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 ملخص الدراسة
إظهار عالقتها بالسياسات إلى من خالل عرض تاريخ األزمة السكنية في سورية وطبيعتها، دراسة هدف الت

وتبيان الفجوة الحاصلة بين النمو  ظام،نتهجها الناالتخطيطية والتنفيذية التي  شروعاتاالقتصادية وامل

لربط بين العجز والنفعية في طبيعة السياسات اإلسكانية التي لتسعى الدراسة و السكاني والنمو اإلسكاني، 

ا في خلق األزمات املزمنة ا واقتصادي  مارسها النظام خالل العقود املاضية وكشف دوره الواعي، وظيفي  

 كن.وإدارتها، ومن أهمها أزمة الس

ا  دراسةهدف الت إيجاد املفاتيح الرئيسة إلى  -من خالل كشف األسباب الحقيقية ألزمة السكن-أيض 

 
 
أن أزمة السكن )في األحوال  بالحسبان ةه الشروع ببداية العمل على تخفيف حدتها، آخذللبناء عليها، أو أقل

صاد، وال يمكن فصلها عنهما، وأن القتالعادية( من األزمات املستدامة ذات الطابع املتشابك مع السياسة وا

ا بتحسين البنية التحتية بمقدار ا وتفاعلي  اآلفاق االستثمارية في قطاع البناء والتشييد مرتبطة عضوي  

ارتباطها بالتنمية البشرية لتعلق السكن املتاح والالئق بالوظائف االجتماعية والنفسية واالقتصادية 

 وانسجامه أو تأثيره املتبادل مع مفهوم التنمية املستدامة.مع، مستويات الفرد واملجت فيومردوده 

في منحى آخر ترصد الدراسة األحوال غير العادية واآلثار الكارثية املدمرة التي لحقت بهذا القطاع، نتيجة 

 هاالحرب السورية وما أسفر عنها من خراب واسع ملدن وأحياء وبلدات محي بعضها من الوجود، أو بات بعض

الدمار على األزمة السكنية ومستقبلها،  عوالتمفا، وترصد ا أو جزئي  نها غير صالح للسكن كلي  خر ماآل 

حجر الزاوية في منظور النظام لتعمير ما بعد الحرب من خالل  د  الذي يع 10تكشف الدراسة دور القانون و 

الته بفعل الضغوط، تي طاستعراض أهم بنوده وفقراته والتخوفات التي ظهرت بعد صدوره، والتعديالت ال

 الالحقة. مفعوالتهوكشف 

 

 مقدمة
  -كان وما يزال- سوريةلحصول على بيت في ا

 
ا، تتمحور حوله حياة املواطن ا استراتيجي  يوازي هدف

ا من آليات اإلنفاق واالدخار والتقشف والخطط الشهرية ومحاولة الحصول على عمل بدء   كلها؛ السوري

 
 
ا فقد اضطروا إلى تحجيم هذا الهدف، واستبداله بحلم أصغر وهو بيت في ثان وثالث، أما األقل حظ

  العشوائيات املوسومة بعدم االعتراف الرسمي فيها لكونها تندرج ضمن "املخالفات"، وهو ما يعني
 
ا شروط

ا في الخدمات العامة، ومع ذلك فسكان العشوائيات يتفوقون ا أو سوء  غير صحية في املساكن، ونقص  

 ا.يستطيعوا الحق   على معدومي الحظ الذين لم يستطيعوا تملك بيت على اإلطالق، أو لنبدرجات 

دوره  في، ويؤثر ةا من أهم القطاعات التي تتعلق بحياة اإلنسان مباشر قطاع السكن واحد   د  ويع

ى املباشر السكن واإلسكان املعاصرة داللة املأو  مفهوماتوفاعليته املادية والثقافية والنفسية، وإذ تتعدى 

 د  املستوى االقتصادي تع فياية واملالذ واألمن النفس ي والهوية الذاتية، فإنها على الصعيد الفردي إلى الحم

 ق ودورها الفاعل في عملية التنمية املستدامة.واحدة من مؤشرات االقتصاد العام، الرتباطها الوثي
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عدت وتيرتها بحدة ملحوظة منذ تصا، و سوريةتعد أزمة السكان واحدة من األزمات املستعصية في 

نها من هجرات ريفية للمدن، مات في القرن املاض ي، وتزامنت مع التوسع في هياكل الدولة، وما نتج يالسبعين

ا ساهمت سياساته من تجاوزها أو الحد منها، على العكس تمام  وخططه لي ولم تفلح إجراءات النظام الشمو 

من  1املئة في 10وزيادة حدتها، ولم تتجاوز مساهمته فيها، سقف  القصدية، وغير القصدية في تعميقها،

في املئة للقطاع التعاوني، وفي العموم متوسط مساهمة القطاع العام  12قطاع البناء السكني املنفذ، و

، وتركت النسبة املتبقية للقطاع الخاص الذي 2( في املئة13/23ا راوحت في حدود ما بين)عاوني فعلي  والت

من أن املجموع الكلي للبناء املنفذ من القطاعات  في املئة من التنفيذ، على الرغم 80سؤولية أكثر من تولى م

 ر على مواكبة النمو السكاني الحاصل.ا أدنى من االحتياجات السكنية املطلوبة، وغير قادالثالث كان دائم  

م الرواتب واألجور في ظل ثبات ختالالت الحادة بين ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع سلاال  عد  يمكن 

ومع هذا فالعالقة بين  ،سوريةلسورية، أهم مظهر من مظاهر أزمة السكن في طويل لسعر صرف الليرة ا

ا، فأسعار القطاع السكني شهدت قفزات كبيرة على مراحل متعددة ال عالقة ا طردي  االرتفاعين ليس تناسب  

 اس لواقع العرض الطلب واالحتكارات.لها بسعر الصرف، وإنما هي نتاج سياسات وانعك

لتملك البيوت،  اا شديد  حافز   الذي شكلت فيه قيم اإليجارات املرتفعةنفسه ا، وبالقدر بدورها أيض  

 فإنها تحولت إلى عائق في طريق التملك عبر استنزافها الدائم لشرائح املستأجرين بما يحول دون االدخار.

 احاد   انه نقص  مشر، لينتج هذا القطاع من خالل استهدافه املباوشكلت الحرب السورية ضربة مباشرة ل

لعدد آخر، ويقدر عدد البيوت املمسوحة واملتضررة بثلث عدد في املساكن على خلفية دمارها وضرر كبير 

ا لقطاع البناء والتشييد في املناطق التي لم ، ومن جهة ثانية شكلت الحالة الحربية كابح  سوريةمساكن 

في ظل تدفق  اير  ثا، بسبب تدني اإلمكانات وانعدام االستقرار العام، ما فاقم حدة األزمة كا مباشر  تشهد عنف  

 ي املناطق األخرى إليها.نازح

، القانون الذي أحدث ضجة 10ومع انحسار رقعة الحرب، فاجأ النظام الجميع بإصدار القانون رقم 

غرافي و ا لتغيير ديما ألصحابها وتمهيد  لى امللكيات عقاب  نوعا من االستيالء العلني ع ُعد  و داخلية وخارجية، 

 ، وشكل عقبة جديدة في طريق املساعي الدوليآت  
 
ا ة إلعادة النازحين، وجعل مفهوم إعادة اإلعمار مرتبط

 االستمالك الشائعة في البالد. مفهوماتب

، فإن قضية 3النهائي أو حتى التثبت من مصيره 10وبانتظار جالء الغموض حول تفاصيل القانون رقم 

وانعدام إمكان السكن تشكل واحدة من األولويات الوجودية للسوريين، في ظل شلل تام لقطاع البناء، 

من حتى  مالواقع السكني املأزوم سواء مع احتساب أعداد الالجئين في حال عودتهم، أ فيالنهوض به وتأثيره 

 دونها.

                                                           
1 - http://escan.gov.sy/index.php?page=category&category_id=29&lang=ar&lang=ar 
 http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/nizar/nizar.htm - األبعاد االحتماعية واالقتصادية ألزمة السكن، 2
 http://jorfnews.com/portal/?p=17678< - اعالن سياسي روسي بسحب القانون 10 من التداول، وتبعه نفي من النظام وإقرار بعض التعديالت عليه 3
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ً

 سوريةالنمط العمراني في  :أول
الكثافة  مفهومات، وعالقته بسوريةالعمراني في فهم الواقع اإلسكاني في فة النمط ساعد معر ي

نهما من معدالت مالسكن املنظم والسكن العشوائي وما ينتج  ما العالقة بين صورةبيحدد و  السكانية،

 فيراني ارتباط كل منهما بمدى الخدمات العامة املقدمة، وتأثيرات النمط العمإلى تزاحم متباينة، إضافة 

 الهويات املكانية الصغرى، وفاعليتها االجتماعية الالحقة.

 يمكن إحالتها إال أنها للزمان واملكان وتداخل القديم مع الحديث، تبع   يةسور تتنوع األنماط العمرانية في 

ومساكن العشوائيات، ونمط البيت  لى ثالثة أنماط رئيسة حالية: وهي النمط الطابقي املديني،عا راهن  

 الريفي.

 

 النمط الطابقي املديني -1
م باالرتفاع املتوسط )أقل من عشرة سمنت مادة رئيسة فيه، ويتساإل  عتمد النمط الطابقي املديني علىي

طبقات(، ومساحات داخلية  5-3طوابق في العموم(، وهو نمط شاع بعد االستقالل لكن بارتفاعات أدنى )

يت قية املكررة غير أن مدى االرتفاعات بدة من املساحة الطابقعدد الطوابق لالستفا زيد  ا أكبر، والحق  

غير مرغوبة وأقل قيمة من مثيالتها  سوريةاملساكن العالية في  دتعلى مفهوم البرجيات، و إمحدودة ولم تصل 

 ،إسعاف ،مياه ،كهرباء ،ا منها، ويعود ذلك إلى عدم االستقرار في الخدمات املتممة لها )مصاعداألقل ارتفاع  

البناء د  بسبب االفتقار العام للتجهيزات اإلنشائية العالية، ويع إطفاء(، إضافة إلى صعوبة تنفيذها

 الطابقي املديني هو السمة العامة لألحياء املدنية املنظمة.

 

 نمط العشوائيات -2
ي  يمكن تصنيف العشوائيات ضمن نمط عمراني موحد، فاسمها يدل عليها، وهي مزيج من بناء طابقال

حد، تبدو متالصقة بشدة ومكدسة فوق بعضها بطريقة توحي بالضيق متعدد ومن أبنية بنظام البيت الوا

ا إلى الخدمات واملرافق العامة املتممة لها جزئي   اا، وافتقارها نسبي  والتزاحم، والشروط غير الصحية داخلي  

قر إلى ما يخص املتانة وعوامل األمان، وتفت ا، وهي إسمنتية املادة، لكنها خارج املعايير الهندسية فيأو كلي  

 نيفاتتصحسب مساحته وطريقة بنائه، وتختلف بولكل بيت نظامه الخاص  .النمط أو الشكل املوحد

ا مللكية األرض )طابو، زراعي، ميري، أمالك عامة( وتضم العشوائيات كتلة كبيرة من ساكني العشوائيات تبع  

نيت بال مخططات وال تراخيص ، وهي مساكن ب4البالدمن السكان في  في املئة 50لى إاملدن تصل نسبتها 

 فوق أمالك عامة. د  ينظامية، وبعضها مش

                                                           
   https://goo.gl/tG84oC  - نسبة سكان العشوائيات من سكان المدن  السورية 4

https://goo.gl/tG84oC
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 النمط الريفي -3
نمط الحياة االجتماعي/  توضيح الصورة علينا التمييز بين الريف بمعناه اإلداري والريف بمعناهل

لتوسعات ة للمدن نتيجة الفوارق الناشئة عن اا، وينشأ التمييز بينهما في املناطق املتاخمالريفية أيض  

 تقسيم الريف إلى قسمين رئيسين: لهذا يمكن .املدنية وتجاوز خط التنظيم الوهمي العمرانية

القسم األول وهو الريف القريب واملتاخم للمدن الكبرى، وقد تحول النمط العمراني فيه إلى مزيج من 

ا، ث بنيت في بعضه ضواحي حديثة نسبي  ع السكاني في املدن، حيمع العشوائي بسبب التوس الطابقي املتعدد

ومنظمة بشكل ما، وتداخلت في بعضه اآلخر مع التوسعات العشوائية، ولم يعد يمت إلى الريف بصلة إال 

 ضمن التقسيمات اإلدارية.

واحد أو  إلسمنتي املؤلف من طابقن املنزل اإأما في الريف البعيد عن املدن وتوسعاتها العمرانية ف

 طابقين، هو ال
 

للمنزل الطيني أو الحجري السابق، مع مالحظة ميل البيت الريفي إلى  نمط الشائع بديال

ن مستلزمات البيت ما التماثل مع نظام املنزل املديني أو نظام الشقق الحديثة لجهة مفرداته الخدمية بعيد  

يل العام بهذا االتجاه إلى ها الحيوانية، ويعود املتياجات الزراعية وتوابعمعد وفق االح وأنماطه؛ فهو الريفي

بالوظائف أو املهن البعيدة عن الطابع الزراعي،  سكان األرياف انحسار أعداد العاملين في الزراعة، وارتباط

ياق إلى نمطين وازدواجية حياة كثيرين منهم ما بين الريف واملدينة، ويمكن تقسيم البيت الريفي في هذا الس

 ا للمكان:ع  ا تبأيض  

النمط الذي ينفصل فيه املسكن عن األرض الزراعية اململوكة، وفيه تحولت القرى إلى مجموعة مبان 

ألسباب تتعلق بالحصول على الخدمات العامة ضمن التجمع املركزي، إضافة إلى صغر الحيازات  متالصقة

ململوكة، وهو يفي الحيازة الزراعية اذي يتوسط فيه البيت الر يقابله النمط ال الزراعية وطبيعتها الجبلية.

 فر وسائط التنقل من جهة ثانية.العدم وصول الخدمات العامة إليه من جهة وتو  سوريةا في األقل شيوع  

 

 الكثافة السكانية -4
ويبين  ،2ا في الكمشخص   128ا من البلدان ذات الكثافة النظرية املتوسطة، حيث تبلغ حالي   سوريةعد ت

، غير أن الكثافة النظرية تقتصر على 1960من عام  سوريةورات الكثافة السكانية في طت 1رقم الجدول 

العالقة الرياضية البسيطة بين املساحة العامة للبالد وعدد السكان، ما يجعلها قاصرة عن إعطاء لوحة 

رقام، مع التباين الفعلي في األ  أن تظهر حقيقية، ويمكن من خالل مقارنتها بالكثافة الفعلية في دمشق

املالحظة أن دمشق الواردة في الجدول هي دمشق اإلدارية، وليست بتوسعاتها املعروفة، ومن  التشديد على

ا، ازدادت الكثافة النظرية العامة في البالد ثالث مرات تقريب   2004إلى عام  1970هنا يظهر الفارق فمنذ عام 

 ةد  ضعف خالل املة في دمشق إلى حاجز اللم تصل الكثافة الفعلي، فيما 2شخص/ كم 97إلى  34من 
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ا (، على الرغم من أن دمشق هي من أكثر املدن السورية ازدحام  2شخص/ كم 13152إلى  7090، )من نفسها

 .5ن األرقام الرسمية املعتمدة على خط التنظيم الوهمي للمدنما وكثافة سكانية باملعنى الفعلي بعيد  

 

 6من املجموعات اإلحصائيةالكثافة الفعلية مأخوذة ( يبين أعداد السكان و 1)جدول رقم 

الكثافة  عدد السكان السنة

 2النظرية كم

الكثافة الفعلية 

 2لدمشق كم

1960 4565000 24 ..... 

1970 6305000 34 7090 

1981 9046000 48 10593 

1994 13782000 74 11813 

2004 17921000 97 13152 

2011 21124000 114 ..... 

2016 23839000 128 ..... 

 

 في املئة 66.38مقابل  2017في الريف لعام  في املئة 45مقابل  في املئة 55ا ويعيش في املدن السورية حالي  

وفي الواقع  ، عدا الهجرات املوسمية،7من السكان إلى املدينة في املئة 21، ما يعني هجرة 1960في الريف لعام 

ريف ضمن اإلحصاءات الرسمية يضم تلك التوسعات والضواحي فالا، فإن تلك النسبة غير معبرة كلي  

املستحدثة حول املدن الكبرى من كتل بشرية مدنية الطابع واملهن، فيما هي توسعات مدنية باألصل 

 .8التنظيمية الخاصة بها حصاء الرسمية تلحظ وجودها ضمن التقسيمات اإلدارية واملخططاتوعمليات اإل 

 

 معدل التزاحم -5
انخفاض  التطور فيمن رغم على الو  .على عدد الغرف الكلي ااحتسابه وفق عدد السكان مقسوم   ي ر جيو 

( فإنها 2رقم  في السبعينات )كما يوضح الجدول  مثيالتهابا قياس   2010معدالت التزاحم الرسمية حتى عام 

لقة والبيوت املعدة لإليجار من الواقعي، لكونها ال تأخذ نسبة البيوت املغتقع في إطار الطابع النظري أكثر 

ا من فرضية حيازة البيت الواحد لكل عائلة متجاهلة عاملي الفروق وتنطلق ضمن   ،حيةفي املواسم السيا

 بالحسبانال تأخذ و االجتماعية واالقتصادية التي يتحدد وفقها نصيب العائلة من الحيازات السكنية، 

 ا.املزدوجة في املدينة وفي الريف مع  لطبيعة الخاصة لكثير من الريفيين ذوي البيوت ا

                                                           
  -شكل اإلصرار على إبقاء الحدود اإلدارية للمدن ضمن المخططات القديمة واحد  ا من أهم عوامل أزمة السكن في سورية.5
6 - http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter2/TAB-2-2-2017.pdf 
  -تقديرات خبراء البنك الدولي المبنية على تقرير آفاق التحضر الصادر عن األمم المتحدة.7

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS 
 - تشكل الضواحي الكبرى المستحدثة حول المدن كتال    استيطانية كبرى وال ينظر سكانها إلى أنفسهم بوصفهم ريفيين بغض النظر عن منابتهم وأصولهم، وهم في أغلبيتهم يزاولون 8

إلى الضواحي لتعذر قدرتهم على السكن في المدن نتيجة فروقات األسعار.  واؤأو مهنية فعلية، لكنهم لجووظائف في المدينة، إدارية  امهن    
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 ( يبين معدل التزاحم2جدول رقم )

عدد  السنة

املساكن/ ريف 

 مدينة

عدد 

ريف  الغرف/

 مدينة

معدل 

التزاحم/ وسطي 

 ريف/ مدينة

متوسط حصة 

الفرد من املساحة 

 2الطابقية م

1970 989936 247208

1 

2.67 10،83 

1981 1538946 460467

0 

2.28 13,46 

1994 2457903 799394

4 

2,04 14،41 

2004 3368342 126648

10 

1.60 16،70 

2010 4128941 154264

36 

1.34 20،89 

 9أرقام الجدول مأخوذة من املجموعات اإلحصائية

 

 وأسبابهامظاهر أزمة السكن  :اثانيً 
في  ا شديد الوضوح، تجلتات القرن املاض ي تتخذ طابع  يسبعين منذ سوريةدأت أزمة السكن في ب

راض ي(، وفي األ يجارات وأسعار اإل بيوت وقيم المظهرين أساسيين، وهما ارتفاع في أسعار العقارات )أسعار 

 ا.النمو املتزايد للعشوائيات التي كانت موجودة بحدود ما سابق  

زمة الناشئة عن ارتفاع أسعار البيوت وقيم اإليجارات في تلك املرحلة ظهور املصطلح من أولى مالمح األ 

كبيرة  لذي سمي "باإليجارات القديمة" الذي يكافئ عمليا نصف استيالء، وشكلت تلك الحالة صدمةا

زهم ألصحاب البيوت املؤجرة، بسبب عجزهم عن رفع قيمة اإليجار بما يتناسب مع األسعار الحديثة، ولعج

 .10ا عن إخالء املستأجر املحمي بالقانون الصادر آنذاكأيض  

، وجد املستثمرون، سوريةات وإغالق أبواب االستثمار العام في يفي الثمانينومع انهيار سعر الصرف 

  واملدخرون،
 
وهما  نتيجة عاملين اثنين، ةكبير  صورةبا ا في قطاع العقارات الذي تحرك صعود  ا آمن  مالذ

راء مواكبة قيمة العقارات لسعر الصرف الجديد، وخضوعه لعملية املضاربة نتيجة اإلقبال الزائد على الش

ا في ارتفاع مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج املحلي املحمول على حفظ قيمة العملة، وظهر ذلك جلي  

                                                           
9 - http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter6/TAB-14-6-2011.htm 
 - المرسوم التشريعي 111 الناظم لإليجار والصادر 1952 مع بعض التعديالت الالحقة عليه، وتعديالته على حماية المستأجر  من اإلخالء مع بقاء قيم اإليجار فيها عند لحظة 10

.اجد   رمزية حدود عند البيوت أسعار وارتفاع التضخم بفعل باتت التيالتعاقد   
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لتعاود انخفاضها  1985عام  في املئة 8إلى  1980عام  ئةفي امل 7 الى في املئة 4من نسبتها املعتادة ة د  املفي تلك 

  2011.11تقريبا إلى وتراوح عند هذا الرقم  في املئة 3إلى  1990عام 

إلى عام  1963يظهر حصة قطاع البناء والتشييد من إجمالي الناتج املحلي من عام  (3جدول رقم )

2010 

 19

63 

19

70 

19

75 

19

80 

19

85 

19

90 

19

95 

20

00 

20

04 

20

10 

ح

صة 

البناء 

من 

الناتج 

املحلي

% 

4 4 4 7 8 3 3 3 3 4 

 

إلى  2010 حسب القطاع من عامبمالي بسعر السوق تركيب الناتج املحلي اإلج( يظهر 4جدول رقم )

 2016عام 

 2016 2015 2014 2013 2010 السنة

حصة 

البناء من 

الناتج 

 املحلي%

4 3 2 1 1 

 

ات تزامن مع انخفاض معدالت الدخل وازدياد االفتقار يالظاهري في الثمانينغير أن ذلك النشاط 

  12العام،
 
 ما استدعى نشاط

 
وفي  .سوريةاألكبر في تاريخ  د  وتمددها يعلعشوائيات  في نمو اا مقابال

بسبب تحول  سوريةتراجع النشاط العقاري في  10التسعينيات، ومع استحداث قانون االستثمار رقم 

خدمي مختلف، غير أن أسعار السوق العقاري بقيت محافظة على قيمها  نشاطال السوري إلى رأسمال امل

ق العقاري بأسعار شبه ثابتة مع بقاء موجات العرض والطلب ضمن حالة املرتفعة، ولم تهبط، وبقي السو 

نمو املرتفعة ات مع نسب الي، ويمكن من جديد مزامنة ثباتها في التسعين2002استقرار شكالني إلى ما بعد 

                                                           
 http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter15/TAB-33-15-2011.htm -  المجموعات اإلحصائية 11
 - انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بتكلفة عوامل اإلنتاج  من  57594 ل.س لعام 1980 الى 39854 ل.س لعام 1990  راجع المجموعات اإلحصائية 12

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2005/SEC16/TABw21-16.HTM 

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2005/SEC16/TABw21-16.HTM
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في املئة عام  3-ن تصبح سالبة في نهايته أفي املئة، قبل  10واسط العقد املذكور أالتي بلغت ذروتها في 

1999.13 

نشوء تحالف بنيوي بين تجار العقارات ورموز السلطة  بسبب ويمكن فهم ثبات األسعار واستقرارها

ة والتحكم وقدرة هذا التحالف على اإلمساك بالسوق العقاري ر في القطاع العقاري،ابوصفهم املالك الكب

 واإلبقاء على الزخم املرتفع لألسعار، وعدم السماح لها بالهبوط. فيها

بفعل عوامل متعددة  14في املئة 300بنسبة  سوريةارتفعت أسعار العقارات في  2007و 2003 يعام ينوب

السوري من لبنان وما رافق ذلك من سحب ودائع  تزامنت مع وفود الالجئين العراقيين وخروج الجيش

على األرض وإنما سورية في البنوك اللبنانية، ولم يرافق ذلك االرتفاع أي نشاط عقاري أكثر من املعتاد 

ومع التوجه االقتصادي الجديد في البالد دخلت  2007ا من بقيت الحركة في إطار العرض والطلب، وبدء  

يجابي البتعادها عن البناء الشعبي إثر أاالستثمار العقاري، ولم يكن لها أي شركات عقارية خليجية بقصد 

ارتفاع أسعار  فيالفاخرة، واقتصار أثرها العام  واقتصارها على بناء املنتجعات والقرى السياحية والفلل

 العقارات.

 1,5اصلة بـ يحدد الفجوة اإلسكانية الح 2007وفي تقرير من إعداد املركز االقتصادي السوري عام 

ا على عدد املساكن املوجودة وعدد السكان البالغ عمرهم فوق العشرين، مليون مسكن في حينه، اعتماد  

 سوريةفي املئة من هذا العدد، ويؤكد حاجة  10ن الزيادة السنوية في املساكن ال تتجاوز ويشير التقرير إلى أ

 .15ذاتها ألف مسكن للمحافظة على الفجوة 86,7 ىلإالسنوية 

 880 ـة بد  ( فقد قدرت االحتياجات السكنية لتلك امل2010/2015أما الخطة الخمسية الحادية عشر )

الحربية والخاصة في  وضاعاأل ، ومن الواضح أن 16في املئة 10 ـع العام بألف وحدة سكنية يساهم فيها القطا

 ا.جد   ةكبير  صورةبسكانية البالد حالت دون تنفيذ الخطة، ما يوسع الهوة بين الفجوة السكانية واإل 

 

 أسباب أزمة السكن
ن إا، و اني  ن املهم تأكيد أن مفهوم أزمة السكن ال يتوقف عند النقص العددي للمساكن املطلوبة سكم

حد تجليات األزمة، فمفهوم أزمة السكن يمتد ليطال نوع املسكن وطبيعته ومالءمته للشروط أكان النقص 

د إلى املكافئ القيمي لألجور املتداولة، والقدرة العامة على الحيازة، وهو يمتو الصحية والنفسية والخدمية، 

ا عوامل تتأصل لتدخل في أيض   وهي املدى الطويل،تداخل ينشأ بين مظاهر األزمة املستدامة وأسبابها على 

ا إرجاع أسباب معوقات النمو اإلسكاني في سورية إلى جملة أسباب أزمة السكن من جديد، ويمكن عملي  

 من املعطيات االقتصادية والسياسية ال يمكن الفصل بينها، ومن أهمها:

 

                                                           
 /http://www.cbssyr.sy -دراسة الفقر في سورية منشورة على موقع المكتب المركزي لإلحصاء 13
 https://www.kantakji.com/media/4275/42020.pdf  - مشكلة السكن في سورية واستمرار األزمة 14
  - المصدر نفسه.15
16 - http://escan.gov.sy/index.php?page=category&category_id=29&lang=ar&lang=ar 
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 أسباب اقتصادية -1
فرص االدخار التي يحتاج إليها حيازة  ما يشكل عقبة رئيسة أمامهمها تدني األجور والدخل العام، وهو أ

ا كالحديد واألخشاب وغيرها من املواد األولية التي تباع محلي   به عناصر أساسيةاملنزل الذي يدخل في تركي

ا مبلغ وفق السعر العاملي، فنصيب الفرد االسمي من الناتج املحلي لم يتجاوز في ذروته خالل خمسين عام  

جور فكانت دوالر( أما األ  500-1400) ألف وهي قيمة تعادل بالترتيب 28لف ليرة سورية، وحده األدنى أ 72

وما يليها  2008في حدها األعلى الذي وصلت إليه في األعوام  250دوالر في حدها األدنى، و 100محصورة بين 

 ،ج املحلي لم يسهل الحصول على منزل قبل الثورة، غير أن االرتفاع في قيمتي األجور ونصيب الفرد من النات

غدو إمكان حيازة املسكن ياملحلي أو ارتفاع في األجور بالعكس تماما، مع كل ارتفاع لنصيب الفرد من الناتج 

 .إيضاح الواقع (5رقم ) يتمن السابق، ويمكن للجدول اآل االنظامي وحتى العشوائي أصعب كثير  

سعر املنزل  

الشعبي النظامي 

 ل.س/

ط متوس

جر ال 

الشهري 

 ل.س

 

أسعار 

البيوت 

بدللة 

عدد 

شهر أ

العمل 

الالزم 

لحيازة 

 البيت

 

أسعار 

لبيوت ا

بدللة 

حصص 

الفرد 

من 

الناتج 

 املحلي

1970 10000 200 50 

 شهر

12 

 حصة

1985 200,000 2000 100 

 شهر

24 

 حصة

2000 1000,000 4000 250 

 شهر

18 

 حصة

2010 4000,000 10,000 400 

 شهر

29 

 صةح

2018 20,000,000 40,000 500 

 شهر

80 

 حصة
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ومتوسط األجور املتداول  ا.تقريبية مقدرة على متوسط أسعار البيوت زمني   اأرقام  الجدول يتضمن 

من الجدول أن سعر الشقة  . نالحظومقارنتها بنصيب الفرد من الناتج املحلي السنوي لألعوام املشار إليها

حصة من نصيب الفرد من  12ا، أو يعادل كان يعادل أجر خمسين شهر   1970النظامية الشعبية عام 

حصة من نصيب الفرد من إجمالي  80شهر، أو يعادل  500أجور  2018تج املحلي، فيما يعادل عام النا

 الناتج املحلي.

شهر العمل أكثر صدقية منها بداللة الحصة االسمية لنصيب أقيم البيوت بداللة أجور  إن حساب

التوزيع العادل،  على ن الناتج املحلي ألن نصيب الفرد محسوب وفق قيم اسمية وال تعتمدالفرد م

، قد سهل حيازة 2000و 1985بين عامي  الحسابي أن انخفاض قيم البيوت بداللة نصيب الفرد فاالستنتاج

ف في تلك منها انهيار سعر الصر عدة البيوت هو استنتاج مخالف للواقع الفعلي، ويمكن تفسيره بعوامل 

هم من ذلك بالخلل الكبير ونسب النمو الصفرية في التسعينات واأل  رة قطاع العقارات فيها،الحقبة، وفو 

 . 17ما بين أرقام النمو االقتصادي والتنمية الفعلية

الدخل املتدني ال تتوقف على عامل با ن املالحظة األهم تتجلى في أن قيم البيوت املرتفعة قياس  إا فعموم  

اتفعة نشائية، وإنما تشكل أسعار األراض ي املر ا اإلكلفتهت   ارتفاع 
 
 ،فيه حجر الزاوية في أسعار البيوت امبالغ

 لبيوت الشعبية. إلى اما يجعل قيمها السوقية تقارب ثالثة أضعاف تكلفتها اإلنشائية بالنسبة 

 

 قاصرةالخطط التشريعية و السباب ال  -2
وعب األزمة في الخطط الخمسية لنظام البعث أن تستم تستطع الخطط االقتصادية املندرجة ل

 السكنية أو تجد الحلول لها، وبقي دورها التنظيمي والتنفيذي محدود  
 
ا بالنهج االقتصادي ا، ومرتبط

ره في مجال ا خلقت املفارقة الناشئة من شمولية النظام ومن محدودية دو العكس تمام  بوالسياس ي العام، 

 
 

ا لهذا القطاع بسبب عدم سماحه للقطاع الخاص بحرية الحركة، وبسبب ابح   كالبناء والتشييد عامال

تحولت نتيجة عدم مرونتها ومطابقتها  إذ، وجمودها قصور القوانين التشريعية الصادرة عنه لحل األزمة

اض أهم التشريعات الصادرة خالل حدى أسباب األزمة، ويمكن من خالل استعر إلحركة السوق والحياة إلى 

 ية:د املاضية أن نقف على جذورها اإلشكالالعقو 

 25/2/1976 في 3قانون منع التجار بالراض ي رقم 

تجار باألراض ي ضمن املخطط السكني إال بعد تنفيذ البناء عليها، ويستنثني من املنع وينص على منع اإل

هذا القانون لم يساهم في تمالك، "وفي التطبيق العملي تبين أن الجهات العامة التي أتاح لها الشراء أو االس

ا، حيث ُجمدت أوضاع كثير من املساحات، عكس ذلك تمام  بألراض ي املعدة للبناء، بل خفض أسعار ا

 .18ق مختلفة"ائوابتدأت محاوالت التهرب من أحكام القانون بطر 

                                                           
 - أيضا تدخل األرقام التقريبية ألسعار البيوت عامل انحراف رقمي طفيف، لكنها ال تؤثر في اإلطار اإلستنتاجي العام، وربما يساهم ارتفاع أسعار العقارات في تفسير ارتفاع 17

  .1985 عام  في المئة 7البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى  حصة
 https://www.kantakji.com/media/4275/42020.pdf  -  مشكلة السكن في سورية واستمرار األزمة 18
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تاريخ  /59بالقانون رقم /، املعدل 23/3/1974 تاريخ /14قانون إعمار العرصات رقم /

15/7/1979 

كل أرض معدة للبناء أو ما يقع في حكمها، نص القانون على مالكي العرصات غير هي ريف العرصات عت

من قيمتها، ومنح الجهات اإلدارية حق بيعها بعد خمس سنوات إذا  في املئة 10رسم سنوي دفع املرخصة 

 بعد البناء عليها، وُيمنع بموجب القانون على املالك بيعه ألقسام من األرض إال لم تحصل على الترخيص،

 .19للجهات العامة من أحكامه كذلك استثنى القانون العرصات اململوكة

 22/7/1979تاريخ  60قانون التوسع العمراني رقم 

ى االستعجال بتنفيذه إ لى استمالك مساحات واقتصر مفعوله على مراكز املدن والتنظيم داخلها، وأد 

ارتفاع في بيرة عجزت عن الوفاء بها، وكان له مفعول سلبي ساهم واسعة رتبت على الجهات اإلدارية أعباء ك

 20أسعار األراض ي واملساكن.

 املعدل لقانون التوسع العمراني 2000لعام  /26القانون رقم /

ة خمسية الستمالك األراض ي طلب من مدن مراكز املحافظات، إعداد خط /60/ صدور القانون  حال"

صدرت التعليمات و استمالك مئات الهكتارات، إلى  هذه املدن، وسارعت جميعها الخاضعة ألحكامه

 ،الحد األعلى الذي يجوز معه الترخيص بالبناء خاضعة ألحكامه لىكل أرض تزيد مساحتها ع بافتراض أن

ل املدن عبء دفع بدالت مع اإلشارة إلى أن االتساع باالستمالكات املشار إليها خل ق إشكاالت متعددة وحم 

تركت هذه األراض ي  من ثمتلك املساحات الكبيرة، و إلى عدم حاجة املدن  من رغمعلى ال ،استمالك كبيرة

 .21ما أدى إلى إهمال حمايتها، واالعتداء عليها وانتشار مخالفات البناء فيها" ،دون القدرة على تقسيمهامن 

 وفي املقابل فإن التش
 

ملرسوم عتمد على ا، وبقيت تريعات الناظمة لقوانين اإليجار لم تكن أحسن حاال

أكثر  عوالتهمفاستمرت  ،مع بعض التعديالت الالحقة عليه 1952الناظم لإليجار الصادر  111التشريعي 

من نصف قرن الحتوائه على مبدأ التمديد الحكمي ملدة عقد اإليجار، األمر الذي نجم عنه إشكاالت هائلة 

أو تحصيل اإليجار الواقعي املكافئ ألمثاله من لجهة هدر حقوق املالك، وعدم قدرته على استرداد عقاره، 

 هماحالة تخوف شديدة لدى املالكين، وسا باإليجار القديم ونجم عنه ا شعبي  العقارات، وهو ما عرف الحق  

الذي ينص  1987الحقا في إنتاج التشريع سيئ الذكر املسمى بعقد اإليجار املوسمي أو السياحي الصادر عام 

 2001شهر، وإال صار بحكم اإليجار القديم، ولم يتغير الحال إال عام أستأجر كل ستة على ضرورة إخالء امل

ن موضوع اإليجارات القديمة يجب أعلى أن العقد شريعة املتعاقدين، و  الذي نص 6عند صدور القانون 

تها، قيممن  في املئة 40وتعويض املستأجر بنسبة  في املئة 60خضع لرغبة استرداد املالك لها بنسبة يأن 

                                                           
  - المصدر السابق نفسه.19
  المصدر السابق نفسه.20
  المصدر السابق نفسه.21
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إعادة ب 2006الجهات العامة املستأجرة من هذا البند، وسمح لها التعديل الالحق عام  استثنيتومرة أخرى 

رة من قبلها للغير بعيد   ا عن رغبة املالك أو قدرته تأجير العقارات السكنية والسياحية والتجارية املستأج 

 على استرداد عقاره.

هم في تخفيض أسعار العقارات اإال أنه لم يس 6يجار رقم قانون اإل يجابيات إ من رغمال علىوفي العموم 

جزئي  وبقي في إطار حل إليجار القديم مع القطاع العام ،وال في تخفيض بدالت اإليجار، ولم يحل مشكلة ا

 ملشكلة قديمة.

 

 تشريعية والستمالكالسباب ال  -3
حسب ببها تقوم به الجهات العامة، فيعرف االستمالك بأنه نزع قهري للملكية العقارية من صاحو 

ؤسسات اإلدارية واملجميعها بات من حق مؤسسات القطاع العام  1983لعام  20املرسوم التشريعي 

م مفهوم النفع العام ليصل إلى "أن املجميعها  التي تدخل في جميعها  شروعاتاستمالك العقارات، و عو 

السياحية  شروعاتامل عد  ذات نفع عام، بل ذهب إلى  مشروعات د  اختصاص أي من جهات القطاع العام تع

عدا عن إنشاء دور عبادة واملراكز الثقافية واألندية الرياضية  ذات نفع عام، مشروعاتواالستثمارية 

ذات  مشروعاتها عد  ال يمكن كلها  شروعاتواملنشآت التابعة لحزب البعث واملنظمات الشعبية، وهذه امل

على  اوتعدي  غير دستورية،  2012ديد الصادر عام دة من القانون مع الدستور الجنفع عام، وباتت هذه املا

 .22."واطنين وممتلكاتهمحقوق امل

  وشكل قانون االستمالك
 

ا  إضافي  املنصوص عليه في الدستور السوري تحت بند املصلحة العامة، عامال

للبناء على األراض ي التي خضعت  في أزمة السكن عبر حرمانه أصحاب األراض ي املستملكة من فرصة ممكنة

ع عليها االستمالك الستحالة اقتراب القطاع الخاص ا من الجمود في األراض ي التي وقلالستمالك، وخلق نوع  

ساهمت نتائجه عبر و سكنية فيها،  مشروعاتعن الشروع في أو امتناعه منها، وعجز القطاع العام 

احتسابه لحظة  جري ما يفقدها قيمتها بسبب أن التعويض ي) اا، أو املتأخرة جد  التعويضات املنخفضة جد  

بديلة لعدم  في حرمان أصحاب األراض ي املستملكة من حيازة أراض  االستمالك وليس لحظة التعويض( 

 وفق طابعه اإلجرائي املعروف إلى شكل من أشكال اإلعاقة الفعلية فر السيولة لديهم، وتحول االستمالكاتو 

 في واقع الحال أقرب ما يكون إلى املصادرة . تشييد، كونهؤوس أموال البناء واللحركة البناء وحركة ر 

 نشاء مساكن شعبيةإ، بغية ةالعام صلحةلم األراض ي التي استملكت بأسعار بخسة تحت بند املولم تس

ستفادة ا بقيم تقارب القيم السوقية، ملتنفذين وتجار بغية الربح واال عليها، من التالعب بها، وبيعها الحق  

 وبيعها للقطاع الخاص.ناطق تجارية أو سياحية املادية، وذهب األمر أبعد من ذلك عبر إنشاء مجمعات وم

                                                           
22 https://kassiounpaper.com/syria/item/32986-2018-04-08-20-36-17 
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 مضاربات تجارية -4
 نعكس الجمود االقتصادي العام، وضيق اآلفاق االستثمارية على سوق العقارات وقطاع السكنا

 
 
وشكل فائض املال املنهوب بفعل الفساد  ا،آن مع  في  ا للمضاربات التجاريةا لالدخار وملعب  ا آمن  ليصبحا مالذ

 حد دوافع املضاربات في سعي منه لتبييضه عبر امتالك عقارات مختلفة وإعادة بيعها مرات متعددةأ

ا باألسعار إلى لوسطاء وتجار ضمن عمليات ال تهدف إلى السكن، ما عزز حركة الطلب الظاهرية، دافع  

ازة بيت على وجه السرعة من الفئات القادرة واملتخوفة من حيإلى ضطرين مستويات أعلى وجدت زبنها امل

ا في تنشيط الطلب السكني، وتظهر األرقام ارتفاع ارتفاعات الحقة، وساهم املغتربون في دول الخليج أيض  

وهي  ئةفي امل 8إلى  1985ليتابع ارتفاعه عام  ،في املئة 7من الناتج القومي إلى  1980نصيب قطاع البناء عام 

من معدالته  ى، وهي نسبة أدن1990عام  في املئة 3إلى  ، ليهبط بعدها من جديدسوريةنسبة وصلتها في  أعلى

 .2005ا قبل عام التي لن يصلها مجدد  ، في املئة 4السابقة 

 ا إلى نشاطات القرن املاض ي ال يعود فعلي  يفي ثمانين إن ارتفاع حصة البناء والتشييد من الناتج القومي

ني في سعي منه لحل األزمة وتلبية االحتياجات السكنية الناشئة، بمقدار ما كان يعبر عن تزاوج سكالقطاع ال

بأسباب أهمها حفظ قيمة املال السائل وتبييضه لدى  امدفوع   مرحلي بين املال الفاسد وتجار العقارات

أكثر من عمليات البناء يوع والشراء يهدف إلى الربح السريع الذي وجد ضالته في عمليات البو جهات معينة، 

 والتشييد املحدودة.

وستبقى هذه الشراكة الوطيدة بين شريحتي تجار العقارات ورجال السلطة كأحد العوامل املستترة في 

املستقبلية  لن يفقدهم فرصة الربح ان السعي إلى حلها جذري  إبقاء األزمة إلدارتها واالستفادة منها، أل 

 لثرواتهم عبر انخفاض أسعار ممتلكاتهم العقارية. لرقم الفعليبل سيقلص ا فحسب،

 

 معوقات إنشائية إدارية -5
 في املئة 85هو األكثر فاعلية، ويصل إلى  لى الرغم من أن نشاط القطاع الخاص في الجانب العقاري ع

  امن النشاط العام في البالد، إال أنه بقي مشتت  
 

 ي واملناطقي البسيط، وم على طابعه التجار ومحموال
 

 فصوال

الورشة أو التاجر املتعهد  ا بعقليةوظل محكوم   الهندسية والتنفيذية واإلنشائية الكبيرة، عن أدواته

بوصفها حسب الطلب، ويتعامل مع كل عملية بناء بالذي يستأجر أدواته من السوق في كل مرة  )املنفذ(

 صفقة منفصلة.

ا بأدوات ته وهياكله اإلدارية والتنفيذية واإلنشائية الضخمة قياس  وحده القطاع العام امتلك مؤسسا

اإلدارة البيروقراطية والعقلية الفاسدة  القطاع الخاص، لكن هذه األدوات واملؤسسات بقيت أسيرة

وتحولت إلى هياكل نمطية مفرغة من طاقاتها، ولم تستطع استثمار اإلمكانات الحاصلة عليها، ومن أهم 

 .التابعة للقطاع العام سوريةسكانية في املؤسسات اإل 
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 املؤسسة العامة لإلسكان -

 ابتداء   ،1961لعام  683بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم  أحِدثتوهي مؤسسة تتبع لوزارة اإلسكان  

، ويعني ذلك تحولها يالعامة ذات الطابع االقتصاد أخضعت للقانون الخاص باملؤسسات 1975من عام 

التي تقوم بها وزارة  شروعاتها اإلشراف على امليلإف إلى الربح في املقام األول، ويوكل إلى مؤسسة تهد

 اإلسكان، وتنفيذها.

 مؤسسة اإلسكان العسكري  -

( من أجل تأمين السكن 12بموجب املرسوم التشريعي رقم ) 1975"عام  اسُتحِدثتتتبع لوزارة الدفاع  

بحسب تعريفها لنفسها "مؤسسة ذات طابع  ذا الدور لتصبحلكنها سرعان ما تخطت ه الالئق للعسكريين،

اإنشائي، صناعي، زراعي،   اوانتشار   اهمة والكبيرة، وراح نشاطها يزداد تنوع  امل شروعاتمن امل نفذت عدد 

 اتمشروع، بل توسع إلى خارج حدود الوطن، فقامت املؤسسة بتنفيذ معظمها حتى شمل محافظات القطر

كونها في  من رغمعلى الولكن  .23(، وفي األردن ولبنان والسودان"اتي )سابق  ااد السوفيهمة في كل من االتحم

، ولكنها كغيرها من املؤسسات العامة سوريةالواقع من أكبر املؤسسات التنفيذية والصناعة اإلنشائية في 

 در الناش ئ عنه.بالطبيعة البيروقراطية وأشكال الفساد واله سوريةاملحكومة في 

 "متاع" تنفيذ اإلنشاءات العسكرية مؤسسة -

ا رياض ا مؤسسة ذات منحى اقتصادي ربحي، وتتبع وزارة الدفاع، ويديرها منذ ثالثين عام  وهي أيض   

لقطاع العام إال أنها بحكم الواقع السوري إلى اعائديتها  من رغمعلى الشاليش ابن خال الرئيس السوري، و 

العامة، وتقوم بإنتاج املواد  شروعاتديرها، وتعمل على تنفيذ املا من ممتلكات مجزء   د  باتت تعاملعروف 

 تجار بها.واإلوتصنيعها اإلنشائية 

سمنت من املواد الرئيسة التي احتكرت الدولة السورية إنتاجها، اإل  د  سمنت: يعالسيطرة على قطاع اإل 

سمنت ، وشكلت أسعار اإل 24سعاره بالسعر الرسمي املطروحا عالية على مستورديه ملوازاة أوفرضت رسوم  

احتكار الدولة قطاع إلى ا املرتفعة أحد العوامل الرئيسة في إعاقة قطاع السكن، وتفاقم أزماته، ونظر  

سمنت فقد خضع لقيم سوقية متباينة أعلى من سعرها الرسمي نتيجة عدم تزويد القطاع الخاص اإل 

ائية وفق أسعار السوق السوداء، وليس ف اإلنشيلاكتحساب ال جري أن ي بحاجته الكافية، ومن البدهي

 كثير من عمليات التالعب واملحسوبيات واالبتزاز.إلى وفق التسعيرة الرسمية التي أدت فروقاتها مع السوق 

منها بموجب  12ا مشروع   25سمنت خاصة بلغ عددها إح بإقامة معامل مِ حين ُس  2000بعد عام  االحق   

ا بموجب أحكام مشروع   13(، و2006و 2002) وأنشئت ما بين عامي 1991لعام  10االستثمار رقم  قانون 

                                                           
23 http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=4016  

.سايت الويب على المؤسسة موقع  
 - كانت مؤسسة عمران تأخذ من القطاع الخاص المستورد لإلسمنت ما يوازي عشرين دوالر عن كل طن، في الوقت الذي كان فيه اإلسمنت السوري والمستورد ال يتجاوز سعره 24

.دوالر 50 السوق في  

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=4016
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 سوريةتولت الدائرة الضيقة من رجاالت األعمال املتنفذين في و ، 200725لعام  /8املرسوم التشريعي رقم /

ملؤسسة العامة ومقربيها، وتضم ا سمنت تحت الهيمنة املباشرة للسلطةمهمة إنشائها ليبقى قطاع اإل 

درا والرستن وحماه وطرطوس عمن الشركات اإلنتاجية التابعة لها في  االبناء عدد  سمنت ومواد لإل 

التي خضع لها نفسها لآللية البيروقراطية  والسويداء وغيرها، ويخضع الحديد ومعامله العامة ومستوردوه

 سمنت.اإل 

حيازة مواد لة عملت مؤسسات القطاع العام على إضعاف القطاع الخاص وامتلكت األولوية بيفي الحص

البناء من مصادرها الرئيسة وفق أسعار تنافسية ال يحصل عليها القطاع الخاص، إضافة إلى التسهيالت 

 االعامة واإلمكانات الضخمة املتو 
 

ى حيازة األراض ي إنشائية واسعة، وقدرتها عل فرة لديها، وامتالكها أصوال

درة على استمالك ما تشاء منها، ولكنها على الرغم التي تريدها بوصف الدولة أكبر جهة مالكة لألراض ي، أو قا

من البناء املنفذ على األرض ألسباب  في املئة 10 لىبنسب تزيد ع من تلك املعطيات لم تساهم في قطاع البناء

ا العتمادها املنطق االقتصادي الذي يتوخى تها السياسية، وثاني  اإلدارية، ومرجعي ابنيوية قائمة في طبيعته

 
 
ا عن تحقيق حاجات السكن الشعبي وإشباع متطلبات السكن املتزايدة على العكس ا لها، بعيد  الربح هدف

 يرو مداملستترة لرجال السلطة بمن فيهم  من ذلك ألحقت أسعارها بالقيم السوقية، وحكمت الشراكات

ا الرسمية تقارب   يةانية العامة آليات العمل في قطاع البناء والتشييد، وتظهر البيانات الرقماملؤسسات اإلسك

، وتزيد عنه أحيانا، مع فروق سعرية 26بين تكاليف املتر املربع من البناء في القطاع العام والقطاع الخاص

أو عوامل تنافسية، وإنما على  ةاجتماعي معايير القطاع العام، ال يعود مردها إلى صلحةنسبية في اإلكساء مل

 .27مؤسسات القطاع العام ملنتجاتها منخفضة الجودةن استخدام محساب النوعية السيئة الناتجة 

 

 الهجرة الريفية إلى املدن -6
افصل الهجرة الريفية إلى املدن عن العوامل االقتصادية   يمكنال الذي تبدو ذاته ، وفي املقدار عموم 

ب العامة ج الوضع االقتصادي املتأزم فإنها تتموضع في أزمة السكن لتصبح أحد األسبافيه الهجرة أحد نوات

نه من ملعدم قدرة النظام على االستيعاب الطبيعي وغير الطبيعي للنمو السكاني املديني املتزايد وما ينشأ 

رية منفردة، عجز إسكاني يزيد من حدة األزمة وطبيعتها، والهجرة الريفية إلى املدن ليست خصيصة سو 

ا ينشأ وغالب   ،28لتي تتوسع فيها املدن بتسارعمع بلدان العالم النامية ا سوريةوإنما هي ظاهرة تتشارك بها 

 نها العشوائيات واألحياء الفقيرة.م

إشكالية مضاعفة ألن األوضاع االقتصادية الجديدة حالت  سوريةفي  خلقت الهجرة الريفية إلى املدينة

 دون تحولهم إلى حضريين 
 

ور وبسبب الطابع االجتماعي الفالحي للمجتمع السوري فإن جذ اتام   تحوال

)ريفي مديني( وهو ما انعكس  إيجاد مسكنينإلى الريفيين الوافدين إلى املدينة بقيت قوية لدرجة اضطرارهم 

                                                           
25 http://syriandays.com/index.php?page=show_det&id=25382 
26 http://www.cbssyr.sy/yearbook/2012/Data-Chapter6/TAB-8-6-2012.pdf 
  - سكان المشروعات العامة اضطروا إلى استبدال اإلكساء معظمه في منازلهم نظر  ا إلى رداءته، ما جعل التكلفة النهائية  أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص.27
  المنطقة العربية وإشكاليات النمو الحضري: نحو ميثاق إقليمي للحق في المدينة.28
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ات حقيقية لجذور سكان العشوائيات ء، وال توجد إحصاكليهما املسكن في املكانينا على نوعية سلب  

  .أو فقراء املدن ن أبناء الريفغلبيتهم مأالواقع يقول أنهم في  وانتماءاتهم الحضرية أو الريفية، لكن

ا إلىات يمطلع الستينفي ح و وكانت الهجرات قد بدأت بوض عاتها التوسع في هياكل الدولة وقطا استناد 

ومنها الجيش، إضافة إلى التعليم الجامعي، وهدفت الهجرات الهاربة من الريف الفقير إلى تحسين الواقع 

أجبرتهم على السكن في أطراف املدينة وأحيائها الفقيرة أو أريافها  وضاعاأل والخدمي للوافدين، لكن  املعيش ي

لسكنية وتزايد التدفق تكونت تجمعاتهم اهم أوضاعالقريبة، ومع عجزهم على املدى البعيد من تحسين 

السكنية وتوسعت على الهوامش مخلفة ما يسمى بالعشوائيات التي نشأت بتواطؤ ضمني بين حاجة الناس 

 الحل البديل. ز السلطة عن تأمينلسكن وعجإلى ا

إذا كان لها أن تساهم في تفسير جزء من أزمة السكن والحيازة في املدن الكبرى، فإنها  غير أن الهجرات

ا إلىشرح أزمة السكن العامة بما فيها األرياف نفسها، وتلك التي تأتي  عاجزة عن التكاليف اإلنشائية  استناد 

 االدخار. إمكانتدنية ونسب بطالة عالية، وانعدام عامة م خوالتمدالعالية في ظل 

 

 
ً
 القطاع السكني  فيتأثيرات الحرب  :اثالث

 التأثير املباشر -1
للحرب السورية، وانتهاج النظام سياسة األرض املحروقة، تحولت املباني  سبب الطبيعة الخاصةب

السكنية إلى أهداف عسكرية السكنية إلى جزء من التحصينات العسكرية، وتحولت األحياء واملباني 

ض النظام ع ن ضعفه العسكري، وعدم قدرته على االشتباك املباشر، بالغزارة النارية مباشرة، وعو 

إضافة  ،االعشوائية، والقوة التدميرية الهائلة، ومن أهمها براميل املتفجرات بدائية الصنع، املحمولة جو  

ج التدخل الروس ي الالحق عن نهج النظام إال بفائض إلى صواريخ أرض أرض غير الدقيقة، ولم يختلف نه

إحداث ضرر هائل في القطاع  ة الزمنية الطويلة للحرب علىد  األقوى، عملت امل التدمير المتالكه السالح

ا للمناطق والحروب التي شهدتها، فمن ضرر كلي لبلدات وأحياء مسحت السكني، يتناسب الضرر تبع  

األحياء أو املباني الحة للحياة فيها، إلى ضرر جزئي متفاوت على صعيد ن الوجود ولم تعد صمبالكامل 

رة يقارب  2017حسب تقدير البنك الدولي حتى بداية عام بو  وهي  مليون منزل، 1.7فإن عدد املساكن املدم 

 في املئة من مساكن سورية اإلجمالية، ويلحظ البنك الدولي دمار البنية التحتية واملرافق 27نسبة تشكل 

وارد املائية وصوامع الحبوب وغيرها من األصول العامة ذات الصلة بالواقع السكني مثل الجسور وامل

 
 
 7ا إستراتيجية في الحرب، ويرى البنك الدولي أن نسبة الضرر الكلي بلغت االقتصادية التي أصبحت أهداف

ى نسبة من الدمار في دير الزور منها تعرضت لضرر جزئي، وتبلغ أعل في املئة 20من املساكن فيما  في املئة

حدة 29في املئة 32.8كبر ضرر جزئي في تدمر أدمار كلي، و  في املئة 10بنسبة  ، وفي دراسة الحقة للجنة األمم املت 

حيث بلغ عدد  ،سوريةمستوى  فيفي املرتبة الرابعة  د  لغرب آسيا )األسكوا( توضح بأن محافظة إدلب تع

                                                           
29 http://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-
syria 
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مة فيها  رت محافظة حلب املرتبة ألف  156البيوت املهد 
ي، بينما تصد 

 
ر ما بين تدمير جزئي  وكل منزل مدم 

رة النصف، وبلغ عددها  ر  424األولى في دمار املنازل، حيث بلغت منازلها املدم  قد 
ُ
ألف منزل تليها دمشق وت

رة ب ا  303ـمنازلها املدم  ر، أم  رة حمص فهي في املرتبة الثالثة قبل إدلب وبلغ عآالف منزل مدم  دد منازلها املدم 

ر 200 من  اا للمعارك التي دارت بعد هذا التاريخ، وشملت عدد  ، ومع تحديث البيانات تبع  30ألف منزل مدم 

 ،31من مبانيها قد دمرت أو تضررت في املئة 80-70الرقة التي تشير األرقام اآلتية منها إلى أن املناطق مثل

إضافة إلى الجنوب  ،ر جزء كبير من مبانيها السكنيةوالغوطة الشرقية التي شهدت معارك عنيفة تضر 

 السوري الذي شهد آخر املعارك الكبيرة حتى اآلن.

 

 التأثير غير املباشر -2
ومنها القطاع السكني الذي تراجع كافة؛ رخت الحرب السورية بظاللها على القطاعات االقتصادية أ

رة، كالالذقية وطرطوس وحماة والسويداء، وغيرها من ن املعارك املباشماملناطق التي بقيت بعيدة  في اير  ثك

مراكز املدن التي بقيت تحت سيطرة النظام، ويعود التراجع إلى جملة من األسباب العامة املتعلقة 

الشديد بالقوة الشرائية، باالستقرار األمني واالقتصادي، وتأثر مواد البناء باالرتفاع الحاصل، واالنخفاض 

النزوح الداخلي، وارتفاع أسعار البيوت  بسببحام الشديد التي شهدته تلك املدن على الرغم من االزد

 .النقص العام في املساكن املطلوبة بسببوإيجاراتها، 

  2011ة سنوكانت 
 
 قد شهدت نشاط

 
 ا في حركة البناء بعد الثورة بسبب تراجع هيبة الدولة،ا ملحوظ

لوبة، وتغاض ي النظام عن قمع حاالت البناء املخالفة، ن املوافقات املطما فر إمكان البناء بعيد  او تو 

 
 
فعل محتملة، وارتفع نصيب قطاع البناء من الناتج املحلي  اتا من ردوتحاشيه القيام بعمليات هدم خوف

إلى قيم متدنية الحقة تعادل سنة ليعاود انخفاضه  في املئة 258إلى  2000إلى ذروته باألسعار القياسية لعام 

نتيجة التضخم الكبير الحاصل وارتفاع  اسوقيا أدنى منها كثير   د  ة الرقمية املطلقة، فيما تعبالقيم 2000

 أسعار املواد والنقل والعمالة.

عند  سوريةوتشير األرقام الرسمية الواردة إلى ثبات حصة البناء والتشييد من الناتج املحلي الكلي في 

يكشف  2016مليار عام  12إلى حدود  2010مليار عام  60ي من ، غير أن انهيار الناتج املحلفي املئة 4رقم ال

ه في ظل األوضاع يلإالحاجة امللحة  من رغمعلى الالفجوة الكبيرة، ويدلل على حجم تراجع هذا القطاع 

 .2016مليون دوالر عام  640فيما ال تتجاوز  مليار دوالر، 2,4 تعادل 2010لعام  في املئة 4الحاصلة، فقيمة 

ا بعملية اللحاق بسعر الصرف وبقيت حركة قد تباطأت نسبي   2014عار البيوت حتى عام وكانت أس

ارتفاعها غير متناسبة مع التضخم املستمر، ويعود ذلك إلى االرتباك و عامل الصدمة العام، إضافة إلى 

ة عدم نها من زيادة العرض وانكماش في الطلب على خلفيمنتج  النزوح الكبير والهجرة الخارجية، وما

والنقل  ، غير أن االرتفاع التدريجي ملواد البناءباستمراراالستقرار الناش ئ من تحرك الخرائط العسكرية 

                                                           
30 https://goo.gl/Wttt59  
31 https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317084 

https://goo.gl/Wttt59
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والعمالة وتجذر األزمة، وشدة الطلب على اإليجار أجبر قطاع البناء على اللحاق بالقيم السوقية الجديدة 

الجديدة صعوبة تملك املساكن لتزامنها مع ئة لسعر الصرف املرتفع، فعمقت تلك املقاربة السعرية املكاف

دوالر موسعة بذلك الفجوة حصة الفرد من  100العامة، وتدني األجور إلى ما دون  خوالتاملدانخفاض 

 الناتج املحلي وأسعار البيوت.

 

 التأثير التنظيمي الالحق -3
وتيرة الحديث عن  ، وارتفاعمعظمها ك وسيطرة النظام على مناطق املعارضةع انحسار رقعة املعار م

من األهالي من العودة إلى مناطقهم بحجج مختلفة، وعمدت إلى تسوية  اكثير   إعادة اإلعمار منعت السلطات

ظهر أكثير من املناطق باألرض عبر الجرف املستمر والتفجيرات الدائمة وزادت رقعة الدمار الحاصل، و 

ين يفصل بينهما عام واحد، ملناطق في الغوطة قرير لهيومان رايتس عبر توضيح الفرق بين تصويرين جويت

تنظيمية كما يقول النظام، وتظهر  بمعاييرالشرقية بعد سيطرة النظام عليها أن نسبة الدمار قد زادت 

 .32من املنطقة تمِد وُه  ترفالصور املساحات الواسعة التي ُج 

الفوض ى  من اة إعماره مزيد  الخطط التي يعدها النظام لتأهيل القطاع السكني وإعادأحدثت القوانين و 

استعادتها من املعارضة، فمن جهة أولى لم يسمح بعودة جرت ا ضمن املناطق التي واإلرباك فيه، وخصوص  

وكان من نتائج إعالنه املخططات  كامل السكان إلى مناطقهم، ومن جهة ثانية لم يسمح بإعادة الترميم،

دون أن يمتد تأثرها إلى املناطق األخرى بما يوحي بوجود ن مالتنظيمية هبوط قيم العقارات في تلك املناطق 

 الرخيصة فيها. اقتناء مزيد من العقاراتإلى أهداف مبيتة لتلك املناطق من النظام ومتنفذيه عبر مسارعتهم 

 

 لجتماعي والسياس ي العشوائيات والبعد ا :ارابعً 
ا من الفروق االجتماعية العشوائي نوع  لقت الثنائية القائمة في املدن بين السكن املنظم والسكن خ

واالقتصادية وحتى الثقافية والنفسية بين سكان املنطقتين، بما تمليه كل بيئة سكنية من أنماط معينة 

ا ملناطق سكنها، ق اإلنفاقية لألسر تبع  املستوى االقتصادي حددت دراسة للفقر الفوار  فيللعيش، ف

، غير أن الفوارق األبرز يمكن لها أن تظهر 33يالتها في السكن العشوائيمثبا وارتفاعها في السكن املنظم قياس  

في انخفاض مستويات التعليم والصحة واألبعاد االجتماعية املصاحبة للفقر في البيئة العشوائية من 

تفعة وإدمان على املخدرات، وفي املستوىات النفسية املتمثلة في شعورهم انحرافات ومعدالت جرائم مر 

ا عند األطفال نتيجة غياب املرافق الخدمية الخاصة بهم من حدائق ومالعب وخصوص   ن والقهربالحرما

 ورياض أطفال.

                                                           
32 http://arabic.euronews.com/2018/03/01/un-imagery-shows-widespread-damage-in-eastern-ghouta-in-damascus 

  -دراسة الفقر.33
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األبعاد النفسية املباشرة  فيإن عالقة األبعاد االجتماعية بالسكن عالقة وطيدة ال تتوقف عند تأثيراتها 

جات الذاتية أو العامة عند األفراد، الحتيااجراء قدرتها على تلبية من نتيجة الشعور بالضيق أو الراحة 

تناغم مع طبيعتها ت صورةبوالثقافية والتصورات االجتماعية  فهوماتوإنما هي عوامل رئيس ي في تشكيل امل

السلوك العام، فالتزاحم وانعدام الخصوصية وانعدام الشعور  فيالعامة، وهي عوامل ذات تأثير مباشر 

خاصة على النساء واألطفال وتشجع بئر اإلحباط وتشيع العنف و عوامل من شأنها أن ترفع وتا باألمان

 فات الزوجية.االنحرافات الجماعية واألسرية وتعمق الخال 

في املئة  50إلى  40يعيش فيها وفق التقديرات العامة من  34منطقة 157ويبلغ عدد املناطق العشوائية 

جات في املناطق العشوائية أعلى من دفة أن تكون االحتجااص، ولم يكن من قبيل املسوريةمن سكان 

ا على التدمير املمنهج واملنظم من النظام السوري كان أكثر تركيز  ف ،2011مثيالتها في املناطق املنظمة بعد 

، 35الهيئة العامة لتطوير مناطق السكن العشوائي الحديث عن جرى  2011ا ومنذ عام تلك املناطق، باكر  

الالحق  يرفع حجة التنظيم وتيرة القصف على تلك املناطق بدأ النظام وعند اشتداد 2012ام ا من عوبدء  

الها 
 
 ملسحها عن الوجود. تسويغ

ا على مر العقود الخمسة ا ورسمي  إعالمي   تداولها جرى كانت موضوعة التنظيم للمناطق العشوائية قد 

ات، كما في السنوات يينا الشأن، و في التسعاملاضية بتواتر، ولكن النظام عجز عن اتخاذ أي قرار بهذ

الخمس السابقة للثورة أجهض النظام محاوالت شركات خليجية قدمت عروضها إلعادة بناء بعض املناطق 

، غير أن الشروط القاسية التي وضعها النظام حالت دون إنجاز بها األبراج العالية العشوائية واستبدال

أن مستوى الخدمات العامة ا فترض  مالعشوائيات مفردة  النظام ضمني  االتفاق مع تلك الشركات، يرفض ا

 .36باملناطق غير املنظمة -اوفق خالصة لدراسة إسكانية معتمدة رسمي  -املقدمة فيها تجيز تسميتها 

ا تشريعي   ق تعامله مع تلك املناطق فمن جهة يسارعائا ارتباك شديد لدى النظام حول طر ويسود حالي  

التحضر إلعادة إعمار املدمر منها، ولكن هذه  للعشوائيات بغية إحداث قوانين ناظمة ا إلىوتخطيطي  

ا في ظل القوانين تصطدم بتخوفات سكان العشوائيات املوالية الذين يشكلون جمهوره وأدواته، وخصوص  

 ها عد  
 
القوانين الصادرة ال يحصلون وفق تصنيفها السابق على أي تعويض في حال تنظيمها وفق  ا عامةأمالك

 
 
 ا.على بدل إيجار محدود زمني   ويقتصر التعويض، 37احديث

 

 10والقانون رقم  إعادة اإلعمار  :اخامًس 
ا منذ السنوات األولى للحرب، وبقي ضمن الصيغ السياسية دأ الحديث عن إعادة اإلعمار مبكر  ب

 العامة في منحى تقدير الخسائر وفداحتها املتزايدة بازد واالقتصادية
 
ا خسائر ا إليهياد عمر الحرب مضاف

من  في املئة 60نهما من إعادة بسط النظام لسيطرته على مالفوات الزمني غير أن السنتين األخيرتين وما نتج 

                                                           
34- http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=159903 
35 http://www.syriasteps.com/?d=207&id=79820 
 /http://www.cbssyr.sy -مسح السكن العشوائي  36
  القانون رقم 10 والمرسوم 66 ال يمنحان سكان العشوائيات المبنية على أمالك عامة سوى بدل إيجار لمدة محدودة زمني  ا.37



 
 22 

ناقشة ا بالفاعل الروس ي وضعتا الحديث عن إعادة اإلعمار على طاولة املاألراض ي السورية مدعوم  

إلى دائرة التفاصيل والشروط  ناقشةامل تالرئيسة املطلوبة، وانتقل وتحول إلى املوضوعة ةالفعلي ةالسياسي

قضية تقنية مفصولة عن ها عد  فرها، في حين يصر النظام والروس واإليرانيون على االسياسية املطلوب تو 

عجز هذا الطرف عن أداء مهمة من رغم على الالجو السياس ي، ويطالبون املحافل الدولية بعدم تسييسها، 

عة بسبب فداحة الخسائر، ومنها وأهمها في القطاع العقاري والسكني، اإلعمار بإمكاناته املتواضإعادة 

فإنهم ينظرون إلى العملية بوصفها جائزة ومغانم اقتصادية يحق لهم فيها الحصص األكبر، وتدل 

" سوريةء التصريحات الرسمية املتكررة على سيادة هذا املنطق لديهم عبر تهديدهم املتكرر لـ" أعدا

 .38اركة في عملية إعادة اإلعماربحرمانهم من املش

ابغض النظر عن املآالت الالحقة لقضية إعادة اإلعمار، إال أن هذه العقلية بحد ذاتها ستشكل 
 
ق  معو 

املجردة  ا أمام الغايات الحقيقية إلعادة اإلعمار في حال حدوثها، فالنظر إلى األمر من الزاوية الربحيةفعلي  

اها، وسيضع الشعب السوري أمام مزيد من األزمات الناشئة عن عجزه مع غاياتها وجدو  اض جوهري  يتناق

سيضع الدولة السورية في مجال ارتهان شديد وعجز إضافي ناش ئ و للحيازة السكنية نتيجة ارتفاع أسعارها، 

 ن القروض واملساعدات املشروطة.معن تسديد التزاماتها الدولية املترتبة 

ا إلى خلق البيئة الخاضعة للتجاذب السياس ي، وإنما تعداه فعلي   األمر عند حدود التصريحات وال يقف

الذي ينحو إلى  10التشريعية والقانونية الدالة على هذا التوجه، وذلك عبر إصدار النظام للقانون رقم 

ها عد  لجهة  ممة، أالسطو على أمالك املعارضين سواء لجهة املتنفذين في النظام عبر عمليات تزوير منظ

 
 
 للدولة في ظل تعذر إثبات ملكيتها. اأمالك

صفعة للجهد  ُعد  و حزمة استنكار داخلي ودولي، ومن منظمات حقوقية وأممية،  10والقى القانون رقم 

إعادة الالجئين التي تمهد لعملية إعادة اإلعمار، وأعطى القانون مهلة شهر واحد إلثبات امللكية إلى الرامي 

لم يلحظ التنوع القانوني والواقعي في أشكال امللكيات السكنية، مما داث املخططات التنظيمية، و بعد إح

يشترط في السكن النظامي حضور صاحب امللكية أو و يسقط حق امللكية عن أصحاب السكن العشوائي، 

 الوكيل، وهو أمر يتعذر في الحالتين حضور  
 

)وفاة،  الك األصلي للغير لدى فئة كبيرة لغياب املا أو توكيال

( أو حتى 39مخطوف، مجهول املصير، فاقد لألوراق الثبوتية الرسمية كحال كثير من الالجئينمفقود، 

خاصة قبل إسقاط شرط املوافقات األمنية عن جزء من ب، و 40اتجعل من التوكيل اتهام   ألسباب سياسية

ملعارضة عن أثناء خروج مناطق افي الوكاالت الخارجية، إضافة إلى عدم اعتراف النظام بالبيوع التي جرت 

، ما يعني 41وتعديالته 66شملها إعادة اإلعمار إلى نظام املرسوم تالتي س سيطرته، عدا عن إخضاع املناطق

 ير األسهم التابعة للسكان في املشروع املراد إعماره ضمن عقود إذعان عامة.امتالكه حصرية تقد

                                                           
  https://goo.gl/ZC8g85  -  األسد  إطالق  ا ال دور لغير األصدقاء في إعمار سورية   38
39 https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318466 
40 https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318466 
41 https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318466 

https://goo.gl/ZC8g85


 
 23 

املحافل الدولية عن تراجع النظام عن ا دفعت الروس إلى اإلعالن في ا ودولي  االعتراضات الشديدة داخلي  

داث ا بإح، غير أن هذا اإلعالن افتقر إلى الصدقية في ظل نفي رسمي من النظام مكتفي  10القانون رقم 

من شأنها أن تراعي بعض الثغرات ومنها مدة إثبات امللكية التي  42بعض التعديالت التجميلية على القانون 

وغير الكافية إللغاء املخاوف من ضياع  لى بعض التعديالت البسيطةدلت إلى عام بدل الشهر، إضافة إعُ 

 . االحقوق و فرص إثبات امللكية فعلي  

ظام خطواته بحرمان األهالي من ترميم بيوتهم كما في الغوطة الشرقية، أو ا فقد استكمل النأما إجرائي  

ا كما في القصير، إضافة إلى و تهجير  أ اا في كثير من املناطق التي شهدت دمار  حتى من العودة إليها قطعي  

 من مرغعلى الصالحة للسكن بنسب متفاوتة، عبر تجريفها أو تفجيرها  عمليات تدمير ممنهج الحقة ملناطق

مفهوم إعادة إلى انتهاء املعارك منها، وفي العموم فإن السلوك العام للنظام يؤكد التوجه الربحي في نظرته 

ن األهداف اإلنسانية واالقتصادية والتنموية العامة في البالد، وعلى ما ة بعيد  أولوية مباشر بوصفهة اإلعمار 

 ا في مجال القطاع السكني. وخصوص   ةر حساب القطاعات الشعبية املطلوب إغاثتها ودعمها مباش

، ورفع وتنشيطها إن جوهر إعادة اإلعمار هو تفعيل التنمية عبر تأهيل القطاعات اإلنتاجية والحيوية

الدخول العامة والخدمات األساسية بما يتناسب مع املتطلبات واالحتياجات البشرية وفق املعايير  مستوى 

سكنية لإلنسان بما تشكل من عوامل استقرار نفس ي واقتصادي، تلبية االحتياجات ال د  الحديثة، وتع

امة، وأي انزياح عن الحقوق والشروط األساسية الالزمة للوصول إلى عملية التنمية املستد ا من أهمواحد  

أي إعادة اإلعمار الغايات املرجوة منها، وخصوصا في الحالة السورية شديدة التعقيد  هذا املفهوم لن تحقق

 ة بدرجة كبيرة.واملهشم

 

 خالصة وتوصيات
ا للمعالجة الفورية وفق عد تحول أزمة السكن إلى كارثة وطنية بفعل الحرب باتت الحالة أكثر إلحاح  ب

نية مختلفة عن السابق تعمل وتؤسس ملشروع هادف ينطلق من رؤية شاملة ملفهوم حق السكن معايير وط

ا على ترميم القطاع السكني وإعادة ما تهدم منه فقط، ألن ذلك يعيدنا مقتصر   وتمكينه، وال يكون هدفها

األحوال يعيدنا  ، وفي أحسنسوريةإلى نقطة متأخرة من االحتياجات السكنية واالجتماعية العامة من تاريخ 

 2011إلى واقع 
 

 الفجوة اإلسكانية القديمة والفجوة اإلسكانية الحديثة الناشئة عن خسارات ، متجاهال

 لفارق الزمني ونسب النمو السكاني خالل السنوات املاضية.ا

إن التصدي ملهمة استنهاض القطاع السكني بعد الحرب ليس باألمر اليسر ويحتاج إلى رغبة صادقة 

يحتاج إلى و عن الدوافع االقتصادية ذات املردود املباشرة،  اة سياسية واقتصادية منفصلة جذري  وإراد

ا، واالستفادة من كل الدعم والتسهيالت املحلية واألممية ا وهندسي  دولية مادي  تضافر الجهد املحلي وال

 إلنجاز هذه الخطوة، ويمكن تلخيص أهم التوصيات املطلوبة:

                                                           
 https://www.sana.sy/?p=842393  تعديل القانون رقم 10 42
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ن أولوية ما مة املبنية على القاعدة اإلغاثية إلعادة إعمار القطاع السكني بعيد  تحديد األهداف العا •

 .الربح

 .من إعادة إعمار القطاع السكني ةشر تحديد الشرائح املستهدفة مبا •

عقاري شامل وإنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية تهدف إلى تحديد الحاجة امللحة في  إجراء مسح •

ستقبلية له وفق مستوى النمو السكاني، وفي إطار حفظ حقوق امللكية القطاع السكني، والحاجات امل

  .الخاصة

املستوى  فين ووضع الخطط الالزمة للنهوض به التصورات الوطنية العامة لقطاع السك وضع •

 .املطلوب

 .وطنية موحدة مهمتها اإلشراف على التخطيط والتنفيذ واملتابعة إنشاء هيئة •

قت، إضافة إلى دفع و مين سكن مأاب البيوت املهدمة والعمل على تإيجاد الحلول السريعة ألصح •

 لهم.ة الئموامل التعويضات الالزمة

ونية والتشريعية املساعدة لبناء القطاع السكني والالزمة للنهوض بالحالة إيجاد البيئة القان •

 .ن القوانين الحاليةما اإلسكانية السورية بعيد  

 .ضريبية األخرى املتعلقة بقطاع بناء السكن الشعبيإلغاء رسوم التراخيص واألعباء ال •

 .للسكن الشعبيتقديم األراض ي الالزمة من الدولة باملجان أو بأسعار رمزية  •

من الجهات الرسمية بالتعاون مع الهيئات املختصة بما فيها  نجاز املخططات التنظيمية املطلوبةإ •

 لسابقة والقوانين املحلية الناظمة.األممية وفق معايير مختلفة عن التقسيمات اإلدارية ا

إعانات(  ،ذاتي تمويل ،هبات ،العمل على استجرار التمويل املطلوب من الجهات املانحة )قروض •

 بأعلى التسهيالت املكنة وإخضاعها لرقابة متعددة املرجعيات.و بأكبر قدر ممكن 

عاونية والجهات إحداث البنك الوطني للسكن يختص بتقديم القروض السكنية للجمعيات الت •

 املنفذة وفق أنظمة مالية خاصة تراعي خصوصية الواقع السوري.

نكوبة في العمل مع الشركات والجهات املنفذة وفق مؤهالتهم إعطاء األولوية ألصحاب البيوت امل •

 وقدراتهم.

 قل التكاليف.أاالستعانة بأحدث الخبرات املحلية والخارجية للتنفيذ بأفضل الشروط و  •

الشعبية املزمع  بالط( ضمن التجمعات السكنية ،بلوك ،نجارة ،الالزمة )حدادة اترشإقامة الو  •

 رباح و أجور النقل.ها لتوفير األ صلحتومل تنفيذها

لنهوض بالقطاع السكني ال يمكن أن تكون مبتورة إلى ان التوصيات السابقة الهادفة إمن نافل القول 

حوامل متسايرة لعملية  ملا تشكله منكافة؛  صادية األخرى عن السياق النهضوي الشامل في القطاعات االقت
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امة بما يتناسب مع إمكان االدخار واملساهمة في الع خوالتاملدالتنمية ورفع نسب النمو االقتصادي ورفع 

 عملية البناء.

 

 خاتمة
  مكن ملصطلح أزمة سكن أني

 
، ولكنه بعدها يبدو شديد 2011 على الحالة السورية قبل يكون داال

ن حجم املأساة اإلسكانية بفعل التدمير والتهجير ارتفعت إلى مستوى الكارثة الوجودية إلقصور، إذ ا

سياسية  أوضاعا من املأوى في ظل السابقة ثلث الشعب السوري الذي وجد نفسه محروم   نسبهالتضيف إلى 

او شديدة التعقيد،  عطيات الراهنة، فنسب الفقر ا وفق املسريع   اقتصادية كارثية وغير قابلة للترميم أوضاع 

واألجور العامة  خوالتداملفي املئة، ومع انخفاض  80 -حسب األرقام العامليةب-في املجتمع السوري تتجاوز 

في املئة، فان إمكان الحصول على مأوى الئق  60دوالر، وارتفاع أرقام البطالة إلى أكثر من  100إلى ما دون 

 
 

أو حضورها ومسبباتها األزمة السابقة  مع استمرار كل عوامل لنصف الشعب السوري، يبدو مستحيال

ضمن الشريحة األغلى في  سوريةالعقارات في  أشد، حيث يحكمها منطق غريب يجعل أسعار عوالتبمف

 العالم.

إلى وال تتوقف خطورة الكارثة السكنية عند أرقامها الراهنة، وال حتى في احتساب الحاجات املتنامية 

خطورتها، وإنما في استمرار املنطق الراهن الذي  من رغمعلى الالت النمو البشري املتزايد، لسكن وفق معدا

ا أخرى ا بعقلية أمراء الحرب الرامية إلى جني ثمار املأساة، وهي في جوهرها تعادل حرب  بوع  مط يعتمده النظام

 فيية األشد خصوبة، لقطاع السكني كأحد حقوله االستثمار إلى اعلى الشعب السوري، فالنظام ينظر 

الرسوم  وعائدات محتملة لخزينته عبر تمكين وسيطرة إضافية بما يحقق له من أدوات املستوى الرسمي

املستوى الخاص الذي يتحرك فيه رأس املال التابع  فيوالضرائب املفروضة على عمليات البناء وموادها، و

مة في إعادة اإلعمار بما يملك من طاقات مالية ا بالشهية الكبرى للمساهألفراد السلطة ومقربيها مدفوع  

دد من الشركات العقارية اململوكة لتلك وإنتاجية في مجال مواد البناء، وما الزخم الكبير في إنشاء ع

ذاته في العملية املنشودة، في الوقت ة قبلاملالشريحة إال مقدمة استباقية في إطار التحضير لحجز مقاعدها 

 .وتسهيله قوننة وعمل تلك الشركاتحول ا السلطة تشريعي   الذي تنصب فيه مساعي

الراهنة تفترض سياسات ومقاربات  الخصوصية السوريةمن الضروري بمكان التشديد بقوة على أن 

والعمل بكل ما  ها، وتملي الشروعئأثنافي إسكانية مختلفة عن تلك التي سادت قبل الحرب، وسببت دماره 

ن ما ي وفق عقد اجتماعي جديد ينظر إلى القطاع السكني بمنطق إغاثي بعيد  يلزم للنهوض بالقطاع السكن

ع مروحة من التسهيالت املادية والتشريعية الخاصة بالسكن الشعبي، ويعتمد املفهوم الربحي وفق أوس

سيما  ا من األصول اململوكة للدولة باتجاه عملية البناء، والا كبير  األفكار الخالقة والتعاونية، ويسخر جزء  

لة في تسعير أن قيم األراض ي الداخ بافتراضفي قطاع األراض ي الذي تمتلك الدولة منه املساحات الواسعة، 

 البيوت أعلى من القيم اإلنشائية لها.
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ا، ن األمنيات أو املأمول فإن الواقع السياس ي واالقتصادي أبعد ما يكون عن هذا االتجاه حالي  ما وبعيد  

 عوالتمفتهدد الكيان السوري برمته من خالل  بكارثة اجتماعية سوريةاملنهار في  وينذر الواقع اإلسكاني

عدالت النمو والتنمية املأمولة وعلى الهوية السورية ملاليين الالجئين في حال عدم عودتهم م استمرارها على

ثيرات هذه ما يخص عدم قدرتهم على حيازة املسكن، وتأ ، وعلى مستقبل األجيال الالحقة فيسوريةإلى 

من  قبلاملا بانتظار رهون  ا، ويبقى األمر ما وسياسي  ا واقتصادي  العامة في البالد اجتماعي   املناحي فيالعدمية 

 السياسية وما ينجم عنها من تبدالت ممكنة في الرؤى واملسار. التسويات
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