لالئتالف الوطت 

ق ف 

/رسي كانيه وتل أبيض، لكنهم لم يتمكنوا من استعادة ممتلكاتهم، وعىل الرغم من  عفرين ورأس العي  

طف ذلك، قام عنارص "الجيش الو 
ُ
ازهم أو احتجازهم، بينما اخت ين منهم أو ابي   " بتهديد الكثي   

طت 

  السوري" لقاء إطالق رساحهم. 
  "الجيش الوطت 

وا عىل دفع فدية لقادة ف  جي 
ُ
 آخرون وأ

/رسي كانيه وتل أبيض   عفرين ورأس العي  
، تعددت صور وأنماط االستيالء عىل ممتلكات المدنيي   ف 

  السوري" أو قادتها عىل جدران المنازل، كداللة عىل  مثل كتابة أسماء فصائل
"الجيش الوطت 

  إشارة واضحة لمنع العودة، ومن ثم شغل 
مصادرتها لتلك العقارات، أو وضع عالمات الحجز عليها، ف 

"تلك الممتلكات، أما بعا  
أو عي  استخدامها كمقرات عسكرية أو  ئالت عنارص "الجيش الوطت 

سات إدارية تتبع ل  لمجالس المحلية، لكن دون إخطار أصحابها أو عرض تعويضات عليهم. مؤس 

  
ها، ومنع عودة السكان إليها، كما ف    االستيالء عىل الممتلكات، وتدمي 

 ف 
ً
كية أيضا تورطت القوات الي 

ردية، وقام الداوديةقرية "
ُ
ك  عىل القرية الك

/رسي كانيه، حيث استوىل الجيش الي    رأس العي  
ف  " رسر

ويل أخرى إىل ثكنات بتحويلها إىل قاعدة عسكرية لقواته، بعد جرف عدد كبي  من المنازل وتح

رد من العودة إىل القرية، أو حت  دفن جثث 
ُ
  حي   تمَّ منع المدنيي   الك

استوطن فيها الجنود األتراك، ف 

تها.    مقي 
 موتاهم ف 

                                                             
ً في 1  46، وتحديداً في الفقرة 2020الصادر في شهر أيلول/سبتمبر  سوريا،لخاصة بلجنة التحقيق الدولية المستقلة ا تقرير تمَّ توثيق ذلك أيضا

 .(2022كانون األول/ديسمبر  26ة للرابط: والمتوفر على الرابط التالي )آخر زيار

http://www.hevdesti.org/
https://hevdesti.org/ar/
https://hevdesti.org/ar/
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B048'56.0%22N+40%C2%B016'15.3%22E/@36.815556,40.270907,1314m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd3091e4eea64140!8m2!3d36.815556!4d40.270907?hl=en/
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B048'56.0%22N+40%C2%B016'15.3%22E/@36.815556,40.270907,1314m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd3091e4eea64140!8m2!3d36.815556!4d40.270907?hl=en/
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

 من مناطق سورية أخرى بفعل 
ً
كية باستقدام آالف العائالت السورية النازحة قرسا وقامت الحكومة الي 

  منازل تمَّ 
 
اع، وتوطينها ف /رسي كانيه وتل أبيض، وتمَّ الي     عفرين ورأس العي  

 
 تهجي  سكانها األصليي   ف

 
ُ
  "عائالت ألفراد من  طي   وتو  ،رد إخالء الكثي  من المنازل من ساكنيها الك

 السوري" الجيش الوطت 

عائلة عىل األقل، تضم نساء وأطفال مقاتىل  تنظيم الدولة  55من توطي    "تآزر" تحققتمكانهم، كما 

/رسي كانيه - اإلسالمية   منازل تمَّ االستيالء عليها ضمن رأس العي  
 
، ف  . داعش، معظمهم عراقيي  

  غرافيو ديمهندسة الأحد اآلثار الكارثية لهذه االنتهاكات هو تغيي  ال
 
ردية ف

ُ
ة للمناطق ذات الغالبية الك

 ريا سو 
ً
ايدا  مي  

ً
ك   إعالنلدى سكان تلك المناطق، ال سيما مع ، الذي أصبح يشكل قلقا

الرئيس الي 

 يتيح العودة الطوعية  ، عن2022"رجب طيب أردوغان"، مطلع أيار/مايو 
ً
وعا تحضي  "أنقرة" مرسر

ئ سوري تستضيفهم تركيا إىل بالدهم.   لمليون الج 

كية سبق وتال  اآلالف من السوريي   بشكل قرسي إىل الشمال  بإعادة هذا الترصيــــح، قيام الحكومة الي 

كانت لجنة التحقيق الدولية المعنية رغم التحذيرات الدولية باعتبار سوريا غي  آمنة، حيث   ،السوري

ين األول/أكتوبر  25بتاريــــخ  أعلنت ا، قدبسوريا ممثلة برئيسه  2021ترسر
 
هذا ليس الوقت "، بأن

ي 
 
ا ف

ً
 أحد أن سوريا آمنة وأنه يمكن لالجئنر  العودة إىل ديارهم، ال بل نشهد تصاعد

المناسب ليظن  ّ

 2. "القتال والعنف

كية  ألغت رغم ذلك، فقد   عام  بالحكومة الي 
 155,000تصاريــــح اإلقامة ألكير من  2021و 2019ي  

 إىل 
ً
حيلهم قرسا كية السورية، لتقوم بعدها بي    معسكرات متاخمة للحدود الي 

سوري واحتجزتهم ف 

  السورية
  تقوم بها  تركيا تزعم ، وفيما األراض 

حيل الت   عمليات الي 
َّ
 شهادات  "طوعية"أن

َّ
بيد أن

 
 
از  تقارير وهناك  ،خالف ذلكي   تفيد بالسوريي   المرحل   تركيا لالستغالل واالبي  

تؤكد تعرض سوريي   ف 

 . تصاريــــح إقامتهم والتهديد باالحتجاز طويل األمد إلجبارهم عىل التنازل عن

  سبق أن وثق
  تمَّ جمعها لغرض إعداد هذا التقرير، ومئات الشهادات األخرى الت 

تها تفيد الشهادات الت 

 عمليات االستيالء
 
ق سوريا، أن   مناطق شمال وشمال رسر

 مُ  "تآزر" ف 
ً
ك آثارا  ،ار دمرة عىل مالك العقتي 

 
ُ
  يسكنها، فمن وت

  المنطقة الت 
ُسِلَب منه عقاره الذي كان يسكنه أو كان هدد تاريخه ووجوده ف 

  المنطقة أو أن يعود إليها  ،إن لم نقل من المستحيل عليه، يستثمره، سيكون من الصعب
أن يبق  ف 

 .
ً
 الحقا

 
َّ
  إعادة توطي   سوريي   من محافظات أخرى إن

/رسي كانيه، مناطقف     عفرين ورأس العي  
 نزح عنها الت 

، يؤدي ب سكانها األصليون
ً
  المنطقة ةغرافيديمال الهندسة تغيي  إىل  طبيعة األمر قرسا

 ضكما يقو    ،ف 

 إن طال األمر، ولم تتم 
ً
داد المشهد تعقيدا ك الذي تتسم به، وسي  

السلم األهىل  والتعايش المشي 

  سوريا. 
اع ف    سياق إيجاد حل سياس  شامل إلنهاء الي  

 معالجة هذه القضية ف 

                                                             
، األمم المتحدة، سوريا: رئيس لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة يحذر الجمعية العامة من أن الحرب ضد الشعب السوري مستمرة بال هوادة 2

 (.2022كانون األول/ديسمبر  26. )آخر زيارة للرابط: 2022ن الثاني/نوفمبر تشري 25بتاريخ 

http://www.hevdesti.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4RqQg0tUnhU
https://www.youtube.com/watch?v=4RqQg0tUnhU
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/03/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A7
https://www.alhurra.com/turkey/2022/05/03/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A7
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/07/335389
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/07/335389
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/erdogan-unveils-plans-send-1-million-syrians-back-anti-refugee-sentiment
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/erdogan-unveils-plans-send-1-million-syrians-back-anti-refugee-sentiment
https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
https://www.ohchr.org/ar/news/2021/10/syria-un-commission-chair-warns-general-assembly-war-against-syrian-people-continues
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االستيالء عىل الممتلكات له " نللضحايا إ "تآزر"وقال عز الدين صالح، المدير التنفيذي لرابطة 

اع وبعده، ستأثر بشكل كبير عىل مسألة عودة النازحنر   وخيمةعواقب   
وبعيدة المدى خالل الي 

وري  والالجئنر  إىل مناطق ُسكناهم األصلية، من لفت نظر األمم المتحدة ومجلس األ لذا من الض 

كية لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة و خطورة هذه المسألة،  الدوىلي إىل الضغط عىل الحكومة الي 

 وجماعات
ً
 ". مرتكبيها، أفرادا

 

 حق الملكية وفق القواننر  الدولية: 

  نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، من حقوق اإل  حق الملكيةيعتي  
 حيثنسان األساسية الت 

ك، وحظرت حرمان أي  اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسانمن  17أكدت المادة 
 
  التمل

 
عىل حق اإلنسان ف

 
ً
 هذا الحق ارتباطيرتبط و ، شخص من ملكه تعسفا

ً
 وثيق ا

ً
  العودة الطوعية  ا

 
ئ والنازح ف بحق الالج 

 . صىل  األ ىل مكان سكنه إمنة واآل 

  
 
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميي    المادة الخامسة من وقد تمَّ تأكيد هذا الحق ف

  تنص  عىل، 1965العنرصي لعام 
ورة ضمان حق كل إنسان، وبدون تميي   بسبب العرق أو اللون  الت  رص 

  أو األصل القوم  أو 
 مناالثت 

 
 كال

 
 أن
ً
اك مع آخرين. علما   التمتع بحق التملك بمفرده أو باالشي 

سوريا  ، ف 

 .لهما وتركيا هما دولتان موقعتان عىل هذه االتفاقية الملزمة

  تم  كما 
يد الداخىل  الت 

اعتمادها من قبل األمم المتحدة، عىل  أكدت المبادئ التوجيهية بشأن الترسر

، وبخاصة ضد النهب 
ً
دين داخليا   جميع الظروف، ألموال وممتلكات المرسر

ورة توفي  الحماية، ف  رص 

ة والعشوائية وأعمال العنف األخرى لعمليات أو أهداف  أو استخدامها كدرع ،واالعتداءات المبارسر

ها أو االستيالء عليها، كشكل من اشكال العقوبة الجماعية،  عسكرية، أو أن تكون محل انتقام، أو تدمي 

 وراءهم، وذلك من التدمي  
ً
دون داخليا كها المرسر   يي 

ورة توفي  الحماية لألموال والممتلكات الت  ورص 

 من شغلها أ
ً
، وأيضا  

  وغي  القانون 
 3و استخدامها. واالستيالء التعسق 

  ك–يحظر القانون الدوىل  عىل قوة االحتالل 
كيا ف  االستيالء عىل األمالك  –أجزاء من شمال سورياي 

ورة العسكرية المل   حالة الرص 
  المحتلة إال ف 

  األراض 
  يجب أن يتبعها تعويض  حة،الخاصة ف 

والت 

ر من هذا اإلجراء ي  ممتلكات الخصم واالستيالء وبغض النظر عن واقع االحتالل، يعتي  تدم .المترص 

  
  العرف 

 للقانون الدوىل  اإلنسان 
ً
اع المسلح انتهاكا وقد يرف  إىل جريمة ، عليها من قبل أحد أطراف الي  

 أو غي  دوىل  
ً
اع المسلح دوليا  . حرب سواء كان الي  

 

 :  التهجير

اع المسلح المسؤولية القانونية المرتبطة بتسببه بتهجي  السكان المدنيي   خالل   
  الي 

يتحمل كل طرف ف 

  األمر، ويعتي  هذا الحظر أحد قواعد القانون الدوىل  
اع المسلح. يحظر القانون الدوىل  اإلنسان 

الي  

                                                             
ون للجنة ، والمقر في الجلسة الرابعة والخمس1998، التي تم اعتمادها في النمسا عام المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخليمن  21المبدأ  3

 (.2022كانون األول/ديسمبر  26)آخر زيارة للرابط: . حقوق اإلنسان

http://www.hevdesti.org/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
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 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

  
 
  العرف

 إال إذا تمَّ وال ُيعتي  إخراج المدنيي   من أماكن سكنهم إجالء  قانو  ،اإلنسان 
ً
ألسباب عسكرية  نيا

 .4قهرية أو لدواع  أمن المدنيي   أنفسهم

وح المدنيي     
 –غي  أن الطرف المتسبب بي 

ً
ا  أو بصورة غي  قانونية باعتباره تهجي 

 باعتباره إجالء 
ً
 –قانونيا

، من امات القانونية األخرى المتعلقة بحماية وحقوق المدنيي   النازحي    
ها ما يتحمل جملة من االلي 

تب عىل ، 5والعودة الملكية، وما يتعلق به من ضمانات حماية حقوق ،يتعلق باالستقبال والمأوى وتي 

 لجريمة حرب
 
 6. التهجي  القرسي المسؤولية الجنائية الفردية لما قد يرف

 

 حق العودة: 

ي العودة الطوعية بأمان إىل ديارهم أو أماكن ُس "
 
ما المعتادة حالكناهم لألشخاص النازحنر  الحق ف

ي األسباب اىلي أدت إىل نزوحهم
 ". تنتف 

   132القاعدة 
 
  العرف

 من قواعد القانون الدوىل  اإلنسان 

يفرض هذا الحق عىل السلطات ذات الصلة مجموعة من الواجبات القانونية تتمحور بشكل أساس  

  مبادئ األمم المتحدة الت
وح حالة مؤقتة. كما تم تأكيد ذلك ف  ون الي  

َ
وح الداخىل  حول ك

 وجيهية للي  

وح  –عي  تحميل السلطات المختصة    تسببت بالي  
واجب ومسؤولية تهيئة  –وبشكل أساس  تلك الت 

مي     من العودة الطوعية، آمني   مكر 
ً
دين داخليا  .الظروف وتوفي  الوسائل لتمكي   المرسر

وراته لدفع المدنيي    وح وتركهم وحيدينإن التذرع بسي  األعمال العدائية والسياق العسكري ورص    للي  

. تتحمل 
ً
، وموجبات الطرف القائم عىل التهجي  ثانيا

 
لمصائرهم يخالف جوهر حظر التهجي  أوال

 السلطات المعنية مسؤولية القيام بالعديد من التدابي  الالزمة لضمان حق عودة النازحي   والالجئي   

ما نزع األلغام؛ سية توفي  المساعدة لتغطية الحاجات األسا ومنها: تدابي  تكفل العودة اآلمنة، والسي 

لية، واألدوات ا ية، لزراع)المأوى، والغذاء، والماء، والعناية الطبية(؛ توفي  مواد البناء، والمواد المي  

بية. كما يمكن اتخاذ تدابي  تس
مح والبذور، واألسمدة؛ ترميم المدارس، وبرامج تدريب المهارات، والي 

 ن يمثلهم( بزيارة مناطق العودة، قبل عودتهم إليها، لتقييم الوضع بالنسبةلألشخاص النازحي   )أو م

 ة. لألمان وللظروف المادي

  
ة أمام سوريا ال شك إن عمليات االستيالء عىل عقارات النازحي   والالجئي   ف  ، ستشكل حجر عير

 ما، فإن أول ما سيتبادر إىل
ً
  العودة يوما

ودة أذهانهم هو الع عودتهم الطوعية واآلمنة، فإن رغبوا ف 

  حال عدم وجود ما ذكر، فلن يكون لعودتهم أي معت  
  أراضيهم، وف 

  بيوتهم أو االستثمار ف 
 . للسكن ف 

                                                             
)آخر زيارة . 129لعرفي، القاعدة رقم ، قواعد القانون الدولي اإلنساني اقاعدة بينات القانون الدولي اإلنسانياللجنة الدولية للصليب األحمر،  4

 (.2022كانون األول/ديسمبر  26للرابط: 
 المصدر السابق نفسه. 5
 .”(٨( )هـ( )2) 8النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  6

http://www.hevdesti.org/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule129
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule129


 

 

  
HEVDESTI | contact@hevdesti.org | www.hevdesti.org                                                                                                                    Page 7 of 28
  

 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

 الحاجة الماسة إىل تهيئة الظروف المواتية للعودة اآلمنة"عىل  2015لعام  2254القرار وقد أكد 

رة، و والطوعية لالجئنر  والنازحنر  داخليا إىل مناطقهم األصلية وإ فقا عادة تأهيل المناطق المتض 

 ". للقانون الدوىلي 

  ذكرها المقرر الخاص لأل أ وقد تم  الت
داد ممتلكاتهم ضمن المبادئ الت    اسي 

 
مم كيد عىل حق الالجئي   ف

و"المتحدة   بـ "باولو بيني 
ً
شار إليها اختصارا

ُ
  ي

و" والت   لجمي"مبادئ بيني 
 
ع ، حيث أكد بأنه يحق

دي   و/أو ممتلكات ُحرموا منها، بصورة تعسفية أو الالجئي   والمرسر
ن أن يستعيدوا أي مساكن أو أراض 

 إعادتها 
ً
  و/أو ممتلكات يتعذر عمليا

غي  قانونية، أو أن يحصلوا عىل تعويض عن أي مساكن أو أراض 

 . إليهم، حسبما تخلص إليه محكمة مستقلة محايدة
 

 التوصيات: 

  مناطق عفرين  واألرض والملكية حقوق اإلسكانبعد دراسة قضية انتهاكات 
 
  شمال سوريا، ال سيما ف

 
ف

  
 عىل المقاربة الت 

ً
/رسي كانيه وتل أبيض، واستنادا ركز عىل تجارب ووجهات نظر وأولو ورأس العي  

ُ
يات ت

ات، خلصت "تآزر" إىل التوصيات اآلتية لألمم المتحدة ومجلس األمن الدوىل  / الناجي   و  الضحايا 

  
  الملف السوري: والفاعلي   الدوليي   ف 

اف مم المتحدة ومجلس األمن الدوىل  يجب عىل األ  .1   أجزاء من سوريا  االعي 
ك  ف 

بأن الوجود الي 

 للمادة  هو احتالل
ً
ية ) 42وفقا ام قواني   وأعراف الحرب الي 

اتفاقية من االتفاقية الخاصة باحي 

، ذلك اتفاقية جنيف الرابعة( من 78حت   47، والقسم الثالث )المواد من 1907( لعام الهاي

 
 
 . اتها كقوة احتاللتركيا عىل تحمل مسؤوليلحث

كية لوقف  .2   ترتكبها قواتها أو قوات الضغط عىل الحكومة الي 
انتهاكات حقوق اإلنسان الت 

  تحتلها شمال سوريا 
  المناطق الت 

  تقودها "أنقرة" ف 
  السوري" الت 

، ومحاسبة "الجيش الوطت 

 وجماعات
ً
 . مرتكبيها، أفرادا

 تهيئة الظروف المواتية لل .3
ً
 سكنهم إىل مناطق عودة اآلمنة والطوعية لالجئي   والنازحي   داخليا

داد ممتلكاتهماألصلية و    اسي 
 إعادتها  ،ضمان حقهم ف 

ً
  يتعذر عمليا

أو تعويضهم عن تلك الت 

 من هذه العملية. إليهم
ً
  جزءا

 ، عىل أن تكون منظمات المجتمع المدن 

   ال عىل أ ةالمانح الحكومات والجهات حرصتجب أن ي .4
تذهب مساعداتهم إىل المشاريــــع الت 

م حقوق    مشاريــــع تحي 
  البالد، بل أن توضع ف 

ات ديموغرافية ف  تهدف إىل إحداث تغيي 

 . السكان األصليي   وتدعم جهودهم إلعادة بناء مجتمعاتهم وتقويتها 

  السوري والحكومة السورية المؤقتة ال ا الضغط عىل .5
العسكرية التابعة  والقواتئتالف الوطت 

  تسيطر له
وعة عىل ممتلكات سكان وأهاىل  المناطق الت 

ما، لوقف عمليات االستيالء غي  المرسر

 ". درع الفرات" و  "غصن الزيتون" و  "نبع السالم"عليها، وال سيما مناطق عمليات 

 

http://www.hevdesti.org/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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 خلفية: 

   لخال
 
ق سوريا، تحت مسم عملية "نبع السالم" ف   شمال رسر

 
ك  لمناطق ف

ين الغزو العسكري الي  ترسر

  2019أكتوبر / األول
 
ة   السوريفصائل "تركيا و  قصفت، وبعده مبارسر

، " المدعومة منها الجيش الوطت 

 
ً
  المدنية ونهبت ال عشوائيا

، من مختلف الممتلكات الخاصة للسكان المحليي    بشكل منهج   مبان 

  سيما المكونات، وال 
ُ
" مئاترد الك  

عائالت النازحة بسبب ال ، كما منعت فصائل "الجيش الوطت 

كية من العودة إىل ديارها ك  قبل ذلك،  .العمليات العسكرية الي 
  أسفر الهجوم العسكري الي 

 
عام ف

ات المدنيي    ، والذي اطلقت عليه تركيا اسم عملية "غصن الزيتون"،عىل عفرين 2018 عن مقتل عرسر

ات اآلالف بحسب األمم المتحدةوتهجي  ع "رسر  
ممتلكات  يدها عىل ، ووضعت فصائل "الجيش الوطت 

 لالمدنيي   ا
ُ
  عفرينك

 
  كما أسكنت ، ودمرتها، ونهبتها دون تعويض أصحابها،  رد ف

 
مقاتلي   وعائالتهم ف

 منازل السكان. 

ألف من سكان مناطق عفرين  350أدت عمليتا "نبع السالم" و "غصن الزيتون" إىل نزوح ما ال يقل عن 

ق سوريا، من بينهم أكير من  /رسي كانيه وتل أبيض شمال وشمال رسر ألف شخص  36ورأس العي  

  ثالثة مخيما
/التوينةغي  رسمية ) تيعيشون ف   

  تل السمنو  رسي كانيه/الطالئعو  واشو كان 
( ف 

  خمسة مخيما
  الحسكة والرقة، وأكير من سبعة آالف نازح ف 

رسمية )العودة وعفرين  غي   تمحافظت 

  منطقة الشهباء شماىل  حلب، وفق ما وثقته 
والشهباء والمقاومة والعرص( تديرها اإلدارة الذاتية ف 

 رابطة "تآزر" للضحايا. 

  تحتلها تركيا كنتيجة لتلك العمليات العسكرية انتهاكات لحقوق اإلنسان، 
كما تشهد تلك المناطق الت 

  تقودها وتدعمها "أنقرة". ال حرص لها، من قبل القوات 
  السوري" الت 

كية وفصائل "الجيش الوطت   الي 

، مصادرة الممتلكاتالقتل بإجراءات موجزة واالختفاء القرسي، وكذلك  ،تشمل االنتهاكات الموثقة

رد ، وعرقلة عودة السكانالنهبو 
ُ
 . ، وال سيما الك

، مع غياب المساءلة واستمرار اإلفالت من العقاب، يجعل المناطق الخاضعة لالحتالل كل ما سبق

ة،
 
ك  غي  آمنة البت

جت  الي    حددتها األمم  معايي   وال تتوافق معلها تركيا،  كما رو 
العودة الطوعية الت 

 ة. المتحد

 وسبق أن أصدرت رابطة "تآزر" 
ً
   حول تقريرا

  ف 
نهب المحاصيل الزراعية واالستيالء عىل األراض 

واسعة النطاق  عمليات نهب وسلب، وآخر حول 2021آذار/مارس  11بتاريــــخ  منطقة "نبع السالم"،

/رسي كانيه، بتاريــــخ    منطقة رأس العي  
إىل  شكوى، ووجهت 2021ين األول/أكتوبر ترسر  6للممتلكات ف 

  األمم المتحدة، بتاريــــخ 
/نوفمي   29مقررين ف   

ين الثان  ، حول مصادرة تركيا والمجموعات 2021ترسر

  
  المناطق الت 

  ف 
  تدعمها المحاصيل واألراض 

مت  تحتلها شمال سوريا، كما المسلحة الت 
َّ
 "تآزر"نظ

  الخامس من أيار/مايو 
  السوري، ف 

كائها من المجتمع المدن    ،2022بالتعاون مع رسر
ً
  حدثا

ً
موازيا

عىل انتهاكات حقوق اإلسكان واألرض  تسليط الضوءبهدف  ،مؤتمر بروكسل السادس لفعاليات

  شمال سوريا، من وجهة نظر الضحايا، والملكية
معات المحلية المجت وتداعيات تلك االنتهاكات عىل ف 

  سوريا 
 . ف 

http://www.hevdesti.org/
mailto:https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
mailto:https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.5608252,40.6555181,5752m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bab4792db956d:0xcdf81c594092bbf3!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2KrZiNmK2YbYqSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KvYp9mG2YjZiiDZiNin2YTYp9iz2KfYs9mK!8m2!3d36.5574133!4d40.6461616!3m4!1s0x154a5526d6c29533:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.5608252,40.6555181,5752m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x154bab4792db956d:0xcdf81c594092bbf3!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2KrZiNmK2YbYqSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE2KvYp9mG2YjZiiDZiNin2YTYp9iz2KfYs9mK!8m2!3d36.5574133!4d40.6461616!3m4!1s0x154a5526d6c29533:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508?hl=ar&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Serekaniye+camp/@36.5220243,40.7908966,913m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!2z2KfZhNit2LPZg9ip2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3b1!8m2!3d36.507867!4d40.7462671!3m4!1s0x154ba9a9676f3bef:0x98e5781fd37a82f8!8m2!3d36.5207324!4d40.7848884?hl=ar
https://www.google.com/maps/place/Serekaniye+camp/@36.5220243,40.7908966,913m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x154ba8cd8c29a889:0x386be4546d7c857b!2z2KfZhNit2LPZg9ip2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3b1!8m2!3d36.507867!4d40.7462671!3m4!1s0x154ba9a9676f3bef:0x98e5781fd37a82f8!8m2!3d36.5207324!4d40.7848884?hl=ar
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86+(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9)%E2%80%AD/@36.2557939,38.9393069,1214m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrtmK2YUg2KrZhCDYp9mE2LPZhdmG2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3m5!1s0x1536dda4aa480bc7:0xc10039c0b072b365!8m2!3d36.2583779!4d38.9302737!15sCiXZhdiu2YrZhSDYqtmEINin2YTYs9mF2YbYjCDYs9mI2LHZitinkgERYXBhcnRtZW50X2NvbXBsZXjgAQA?hl=ar&authuser=0
https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85+%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86+(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9)%E2%80%AD/@36.2557939,38.9393069,1214m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrtmK2YUg2KrZhCDYp9mE2LPZhdmG2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3m5!1s0x1536dda4aa480bc7:0xc10039c0b072b365!8m2!3d36.2583779!4d38.9302737!15sCiXZhdiu2YrZhSDYqtmEINin2YTYs9mF2YbYjCDYs9mI2LHZitinkgERYXBhcnRtZW50X2NvbXBsZXjgAQA?hl=ar&authuser=0
mailto:https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
mailto:https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
mailto:https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
mailto:https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
https://help.unhcr.org/georgia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/
https://help.unhcr.org/georgia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/
mailto:https://hevdesti.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3/
mailto:https://hevdesti.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3/
mailto:https://hevdesti.org/ar/industrial-zone-arabic/
mailto:https://hevdesti.org/ar/industrial-zone-arabic/
https://hevdesti.org/ar/seizing-lands-ar-press-release-final/
https://hevdesti.org/ar/seizing-lands-ar-press-release-final/
https://fb.watch/cXBLk4usr1/
https://fb.watch/cXBLk4usr1/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en?page_lang=ar
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en?page_lang=ar
mailto:https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a/
mailto:https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a/
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 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

 ل 
ً
 : لضحايا انصاف سعيا

اتيجي كجزء من  الضحايا، ووثقت قصصهم وشهاداتهم،عملت "تآزر" بشكل مبارسر مع  ركز  تنا اسي 
ُ
  ت
الت 

/ات وعائالتهم/ن عىل تجارب ووجهات نظر وأولويات الضحايا  ، إىل جانب البحث عن والناجي  

 
 
ام وجهات نظر متعد اهة. بادة لتطوير فهم معمق وتحليىل  لألحداث، وااللي    لدقة والي  

زة 20ولغرض إعداد هذا التقرير، اعتمدت "تآزر" عىل 
 
من ضحايا تعرضوا ألنماط مختلفة  شهادة مرك

/رسي كانيه وتل أبيض وعفرين شمال سوريا، تم     مناطق رأس العي  
 
من انتهاكات حقوق الملكية ف

ة  ين األول/أكتوبر و 1الممتدة بي   جمعها خالل الفي  تحليل وكذلك ، 2022كانون األول/ديسمي    1ترسر

 إىل ، باإلضافةومعلومات المصادر المفتوحة، وتحليل األدلة البرصية ،والوثائق ،والصور  ات،/ الباحثي   

  
 . التحليل القانون 

  شمال سوريا ونتيجة 
 
ات الضحايا ف ، تبي    بنسبة  2022 ، خالل عامالتواصل المبارسر للرابطة مع عرسر

  
ة تدن     لدى كبي 

 حول حقوق الملكية وآليات الدفاع عنها، كغالبية  الوع  القانون 
ً
 النازحي   قرسا

 
 ما أن

وح وترك منازلها وممتلكاتها خلفها    ذلك الوثائق المؤيدة  ،مئات العائالت اضطرت إىل الي  
 
بما ف

  ظروف أو فقدت تلك الوثائق نتيجة ،للملكية
ً
اع أو أنها ال تزال غي  مكتملة قانونيا  

دى بق أما س كل    ،الي 

 لعدم امتالكهم الوثائق ال
ً
  إىل فقدان العديد من النازحي   قدرتهم عىل استعادة ممتلكاتهم قانونيا

ت 

 .تثبت الملكية

  م توعوية عدة ورشات لذا نظمت الرابطة
ق سوريا، خالل عام ف  ، 2022ناطق ومخيمات شمال رسر

  و لرفع ا
 حول "حقوق الملكية" وأنواع ودرجات الوثائقلوع  القانون 

ً
/ات قرسا  تعزيز قدرات النازحي  

 .
ً
  سوريا، وآليات الدفاع عن تلك الحقوق قانونيا

 المؤيدة للملكية ف 

  سوريا بدون معالجة قضية 
ه ال يمكن تحقيق السالم الشامل والمستدام والعدالة ف 

 
ترى "تآزر" أن

  انتهاكات حقوق اإل 
سكان واألرض والممتلكات، لذا نسىع من خالل هذا التقرير واألنشطة األخرى الت 

نفذها 
ُ
نصة للضحايا حت  يكونوا قادرين عىل تمثيل أنفسهم بنفسهم والدفاع عن ساحة/مإىل توفي  م ن

  شمال سوريا،  بهدف حقوقهم،
عىل الصعيدين تعزيز التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الملكية ف 

.  المحىل    والدوىل 
 

ي مناطق ملكية حقوق الانتهاكات 
 
 :"نبع السالم"ف

ين األول/أكتوبر    ترسر
/رسي كانيه وتل أبيض ف    رأس العي  

كنتيجة لعملية   ،2019منذ احتالل منطقت 

كية،    السوري عىل أكير من  "تآزر" وثقت"نبع السالم" الي 
كية والجيش الوطت  استيالء القوات الي 

  و  5500
ل سكت  ، ونحو مليون دونم ) 1200 مي      100محل تجاري وصناع 

ألف هكتار( من األراض 

  
 عن إفراغ تلك المنطقة الزراعية ف 

 
 .قرية من سكانها األصليي    55، فضال

  قرية كما تعرضت منازل وممتلكات أخرى للتدمي  والتجريف 
واالحتالل بصورة غي  قانونية، كما ف 

  الداودية"
ف  ردية، وقام " رسر

ُ
ك  عىل القرية الك

/رسي كانيه، حيث استوىل الجيش الي  رأس العي  

http://www.hevdesti.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4RqQg0tUnhU
https://www.youtube.com/watch?v=4RqQg0tUnhU
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B048'56.0%22N+40%C2%B016'15.3%22E/@36.815556,40.270907,1314m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd3091e4eea64140!8m2!3d36.815556!4d40.270907?hl=en/
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B048'56.0%22N+40%C2%B016'15.3%22E/@36.815556,40.270907,1314m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd3091e4eea64140!8m2!3d36.815556!4d40.270907?hl=en/
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 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

بتحويلها إىل قاعدة عسكرية لقواته، بعد جرف عدد كبي  من المنازل وتحويل أخرى إىل ثكنات 

 استوطن فيها الجنود األتراك. 

 باسم "داودية م
ً
عرف محليا

ُ
/زركان، وت تبع قرية "الداودية" لبلدة أبو راسي  

ُ
ن مال سلمان"، وتتألف ت

 نتيجة عملية "نبع السالم"، قبل أن تحتلها 50-55)
ً
جروا منها قرسا

ُ
رد، ه

ُ
، معظم سكانها ك

 
ال  ( مي  

تها.    مقي 
 
كية وتمنع المدنيي   من العودة إليها، أو حت  دفن جثث موتاهم ف

 القوات الي 

 للق
ً
 مكثفا

ً
كية، انتىه بتحويلها إىل عقب عملية "نبع السالم"، شهدت قرية "الداودية" نشاطا وات الي 

  
   ،تسويتها قامت بمساحة القرية و  قاعدة عسكرية، بعد أن جرفت تلك القوات نحو ثلتر

 
 ذلك بما ف

، وحولتها إىل ثكنات أخوانهمنازل "سعدون سلمان" و  لكمي   ،  بينما استولت عىل منازل أخرى ،المنازل

كية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء  49وماندوز كتيبة الكوماندوز األوىل التابعة للواء الك لجنود   القوات الي 
 
ف

 ". األناضول"

 و 
 
( لـ "تآزر"  52ث "سعدون سلمان" )تحد

ً
: هو من سكان قرية "الداودية" قاو عاما

 
 ئال

ين األول/أكتوبر  18بتاري    خ "  من ُسكانها، حيث نزحنا إ2019تشر
ً
ىل ، فرغت الداودية تماما

كية من القرية، لكن لم نكف عن  اب القوات الي  مدينة الحسكة، مع اشتداد المعارك واقي 

ي القرى العربية المجاورة 
 
اننا ف السؤال عنها وما آلت إليه، حيث لم يغادر معظم جير

اب منهمنازلهم،  سمح ألحد باالقي 
ُ
ي القرية وال ي

 
ونا أن قوات تركية قد تمركزت ف  ا". وأخير

ة، علمت عائلة "سلمان" من سكان القرى المجاورة، أن قريتها "الداودية" قد تم  تحوي ة وجي  
لها بعد في 

، ع
ً
، وتأكدت من ذلك الحقا

ً
ندما إىل قاعدة عسكرية تركية، بعد جرف منازل القرويي   النازحي   قرسا

 :
 
، وتحدث "سعدون سلمان" حول ذلك قائال  تداولت وسائل إعالمية الخي 

 كيف تم أنشاء  صور األقمار االصطناعيةوعير  مواقع التواصل االجتماعي "رأينا عىل 
ً
تباعا

ت  ابية حول القرية، وتجهير  مواقع الدبابات والمدافع، كما أن قناة تركية نشر
السواتر الي 

ي قريتن
 
ي أنشأت ف

كي مقاطع فيديو وصور من القاعدة العسكرية الت 
ا، رأينا فيها أن الجيش الي 

ي الجهة األمامية 
 
، وكذلك ف ل أعمامي

ىلي ومي  
ة/بعيدة المدى خلف مي   قد وضع مدافع كبير

 من القرية". 

http://www.hevdesti.org/
https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2020/sinir-otesinin-kahramanlari-bayrama-gorev-basinda-girdi/1852119
https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2020/sinir-otesinin-kahramanlari-bayrama-gorev-basinda-girdi/1852119
https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2020/sinir-otesinin-kahramanlari-bayrama-gorev-basinda-girdi/1852119
https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2020/sinir-otesinin-kahramanlari-bayrama-gorev-basinda-girdi/1852119
https://twitter.com/obretix/status/1266097547535417349?s=46&t=D07rOIImiMAsef3WNse4RA
https://twitter.com/obretix/status/1266097547535417349?s=46&t=D07rOIImiMAsef3WNse4RA
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 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

 

ظهر الصورة 
ُ
كية، "49لواء الكوماندوز ـ "التابعة ل "كتيبة الكوماندوز األوىل" جنودت   القوات الي 

ضمن القاعدة  ف 

/رسي كانيه. المصدر:    رأس العي  
ف    قرية "الداودية" رسر

  انشأتها تركيا ف 
 ". األناضولوكالة أنباء "العسكرية الت 

 

ظهر قرية 
ُ
ة. 2019حزيران/يونيو  17بتاريــــخ  "الداودية"صورة قمر اصطناع  ت ة قصي 

بيل احتاللها بفي 
ُ
 ، أي ق

http://www.hevdesti.org/
https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2020/sinir-otesinin-kahramanlari-bayrama-gorev-basinda-girdi/1852119
https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2020/sinir-otesinin-kahramanlari-bayrama-gorev-basinda-girdi/1852119
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ة. المصدر:  obretixناع  طصاال  القمرصور ملتقطة بواسطة  ة قصي 
ظهر قرية الداودية بعد احتاللها بفي 

ُ
 . Samirت

http://www.hevdesti.org/
https://twitter.com/obretix/status/1266097547535417349?s=46&t=D07rOIImiMAsef3WNse4RA
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بيل وبعد احتاللها وتحويلها إىل قاعدة عسكرية من قبل 
ُ
ظهر قرية الداودية بتواريــــخ مختلفة، ق

ُ
صور أقمار اصطناعية ت

  ت
لجنة التحقيق الدولية  تقرير م جرفها إلنشاء القاعدة العسكرية، المصدر: تركيا، وتظهر مقارنة الصور المنازل الت 

  شهر أيلول/سبتمي   سوريا،المستقلة الخاصة ب
 . 2020الصادر ف 

 

  نفذ
ُ
 : وصية لم ت

  قلبها بعد أن عجزت عن تنفيذ وصية
ة ف     حملت عائلة "سلمان" حرسة كبي 

  ف 
أحد أفرادها، الذي توف 

  مسقط رأسه بقرية "الداودية" ، وكان قد أوضمدينة الحسكة
، ورسد "سعدون سلمان" بدفنه ف 

 :
 
  القصة قائال

ي عدة أشهر عىل نزوحنا 
ي الحسكة ،"بعد مض 

 
ي أحد أعمامي هنا ف

 
ي توف

 
، وكان قد طلب ف

ي قريتهوصيته أن يتم دفنه 
 
ي القرى المج تواصلنا  . مسقط رأسه الداودية، ف

 
اننا ف اورة مع جير

ي مراسيم الدفنل وا استعدادهموأبد
 
ك ،لمساعدة ف ونا بأنهم سيستأذنون القوات الي  ية وأخير

ي القرية حت  تسمح لن
 
ي تتمركز ف

 . بدفن الجثة" ا الت 

 تنفيذ وصية فقيدها 
 
  القرية رفضت طلبها  ،حاولت العائلة جاهدة

كية المتمركزة ف  لكن القوات الي 

  إحدى القرى القريبة من الحسكةإىل  هفاضطر أقرباء ،هم من العودة إىل القريةومنعت
حيث  ،دفنه ف 

 . نزحت العائلة

http://www.hevdesti.org/
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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 غرافيلديمأين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكّرس التغيير ا

  قرية "الداودية" قد حذرت
 
كية المتمركزة ف   حصلت عليها "تآزر" أن القوات الي 

 تشي  اإلفادات الت 

اب منها ألنها منطقة عسكرية، كما طلبت منهم إبالغ سكان   سكان القرى والمزارع المجاورة من االقي 

 .
ً
رد بأن ال يفكروا بالعودة إليها مجددا

ُ
 القرية الك

 

  :فقدان األمل بالعودة 

امن مع   قرية " بالي  
 
كية ممتلكات ف باب تحويل قرية "الداودية" إىل قاعدة عسكرية، جرفت القوات الي 

، "، وحو الفرج  
لت منازل سكانها إىل نقاط عسكرية وثكنات لجنودها، كما انشأت فيها مشق  ميدان 

 إىل جنب قبل احتاللها. 
ً
رد والعرب والرسيان جنبا

ُ
  عاش فيها الك

 بحسب إفادات سكان القرية، الت 

 من قرية "باب الفرج"، والذي مظهر محمود/اسم مستعارقابلت "تآزر" الشاهد "
ً
" أحد النازحي   قرسا

 :
 
ث حول ما عاشته قائال

 
 7تحد

/رسي كانيه،"بعد سيطرة الفصائل المسلحة عىل  بدأت تتقدم نحو الريف  رأس العنر 

ي للمدينة
 
ف  عىل سالمتهم حينها  ،الشر

ً
نا ، و قمنا بإخراج األطفال والنساء من القرية حفاظا

ُ
ك

ي  نحن الرجال
 
/ نبيت ف  بلدة أبو راسنر 

ً
 إىل الق ،زركان ليال

ً
 نا عىليواستمر  ،ريةثم نعود صباحا

 .هذا الحال مدة أسبوع كامل"

د" عندما استذكر لحظة سماعه نبأ احتالل قريته، و بدا الحزن واألس واضحان عىل مالمح وجه "محم

 :
 
 لكنه تابع حديثه قائال

ي  كنت"بينما  
 
/زركان بلدةف ي  أبو راسنر 

ن    أخير
ّ
ان أن ىل الفصائل المسلحة قد سيطرت ع الجير

ي باب قري
ي من و  الفرج،ت 

رون 
ّ
ي تالعودة إليها حذ

 مما سمعناه عن االنتهاكات الت 
ً
رتكبها ، خشية

ي تسيطر عليها،
ي المناطق الت 

 
ي السوري ف

قصدنا مدينة الحسكة  لذا  فصائل الجيش الوطت 

ي ذلكالزراعةومستلزمات منازلنا وأرضنا وأدوات  ،وتركنا خلفنا جميع مملكاتنا 
 
 ، بما ف

ي كانت  مستودعاتنا 
ة من الالت   ". شعير والكمون والقمح تضم كميات كبير

كية قد جرفت بعض القرية  م سكانعل عىل احتالل قرية "باب الفرج" بعد مرور شهرين  القوات الي 
 
أن

المستودعات والممتلكات، وحولت المنازل إىل نقاط عسكرية وثكنات لجنودها، كما انشأت فيها 

  
 د" حول ذلك: و محم مظهر ، وقال "مشق  ميدان 

 
ُ
كية سكان القري ذلك، إذ  لم يتحقق لألسفلكن  ،نا عىل أمل أن نعود "ك ة منعت القوات الي 

لحة وانشأت حولها سواتر تربية، وأحاطتها بالدبابات واألس إليها عقب احتاللها، من العودة

كي 
 أشبه بمركز عمليات للجيش الي 

ً
 عسكريا

ً
 الثقيلة، فيما علمنا أن القرية أصبحت موقعا

/زركان". بالقرب  ي ريف بلدة أبو راسنر 
 
 من خطوط التماس/منطقة خفض التصعيد ف

                                                             
 تمَّ إخفاء معلومات الشاهد بناًء على رغبته. 7
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ظهر قرية 
ُ
/نوفمي   11بتاريــــخ  "باب الفرج"صور أقمار اصطناعية ت  

ين الثان  ، عقب احتاللها وتحويلها إىل 2019ترسر

كية.   موقع عسكري من قبل القوات الي 

 

http://www.hevdesti.org/
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 بالقتلتهديد ال : 

  أكير من ثالث سنوات عىل احتالل تركيا 
/رسي  عىل الرغم من مض  للمنطقة الممتدة بي   رأس العي  

/اسم مستعاركانيه وتل أبيض، ال يزال  "أيمن عىل 
  ريف رأس "8

 
، يخشر العودة إىل قريته "السفح" ف

، بسبب تلقيه تهديدات مستمرة بالقتل من م   السوري". العي  
  "الجيش الوطت 

 
 سلحي   ف

/رسي كانيه، ويقيم مع عائلته ينتم     رأس العي  
 
، الذي يعتي  أقلية ف  

 ح الشاهد إىل المكون الشيشان 
ً
 اليا

 من مسقط رأسه 
ً
ق سوريا، بعد نزوحه قرسا   شمال رسر

 
  المناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية ف

 
ف

كية، وقد تحدث لـ "تآزر" حول    قرية "السفح" نتيجة عملية "نبع السالم الي 
 
: ف

 
 أسباب نزوحه قائال

" 
ُ
 من أشخاص ال أعرفهم ق

ً
كية، قالوا إنهمتلقيت تهديدا  بيل بدء العملية العسكرية الي 

ي اللحظات األوىل من 
 
 ف
ً
ي قشا

ي فور دخولهم إىل المنطقة، لذا نزحت مع عائلت 
سيعدمونت 

 عىل حياتنا". 
ً
 العملية، خوفا

  تركها 
  جميع ممتلكاته الت 

خلفه، حيث تمَّ االستيالء عليها من قبل فصائل خرس الرجل الخمسيت 

  السوري"
  ذلك، وقد رسد "الجيش الوطت 

ا م، وُحرم من العودة إىل قريته عي  تهديده بالقتل، إن فكر ف 

 :
 
 جرى قائال

ي  تم  "
ي القرية االستيالء عىل جميع ممتلكان 

 
ي الزراعية، ، ف

ىلي وأرض 
ي ذلك مي  

 
يعة ذر ببما ف

ي 
ي تهديدي  د، كما استمرتقس/ لقوات سوريا الديمقراطية المزعوم انتمان 

 
تلك القوات ف

 بالقتل بنر  الفينة واألخرى". 

  السوري" باالستيالء عىل ممتلكات الضحية، بل قامت بحرق كتِف مسلحو لم ي
جزء   "الجيش الوطت 

له كبي  من   قرية "السفح"،   ،مي  
ل أخيه ف    استثمار أرضه الزراعية ومي  

من  ومنعه وعائلتهكما تستمر ف 

 استعادة ممتلكاتهم. 

 

  ي ُمهجر
ل مدن   : بيع مي  

كية، /رسي كانيه ضمن عملية "نبع السالم" الي  ك  عىل منطقة رأس العي  
قرر عدد  أثناء الهجوم الي 

 للحفاظ عىل سكانقليل من ال
ً
وح، رغم اشتداد حدة المعارك، ذلك سعيا   منازلهم، وعدم الي  

 البقاء ف 

 قة. ممتلكاتهم من الرس 

  السوري" لن ت وا ن بقم ظنَّ 
كية وفصائل "الجيش الوطت   القوات الي 

َّ
  المدينة، أن

نتهك حقوق ف 

 ،  لكن المدنيي  
ً
   جل  حيث تعرض ، الواقع كان مختلفا

  ف 
/رسي كانيه وريفها، وحت  من من بق  رأس العي  

،
ً
سوء المعاملة وتعرض آخرون ل تلك القوات، من قبللالستجواب والمساءلة  عادوا إىل المنطقة الحقا

كل ذلك بذريعة العالقة المزعومة السابقة مع اإلدارة الذاتية و/أو قوات سوريا   ،تعذيبوال

 . قسد / الديمقراطية

                                                             
 تمَّ إخفاء معلومات الشاهد بناًء على رغبته. 8
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" )الرجل قابلت "تآزر"  /رسي كانيه ممن بقوا فيها  72المسن "أبو عىل  ( أحد سكان رأس العي  
ً
عاما

  السوري"، وقد رسد قصته خالل
:  العمليات العسكرية، وتم  اعتقاله من قبل "الجيش الوطت 

 
 9قائال

ىلي خالل ال
ي من النهب"لم اغادر مي  

 عملية العسكرية، من أجل الحفاظ عىل ممتلكات عائلت 

ي أي عالقة مع أي جهات سياسية أو عسكرية، 
ي مسن وال تربطت 

 
واالستيالء، فأنا رجل مدن

فرقة اء األعمال العسكرية داهمت دورية مدججة بعنارص مسلحنر  من لكن مع انته

،الحمزة ي
، وقامت باعتقاىلي بشكل تعسف   المحطة الشماىلي

ّ
ي حي

 
ىلي ف

بعد أن عصبوا  ، مي  

 دون أن أفهم سبب ذلك".  عيناي،

، لكنها لم تكن فراج عنه بعد عدة أيام، وتم  استجوابه واإلاقتيد الشاهد/الضحية إىل مكان مجهول

 سوء المعاملة وتعرض للتعذيب إثر ذلك
 
، المرة الوحيدة، فقد تم  توقيفه واستجوابه مرات عدة، والف

 :
 
 وتحدث حول ذلك قائال

ي "  استجوانر
ت واتهامي بالتعامل مع الدارة الذاتية، وتعرضأرب  ع مرات خالل أسبوع،  تم 

ب وتعذيب شديدين، وحنر   ي المرة الرابعة،  إطالق رساحي لض 
 
ي أحد العنارص طلب ف

مت 

 ."
ً
 مغادرة المنطقة وعدم العودة إليها مجددا

/رسي كانيه، وتال ذلك استيالء فرقة "الحم له، بعد زة" اضطر الشاهد إىل مغادرة رأس العي   عىل مي  

له إىل أحد النازحي   رسقة كل محتوياته  
 أن مسلحي   من فرقة "الحمزة" باعوا مي 

ً
، وقد علم مؤخرا

ل استنادالسوريي   الذين   استقدمتهم تركيا إىل المدينة عقب احتاللها، بعد أن ادعوا ملكيتهم للمي  
ً
ا

رة، بحسب ما أكده الشاري نفسه للشاهد    لوثائق مزو 
ً
، والذي وقع هو اآلخر ضحية مسلج  الحقا

  السوري"
 . "الجيش الوطت 

 

 العودة منع : 

  السوري"لم تنتظر فصائل 
 بعد بسط سيطرتها عىل مدينة  "الجيش الوطت 

 
/رسي  طويال رأس العي  

  كانيه
 
، وك مة بحق  حت  بدأت بارتكاب انتهاكات منظ ب ان من جملة تلك االنتهاكات سلالسكان المدنيي  

 إىل مغادرة المنطقة. ودفعهم أصليي    كانسوطرد  ،واالستيالء عليها  اتممتلكال

لكنه  ،الطمئنان عىل ممتلكاتهلكردي إىل المدينة عاد ُمسن  ، 2019كانون األول/ديسمي    1بتاريــــخ 

له وممتلكاته، كما منعته من    السوري" قد صادرت مي  
ئ أن مجموعات تتبع لـ "الجيش الوطت  فوج 

 العودة وهددته باالعتقال إذا لم يغادر المدينة. 

 :
 
 10قابلت "تآزر" ابن الضحية، الذي رسد ما حدث مع والده قائال

                                                             
 تمَّ إخفاء اسم الشاهد، وبعض المعلومات بناًء على رغبته. 9

 تمَّ إخفاء اسم الشاهد، وبعض المعلومات بناًء على رغبته. 10
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ي إىل  لنا "عندما عاد أنر ي السوري قد صادر مي  
/رسي كانيه، كان الجيش الوطت  رأس العنر 

(، وعلمن ، وكذلك كلمة )هللا أكير ي ا وكتب كلمة )محجوز( ل  )أبو عبدو( عىل جداره الخارحر

ل، بعد أن رفع ف ي المي  
 
كت  ب  أبو عبدو يقيم ف

ُ
ي تلك القوات ي

 
ان أن قيادي ف وقه من الجير

 ية". العلم الذي تتبناه الثورة السور 

له أو حت  تفقده، بذريعة تعامل    السوري" والد الشاهد من دخول مي  
منع مسلحو "الجيش الوطت 

  ال
 
عودة ابنائه المزعوم مع اإلدارة الذاتية، كما هددته باالعتقال والتعذيب إذا لم يغادر و/أو فكر ف

، وقال الشاهد حول ذلك: 
ً
 مجددا

ستيالء عىل ممتلكاتنا ومنعنا من العودة، كان الهدف الرئيسي من هذا االتهام هو اال " 

ي المنطقة 
 
ي السوري بنهب محالتنا ف

ل، قامت فصائل الجيش الوطت   عن المي  
ً
وفضال

 ."
ً
 الصناعية واالستيالء عليها وعىل أرضنا الزراعية بالكامل أيضا

 

  السوري"تظهر الصورة استيالء 
ل الشاهد الجيش الوطت  ،  "محجوز"، وكتابة كلمة المسن " عىل مي   عىل جداره الخارج  

 . نفسه . المصدر: الشاهد رفع "علم الثورة" الذي تتبناه المعارضة السورية فوقهو 

 

 العودة الخوف من : 

/رسي كانيه، عىل عدم قدرته 52تحرس "فارس خلف" )ي بدوره،  من مدينة رأس العي  
ً
( النازح قرسا

ً
 عاما

  ولد وعاش فيها 
  حديثه لـ "ت برر ذلكو  طوال حياته، قبل احتاللها،عىل العودة إىل المدينة الت 

 آزر"ف 

 :
 
 قائال

http://www.hevdesti.org/
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/رسي كانيه بتاري    خ  كي عىل رأس العنر 
ي مع بدء الهجوم الي 

ين  9"نزحت مع عائلت  تشر

 من 2019 األول/أكتوبر 
ً
، خوفا ردي آخر، أخسر العودة منذ ذلك الحنر 

ُ
، وكحال أي ك

 لسج
ً
ي السوري الحافل التعرض لالعتقال أو انتهاكات أخرى، نظرا

ل الجيش الوطت 

ي مناطق سيطرتها". 
 
 باالنتهاكات الحقوقية ف

  السوري" عىل جميع ممتلكات الشاهد، حيث تحدث حول ذلك 
استولت فصائل "الجيش الوطت 

 :
 
 قائال

ي رأس 
 
ّ زرادشت ف ي حي

 
ىلي المؤلف من طابقنر  ف

"صادرت فرقة السلطان مراد مي  

/رسي كانيه، بعد أن نهبت محتو  ياته، وحّولته إىل مستودع لجمع وتخزين العنر 

ي المنطقة الصناعية، 
 
ي التجارية ف

 
ّ األخرى، كما نهبت محالن المشوقات من منازل الحي

ي كانت تحتوي آالف من قطع غيار اآلليات الزراعية". 
 والت 

/قامشلو، بعد أن خرس كل ما يملك، وقال إنه    مدينة القامشىل 
 
 مع عائلته ف

ً
كر ال يفيعيش الشاهد نازحا

/رسي كانيه   العودة إىل رأس العي  
  تشهده ،ف 

  ضل حالة انعدام األمان وفوض  السالح الت 
ا ال سيما ف 

 ". نبع السالم"منطقة 
 

  : ي
 تحويل عيادة طبية إىل مقر أمت 

/رسي كانيه، حيث اتبعت   عن رأس العي  
ً
ا  كثي 

ً
  مدينة تل أبيض، لم يكن المشهد مختلفا

فصائل ف 

"  
  اال  نهجال "السوريالجيش الوطت 

من مختلف المكونات، كما ، عىل ممتلكات المدنيي    ستيالءذاته ف 

ردية من العودة إىل مناطق سكنها األصلية. 
ُ
 منعت العائالت الك

 منال عدد منالتقت "تآزر" ب
ً
طبيب بينهم  ،هم وشهاداتهمووثقت قصص، مدينة تل أبيض نازحي   قرسا

  المدينة بشكل اعتيادي قبيل العملية العسكرية األسنان "عىل  عثمان" الذي كان 
يمارس مهنته ف 

كية.   الي 

  مدينة "عثمان"تحدث 
  السوري" عىل ممتلكاته ف 

  الرقة حول استيالء "الجيش الوطت 
 ف 
ً
 المقيم حاليا

 : تل أبيض، وقال لـ "تآزر"

ي "
ىلي وعيادن 

نزوحي وسيطرتها عىل بعد أسبوع من  الطبية، استولت الفصائل عىل مي  

ي المدينة، وحّولت 
ي إىل مالطبية عيادن 

، وكذلك ةبعد رسقة جميع المعدات الطبي قر أمت 

ىلي ومنازل أخرى بجوار 
 ."تّم تحويلها إىل مقرات عسكرية همي  

http://www.hevdesti.org/
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ظهر  بـ "تآزر" صورة خاصة
ُ
ل الطبيب ت   مدينة تل أبيض، مي  

"نبع ستيالء عليه نتيجة عملية قبيل اال "عىل  عثمان" ف 

كية. المصدر: الشاهد عىل  عثمان. 
 السالم" الي 

 

  :منهم 
ً
 انتقاما

ً
 تدمير منازل نازحنر  قشا

"الجيش  استيالء، حول ريف مدينة تل أبيض الجنون    من ينحدر  ،"تآزر" قابلته آخر  شاهد  تحدثو 

  السوري"
له الوطت    عىل مي  

 
ه بالكامل، ورسد ما حدث قائال  : وتدمي 

ي "
ي )حويجة عبدي( نتيجة عملية )نبع السالم( نزوحي عىل ع أسبو  عقب مض 

 من قريت 

كية، ىلي  مسلحو ااستوىل الي 
ي السوري عىل مي  

ي القرية، ثملجيش الوطت 
 
ي الزراعية ف

  وأرض 

 
ً
ان الحقا ىلي قد أن الفصائل المسلحة علمت من الجير

بعد  ،بشكل كامل قامت بتدمير مي  

 . "محتوياته رسقة كافة

 وأضاف الشاهد 
 
  السوري" فصائل أن

لي   آخرين صادرت "الجيش الوطت   
 ،ألقربائه تعود ملكيتهما  مي 

 قوات سوريا الديمقراطية "قسد". لتعامل مع ابعد أن وجهت لهم تهمة 

وبناء  عىل كالم الشاهد تواصلت تآزر مع سكان آخرين من قرية "حويجة عبدي" الواقعة جنون   تل 

  شهدت عمليات استيالء  ،أبيض
ة، والتقت بـــــــ "محمود عبدو/اسم مستعار"أخرى والت   25) وكثي 

)
ً
 إىلو  ،أحد سكان القرية عاما

ً
 ، والذي قال: مدينة الرقة النازح قرسا

ىلي "استولت فصائل ا
ي السوري عىل مي  

ي القرية لجيش الوطت 
 
اسطة ودمرته بو ف

ل والدي و  ي  العديد من منازلتركس/جرافة، كما دمرت مي  
، أقربان 

ً
 من  أيضا

ً
ذلك انتقاما

ي تضم أشخاص عائلتنا 
ق سورياعمل، الت  ي شمال رسر

 
 ". وا مع مؤسسات الدارة الذاتية ف

http://www.hevdesti.org/
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  حصلت عليها "تآزر" اإلفاداتوبحسب 
 الت 

 
  مناطق "نبع ، فإن

 
العديد من انتهاكات حقوق الملكية ف

ها، السالم" كانت بدافع االنتقام من أصحاب العقارات، سواء  باالستيالء عليها أو ح ما أرقها أو تدمي 

  المنطقة ومغادرت
 
و ها، أبذريعة تأييد أو تعامل الضحايا المزعوم مع اإلدارة الذاتية، أو لعدم بقائهم ف

ة.    أحيان كثي 
 
 أو ايزيديي   أو من أقليات أخرى ف

ً
ردا

ُ
 فقط لكونهم ك

 

ي مناطق عىل الممتلكات االستيالء
 
 : "غصن الزيتون" ف

كية عليها، حيث تداول رواد بدأت عمليات نهب المم   منطقة "عفرين" فور السيطرة الي 
 
تلكات ف

ة   مواقع التواصل االجتماع  بكير
ً
م ينهبون المنازل  صورا

ُ
  السوري" وه

ظهر عنارص "الجيش الوطت 
ُ
ت

ت وكالة 2018آذار/مارس  18دينة عفرين بتاريــــخ والمحالت التجارية عقب دخولهم إىل مركز م ، ونرسر

ظهر مقاتىل   AFPالصحافة الفرنسية 
ُ
 ت
ً
  فتحوني الفصائل السوريةصورا

 
 منازلومطاعم و   تجاريةمحاال

  ويرسقون منها 
ً
ونية وسلعا ، كما أظهرت خارج المدينةإىل أخرى، قبل نقلها  مواد غذائية وأجهزة إلكي 

 أخرى رسقة مقاتىل  
ً
 خلفهمصورا

ً
 . الفصائل لسيارات وآليات زراعية تركها النازحون قرسا

 

http://www.hevdesti.org/
https://www.alhurra.com/latest/2018/03/18/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.alhurra.com/latest/2018/03/18/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
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  عفرين، عقب احتاللها من قبل تركيا،
  السوري" بنهب ممتلكات المدنيي   ف 

ظهر الصور قيام مقاتىل  "الجيش الوطت 
ُ
 ت

 . AFP. المصدر 2018آذار/مارس  18بتاريــــخ 

 

   إدارتها إىلعقب احتالل منطقة "عفرين" من قبل تركيا، وإيالء 
السوري"،  فصائل "الجيش الوطت 

 لممتلكات المدنيي   ا يدها عىل وضعت تلك الفصائل
ُ
  عفرينك

، ودمرتها، ونهبتها دون تعويض رد ف 

  منازل السكان. كما أسكنت أصحابها،  
 مقاتلي   وعائالتهم ف 

 إىل مدينة حلب نتيجة عملية  قابلت "تآزر"
ً
  ريف عفرين، والذي نزح قرسا

 من ناحية "راجو" ف 
ً
شاهدا

: غصن الزيتون"
 
  تركها خلفه قائال

 11" وتحدث حول مصي  ممتلكاته الت 

كي وفصائل المعارضة السورية المسلحة عىل  من"بعد قرابة شهر واحد 
سيطرة الجيش الي 

  ،المنطقة
ً
وتعرض لالعتقال  عفرين، مدينةىل إكان قد عاد   ىلي  من جار   تلقيت اتصاال

ب والتعذيب ي والض 
ن  ،أن  ، أخير ي

قية قد استوىل عىل بستان   بعد أن قام فصيل أحرار الشر

 . "فيه المزروعة أشجار الزيتون بقطع كلّ  مسلحوه

كية أو فصائل "الج   خشيته من االعتقال و/أو القتل عىل يد القوات الي 
 
يش وقال الشاهد/الضحية إن

ه بالعودة إىل منطقته، حيث ال تزال ممتلكاته ُمصادرة من قبل تلك    السوري" حاال دون تفكي 
الوطت 

 عىل استعادتها. 
ً
 الجهات، دون أن يكون قادرا

                                                             
 تمَّ إخفاء معلومات الشاهد بناًء على رغبته. 11

http://www.hevdesti.org/
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318848
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   تقترص عمليات االستيالء عىل فصائل محددة لم
 
  السوريف

، حيث شاركت معظم ""الجيش الوطت 

  عمليات النهب واالستيالء
 
 عن تعرض منازل وممتلكات أخرى  الفصائل ف

 
عىل الممتلكات، فضال

كية.    للتدمي  نتيجة األعمال العسكرية خالل عملية "غصن الزيتون" الي 

  ناحية "بلبل" بريف  53تحدث "ريزان خالد/اسم مستعار" )
 
(، نازح من قرية هوزان/قورتاغ ف

ً
عاما

له وممتلكاته نتيجة عملية "غصن   12الزيتون"، وقال لـ "تآزر": عفرين، عن فقدانه مي  

اير "بعد نزوحي   ، بقيت م2018إىل حلب، مطلع شباط/فير
ً
ي  تواصال

 
ي الذين بقوا ف

 
ان  مع جير

، وعلمت منهم أو ممن عادوا إليها  ،عفرين
ً
ىلي  الحقا

مر بالكامل، أن مي  
ُ
 هتعرضنتيجة  قد د

كي ةالحربي ئراتاللقصف من قبل الط اير  ة،الي  ي أواخر شباط/فير
 
نهب  قبل أن يتم ،2018ف

ي  امل محتوياته من قبل عنارص فرقة السلطان مراد ك
ي  تمركزت الت 

 
 . "عقب احتاللها القرية ف

 

  ي آن واحد
 
لها ف  : فقدت ولدها ومي  

ين/اسم مستعار"عاشت  ( لحظات عصيب 47) عائلة "شي 
ً
ك  عىل عاما

   بلدتها ة أثناء الهجوم الي 
ريف ف 

ك  الذي رافق عملية "غصن الزيتون"،  ا هائابنأحد حيث فقدت العائلة  ،عفرين
نتيجة القصف الي 

 .
ً
 عن االستيالء عىل ممتلكاتها عقب نزوحها قرسا

 
 13فضال

:  رسدت األم الثكىل لـ "تآزر"
 
 لحظة فقدان ابنها قائلة

ي اليوم الخامس والثالثنر  من بدء العملية 
 
كيةالعسكرية "ف  سقطت قذيفة عىل الفرن ،الي 

ان ي ناحية رسر
 
ي البالغ ، منالمدنينر  حياتهمعدد من  عىل إثرها فقد و  ،اآلىلي ف

من  بينهم ابت 

 عام 19العمر )
ً
اء أثناء ذهابه  ، ذلك(ا  ولم نَر حت  جثته ،حيث ذهب ولم يعد  ،الخير  لشر

 بعد أن تحول بدنه ألشالء متناثرة". 

ان"، 2018اير شباط/في   25بتاريــــخ    ناحية "رسر
بعد اشتداد القصف  ،غادرت العائلة مسقط رأسها ف 

ك  عىل ريف عفرين
 من مت ،الي 

ً
 فقط  تحمل بل ،اعها وممتلكاتها دون أن تحمل معها شيئا

ً
 عميقا

ً
 حزنا

 . ولدها الذي لم تحظ  بفرصه دفنه بسالمعىل 

 تفيد باستيالء 2018نيسان/أبريل  حت  
ً
ا، رقة "السلطان مراد" عىل ممتلكاتهف تلقت العائلة أخبارا

لها، وإسكان مقاتليه   مي  
 وقد تحدثت الشاهدة حول ذلك قائلة: ا وعوائلهم ف 

ي هذه الدنيا  ،م الحزن علينا بفقدان ولدي"خيّ 
 
  ووصلتنا  ،أغىل ما أملك ف

ً
 يالءأخبار باست الحقا

، إسكان عائالتهم فيها،عىل ممتلكاتنا و  مقاتىلي فرقة السلطان مراد 
ً
كما   ما زاد من حالنا سوءا

ان  لنا  أنعلمنا من الجير ي البداية تّم قد مي  
 
 ّم تبعد مرور ستة أشهر لكن  ،تحويله إىل سجن ف

 ، الذي يقيم فيه مع عائلته، بعد نهب كافة محتوياته". إىل أحد عنارص الفرقة هتسليم

                                                             
 تمَّ إخفاء اسم الشاهد، وبعض المعلومات بناًء على رغبته. 12
 .اتهبناًء على رغب ةتمَّ إخفاء معلومات الشاهد 13
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  وتهديد استيالء : 

   47تلق  "شيخو وليد/اسم مستعار" )
 
  السوري" ف

 من أحد عنارص "الجيش الوطت 
 
( اتصاال

ً
عاما

  آذار/مارس 
 
طالبه بدفع فدية مالية لقاء عدم مصادرة ، 2019عفرين، عقب احتاللها من قبل تركيا، ف

  ريف المدينة، ومنحه مهلة محددة للتن
 
 14فيذ. ممتلكاته وبساتينه الممتدة عىل مساحات واسعة ف

 :
 
 رفض الشاهد دفع الفدية المالية، وتحدث لـ "تآزر" حول ما جرى قائال

ي دفع الفديةو  المحددة، المهلة عىل انتهاء"بعد مرور خمسة أيام 
ي  رفض 

 
ن حد أالمالية، أخير

ي 
 
ان ة لألغنام صادرت أحد معامىلي وحّولت صالتهأن الفصائل المسلحة قد  جير  إىل حظير

ي رسقتها من ريف 
 . "عفرينالت 

ل  استوىل ،2018أواخر أذار/مارس حت   قية" عىل مي     مدينة  "وليد"أحد عنارص فصيل "أحرار الرسر
 
ف

"الجيش  فصائلمن قبل له تفقد ممتلكاته بسبب التهديد المستمر لم يتمكن من العودة إذ  ،عفرين

  السوري"
: بالسجن وال الوطت 

 
 تعذيب، وقد تحدث الشاهد حول ذلك قائال

ي العودة "لم أفكر 
 
ي هناك أن إىل عفرين، لذا  ف

 من أحد أقربان 
ُ
 يطلبت

ّ
ىلي و تفق

رسل يأن د مي  

  ،ىلي صوره
ّ
 لكن

ّ
ي بأن

ن  ل بعد أن تّم   ال أحد ه رفض وأخير اب من المي   يالء االست يستطيع االقي 

 من يحاول سيكون و  ،عليه
ُ
جير عىل دفع فدية مالية لقاء  ،رضة لالعتقال والتعذيبع

ُ
وي

 ". حريته

  ينحدر منها، لم يتبَق فيها سوى 
 ناحية "راجو" الت 

 
ردية، من 50وأضاف الشاهد/الضحية أن

ُ
 عائلة ك

  أصل أكير من ألف عائلة كانت تقطنها 
قبل عملية "غصن الزيتون"، حيث حالت االنتهاكات الت 

  السوري" إىل مغادرتهم للمنطقة وعدم قد
كية وفصائل "الجيش الوطت  رتهم عىل ترتكبها القوات الي 

 العودة. 

 

  :ردية
ُ
 نهب أعمال تراثية ك

( بأ 66" )حنيف عثمان حمو"الفنان التشكيىل  يستذكر 
ً
اث الالفنية حول  لوحاته بعض سعاما ي 

ردي، و 
ُ
  تم  نهبها واالستيالء عليها الك

له الت     وعىل مي  
  قرية "مسيكان/موسكه" بناحية "راجو" ف 

  ريفف 

 عفرين، وقد قال لـ "تآزر" حول ذلك: 

ي خير من أحد ، 2018ذكر تلك اللحظة من شهر نيسان/أبريل ات"ال زلت 
حنر  وصلت 

ان م ي السوريالجير
 يتبع ألحد فصائل الجيش الوطت 

ً
ىلي  فاده أن عنضا

ي  قد استوىل عىل مي  
 
 ف

 بأشجار الزيتون المثمرة".  القرية، والذي كان
ً
 محاطا

                                                             
 تمَّ إخفاء معلومات الشاهد بناًء على رغبته. 14
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  ي تمثل لوحات "حمو"
ردي،تلك، الت 

ُ
اث الك  إرث رسد من خاللها الي 

ً
 تاريخي ا

ً
 بالنسبة له، ا

ً
ما لكنها  قي 

  نزح إليها مع
  مدينة حلب، الت 

 
 ف
ً
 معظمها رُسقت أو تم  تشويــهها بشكل متعمد، ويقيم الشاهد حاليا

: عائلته نتيجة عملية "غصن الزيتون" 
ً
كية، وقال لـ "تآزر" إنه يخشر العودة إىل عفرين مجددا  الي 

لحة قررنا عدم العودة في ظل سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المس"

لعائدين د ارعلى المنطقة، نظراً لالنتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعات بحق السكان الك  

 ".إلى منازلهم

 

ظهر الصورة الفنان 
ُ
له  التشكيىل  "حنيف حمو"ت   مرسمه ضمن مي  

  ريف ف 
  قرية "مسيكان/موسكه" بناحية "راجو" ف 

ف 

  عام عفرين
 . المصدر: الشاهد حنيف حمو. 2018، قبيل احتاللها من قبل تركيا ف 

http://www.hevdesti.org/
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  :تحديات العودة 

 النازحو 
َ
ة، حت  بفرصة تفقد ممتلكاتهم عقب االستيالء عليلم يحظ   أحيان كثي 

 
 من عفرين، ف

ً
ها  ن قرسا

  حالة "رمزي رشيد" )
 
كية، كما ف (، الذي تم  االستيالء 67كنتيجة لعملية "غصن الزيتون" الي 

ً
عىل  عاما

  قرية "ميدان أكبس" بناحية 
 
له ف   ريف عفرين.  "راجو"مي  

 
 ف

  ال
 
انه ف له قد تمت مصادرته وإسكان عائلة أحد مقاتىل  "الجيش علم "رشيد" من جي  قرية أن مي  

 :
 
  السوري" فيه، وتحدث لـ "تآزر" حول ذلك قائال

 الوطت 

ان، ممن عادوا إىل القرية عقب احتاللها،أخ" ي أحد الجير
 
ن ىلي  ير

عليه  االستيالء تّم  قد  أن مي  

ي من قبل عنض 
 
ي السوري، الذي يقطن فيه مع  ف

عائلته منذ حينها، وكنت الجيش الوطت 

 يضم نحو 
ً
تقال والمانجو والرمان  20قد زرعت بمحيطه بستانا شجرة حمضيات، كالير

 . "والتفاح والجاص والتنر  

كة بي   
  تخضع لسيطرة مشي 

  قرية "بابنس" بمنطقة الشهباء شماىل  حلب، الت 
 
 ف
ً
يقيم الشاهد حاليا

وقد أوضح لـ "تآزر" إنه ال يستطيع العودة إىل وقوات الحكومة السورية،  YPGوحدات حماية الشعب 

 :
 
 عىل حياته، وبرر ذلك قائال

ً
  ريف عفرين، خوفا

 قريته ف 

ان، طلبت 2019من احتالل عفرين، أي خالل عام  نحو عام بعد " ، عير اتصال أحد الجير

، ي
ىلي وتفقده هاتف 

ل زيارة مي   حمن الداخل، وأثناء محاولته زيارة المي  
ّ
 ذيال ، منعه المسل

لي ي المي  
 
ي  من ذلك، وطرده سكن ف

 
، واعتقاىلي إن فكرت ف

ً
 باعتقاله إن عاد مجددا

ً
مهددا

 .العودة"

 من
ً
ل الشاهد، فأن منازل أخرى تعود ملكيتها للمدنيي   النازحي   قرسا  

 عن االستيالء عىل مي 
 
 وفضال

ها خالل عملية   تدمي 
  ناحية "راجو" بريف عفرين قد تم 

"غصن الزيتون"، دون قرية "ميدان أكبس" ف 

  حصلت عليها "تآزر" من سكان القرية. 
 تعويض أصحابها، ذلك بحسب اإلفادات الت 

  قصة أخرى، 
(  51) "أمينة بدران/اسم مستعارعلمت "ف 

ً
 من عفرين،عاما

ً
  النازحة قرسا

 
ل  أن مي  

ق، كما تم  االستيالء عىل بستانهم
  قرية  عائلتها قد احي ُ

  ريف  بناحية "راجو" "زاركا/ ةالمطل"ف 
ف 

  السوري"ا"فصائل  عفرين، من قبل
 15 . لجيش الوطت 

  رسدت "بدران"
 
 : تفاصيل قصتها لـ "تآزر" قائلة

 " 
ً
كية، وتحديدا ي شهر عىل نزوحنا من عفرين، نتيجة عملية )غصن الزيتون( الي 

بعد مض 

ي شهر نيسان/أبريل 
 
دم برؤية م2018ف ي إىل المنطقة، وصُ ل شقيقاه، ، عاد شقيق زوحر ي  

ي السوري قد 
قا بالكامل، كما وجد أن فصائل الجيش الوطت 

، قد احي ُ ي وأحدهما زوحر

ي الذي يضم   شجرة زيتون ُمثمرة".  35استولت عىل بستان زوحر

                                                             
 .ابناًء على رغبته ةتمَّ إخفاء معلومات الشاهد 15
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اب من البستان مرة حون الذين استولوا عىل بستان العائلة، شقيق زوج الشاهدة، من االقي 

 
 حذر المسل

. أخرى، وهددوه باالعتقال 
ً
  حال عودته إىل المنطقة مجددا

 
 والتعذيب حت  الموت ف

  ريف عفرين، والذي قال: 
 
 تحدثت "تآزر" إىل شاهد آخر من ناحية "راجو" ف

 
ّ
ي ارتكبتها الفصائل المسل

 لالنتهاكات الت 
ً
  انحة بحق السك"نظرا

ُ
نازلهم مالعائدين إىل  رد الك

ي و  ،قررت عدم العودة ،وأراضيهم
ي خسارة  ذلك كلفت 

 
، 2مألف  58 مساحته ةالبالغ بستان

  محالت تجارية 6 إىل ضافةبال  ،ست سنواتشجرة زيتون بعمر  350 والذي يضم نحو 

ألف دوالر  70 مواد ومستلزمات لديكور المنازل، تقدر قيمتها بنحو كانت تحتوي عىل 

 ."  أمريكي

  منطقة 
 
  السوري" معظم انتهاكات حقوق اإلسكان واألرض والملكية ف

ارتكبت فصائل "الجيش الوطت 

ح المسؤول عن االنتهاك بدقة،  
 
  أغلب األحيان لم يتسَن للضحايا تحديد الفصيل المسل

 
عفرين، لكن ف

(،  72كما هو الحال مع النازح "شكري حمو/اسم مستعار" )
ً
له ومحطة  تم  االستيالء عىلالذي عاما مي  

ان"ومغسلة بريف ناحية مواد البناء معمل لو محروقات  الذي استوىل يعلم هوية الفصيل  أن دون "،رسر

 16. عىل ممتلكاته

 : قائال  لـ "تآزر" الشاهد  تحدث

 
ّ
ي "استولت الفصائل المسل

ي وممتلكات أبنان 
قاموا علمت أنهم و  ،حة عىل جميع ممتلكان 

ي كنت أملكها، حروقات الخاصة بتأجير محطة الم
ا نازحنر  الذين استقدمتهم تركيألحد الالت 

 . عقب احتاللها" المنطقة إىل

عتقال ، لال ا ممن عادو  هض أحد أقربائتعر   ال سيما بعد  إىل عفرين، العودة وقال الشاهد إنه يخشر 

 أو قوات سوريا الديمقراطية. / مع اإلدارة الذاتية و  "المزعوم" تعاملال بذريعة ،تعذيبالو 

 
ً
 معظم النازحي   قرسا

 
 مناطق سكنهم األصليةالعودة إىل  يخشونهم قالوا إن ثت إليهم "تآزر"ممن تحد

وح أو حت    من التعر   ،تفقد ممتلكاتهم بعد الي  
ً
الجيش "ض لالعتقال والتعذيب عىل يد فصائل خوفا

  السوري
  المناطق المدعوم من "أنقرة"، نتيجة استمرار انتهاكات حقوق اإل عارض المُ  "الوطت 

نسان ف 

 عن عدم وجود آليات 
 
ك  شمال سوريا، وإفالت مرتكبيها من العقاب، فضال

الخاضعة للنفوذ الي 

 انتصاف فعالة. 

 

                                                             
 تمَّ إخفاء معلومات الشاهد بناًء على رغبته. 16
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