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ملخص تنفيذي

تثير التقارير األخيرة عن عودة الالجئين السوريين إلى وطنهم ،بعد سنوات من الحرب األهليةً ،
عددا من
القضايا املهمة ،من بينها مصير ممتلكاتهم في البالد .ثبت أن القانون الذي تم سنه أخي ًرا واملسمى بالقانون
ً
ً
ظاهريا ً
جزءا من تشريعات إعادة اإلعمار الحميدة -يمثل مشكلة بالنسبة إلى
رقم  10لعام - 2018وهو يعد
ً
داخليا ،أو الذين يعيشون في الخارج .يحدث هذا على نطاق يؤثر
ماليين السوريين من الالجئين ،أو النازحين
في تسوية الصراع والنظام االجتماعي الناش ئ بعد الحرب ،حيث إنه يشكل إطار إعادة البناء وإعادة
االندماج في االقتصاد والحياة االجتماعية .وعلى الرغم من أن العديد من املقاالت قد عالجت املشكالت
املحتملة التي يثيرها هذا القانون ،ال توجد تحليالت تعالج صراحة القانون رقم  ،10من منظور سيادة
القانون.
في هذه الورقة ،نزعم أن القانون رقم  10سيستبعد بشكل دائم السكان النازحين ،وخاصة الذين ال يكون
لهم صوت في عملية إعادة البناء في مناطقهم األصلية .في املقام األول ،تشرح الورقة الجوانب التاريخية
واالجتماعية والسياسية املختلفة للقضية ،وهو أمر ضروري لفهم أفضل للحالة الراهنة .ثم تحلل الورقة
األجزاء املحددة من القانون رقم  10التي توفر ً
أسسا النتهاكات سيادة القانون في ممارستها .في القسم
الثالثً ،
بناء على منهجية التحليل ،تقترح الورقة سلسلة من التدابير (تتفق مع املعايير الدولية وأفضل
املمارسات) التي يجب اتخاذها لضمان فاعلية حقوق امللكية للعائدين ،واملساهمة في عملية إعادة إعمار
عادلة ،سواء على املدى املتوسط (على سبيل املثال إدراج حقوق ملكية العائدين في محادثات السالم) ،أو
على املدى الطويل (مثل إنشاء هيئة قضائية مستقلة).

انتهاكات حقوق امللكية في سورية ضد الحلول املستدامة للعائدين
تسببت الحرب السورية في أكبر أزمة نزوح في التاريخ الحديث ،حيث كان هناك أكثر من  5.6مليون الجئ1

ً
داخليا ،كثير منهم نزح أكثر من مرة .2تثير التقارير األخيرة عن عودة الالجئين السوريين إلى
و 6.2مليون نازح
وطنهم 3بعد سنوات عدة من الحرب األهلية ،قضايا مهمة ،من بينها حالة ممتلكاتهم في البالد .في أعقاب
النزاعات العنيفة ،مثل تلك التي حدثت في رواندا 4وجنوب السودان ،5أدى انعدام سيادة القانون ،خاصة
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في ما يتعلق بقضايا امللكية ،إلى كبح عودة النازحين .في سورية ،أثبت قانون سن أخي ًرا يسمى القانون رقم
ً
داخليا ،أو الذين
 10لعام  2018أنه يمثل مشكلة ،بالنسبة إلى ماليين السوريين من الالجئين ،أو النازحين
يعيشون في الخارج ،حيث يتعرضون لخطر الحرمان الفعلي من ممتلكاتهم .يحدث هذا على نطاق يؤثر في
تسوية الصراع والنظام االجتماعي الناش ئ بعد الحرب ،حيث إنه يشكل إطار إعادة البناء وإعادة اإلدماج
في االقتصاد والحياة االجتماعية.
كيف يؤثر القانون رقم  10في حقوق امللكية للمواطنين السوريين؟ وما الذي يجب القيام به لضمان أن
هذه الحقوق تتوافق مع سيادة القانون؟ لإلجابة عن هذين السؤالين ،يحتاج املرء إلى فهم الخلفية
والسياق االجتماعي السياس ي املحيط بسن هذا القانون ،ويتناول ذلك في القسم األول من هذه الورقة.
بالنظر إلى هذه الخلفية ،يحلل القسم الثاني القانون رقم  10من منظور سيادة القانون ،يكشف كيف
يشكل في كثير من الحاالت انتهاكات للمعايير الدولية لسيادة القانون وحقوق اإلنسان املعترف بها ً
دوليا.
ً
استنادا إلى التحليل املشار إليه أعاله ،هناك سلسلة من التدابير املتعلقة بالقانون رقم  ،10وبشكل أوسع
عن حقوق امللكية الخاصة بالعائدين ( )10تعالج في القسم الثالث ،باستخدام نصوص القانون الدولي
املعيارية ،وكذلك أفضل التجارب التي طبقت في مجتمعات ما بعد الصراع.

الخلفية

تاريخيا ،كان نظام حيازة األراض ي في سورية يتضمن ً
ً
مزيجا من اإلجراءات اإلسالمية والقبلية والعرفية وغير
الرسمية والقانونية وغيرها من الترتيبات الهجينة .6في السنوات العشرين التي سبقت عام  ،2011تضاعف
عدد سكان سورية ً
تقريبا ،7وحدثت هذه الزيادة السكانية بشكل غير متناسب ،في التجمعات العشوائية
شبه الحضرية على أطراف املدن الرئيسية (نتيجة ثانوية للهجرة الكبيرة من الريف) ،8حيث تم استخدام
األراض ي والتخطيط والبناء وامللكية على أساس غير رسمي .9وحدث ذلك على نحو مماثل في الريف ،نظم
الناس ترتيبات شراء األراض ي واستئجارها واملشاركة فيها من خالل األسرة العشيرة ،من دون أي مستند على
العملية؛ وفي أثناء النزاعات على األراض ي ،يتم حل النزاع من قبل زعماء القبائل املحلية وأفراد األسرة ،إلى
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ً
جانب املحاكم الرسمية للتحكيم والبلديات .10ومما زاد األمور
تعقيدا ،قبل الحرب ،أن  50باملئة فقط من
ً
رسميا .11كل هذا يعني أن غالبية عقود اإلسكان التي جرت قبل اندالع الصراع من
األراض ي كانت مسجلة
املحتمل أال تكون مسجلة في سجالت املحافظات.
إبان الحرب ،أصبحت العديد من التجمعات غير الرسمية األكثر ً
فقرا التي هاجر إليها أشخاص من الريف
مراكز لالحتجاج السياس ي ،وخضعت ً
الحقا لحمالت عسكرية قاتلة ،12أجبرت سكانها على الفرار .بالتوازي
مع ذلك في الريف ،كان على جزء كبير من املستأجرين غير الرسميين االنتقال إلى مكان آخر؛ ألنهم فقدوا
ً
سبل عيشهم ،ولم يتركوا سوى القليل من الوثائق .كما أن الحكومة السورية قد بدأت حديثا بأتمتة
سجالتها من املعامالت ،لكن الحرب وضعت ً
حدا لهذه العملية ،وهذا يعني أن السلطات ما تزال تعتمد
األوراق املطبوعة .13دمر النزاع العديد من السجالت الورقية للممتلكات في جميع أنحاء البالد ،وهذا يعني
أن سجالت املمتلكات الحالية مشتتة أو مفقودة أو غير منتظمة ،ويجعل حاملي حقوق امللكية األصليين
غير قادرين على املطالبة.14
ً
ً
تستخدم الدولة السورية ً
معقدا يتعلق باإلسكان واألراض ي واملمتلكات ( )HLPمنذ ما قبل
قانونيا
إطارا
النزاع ،لتخصيص مساحات شاسعة من األراض ي ملؤيديها السياسيين ،أو لتسهيل تهجير األسر الفقيرة مثل
تلك املوجودة في التجمعات العشوائية شبه الحضرية .15ومع بدء النزاع؛ تم إقرار قوانين أخرى لـ  ،HLPمما
ً
ظاهريا ،تبدأ من
يهدد مطالبات امللكية لشرائح معينة من السكان ،باستخدام مزيج من القوانين الحميدة
التنظيم املدني للمناطق ،إلى وثائق التسجيل ،إلى إزالة األنقاض .16في أحد التقارير ،وثقت هيومن رايتس
ووتش ( )HRWعمليات هدم واسعة النطاق ،نفذتها الحكومة في املناطق التي كانت تسيطر عليها جماعات
املعارضة ،بدعوى أنها عملية قانونية لغرض التنظيم الحضري ،بينما يبدو في الواقع أنهم "يعاقبون السكان
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املدنيين" .17تؤثر التغييرات األخيرة التي تحصل في اإلطار التشريعي والهندسة املسحية السلبية ،في حماية
حيازة امللكية الضعيفة للنازحين.

القانون رقم  10في املمارسة :الديناميات واآلثاراملحتملة
القانون رقم  ،10الصادر في  2نيسان /أبريل  ،2018يسمح بإنشاء مناطق إعادة اإلعمار "ضمن الخطة
التنظيمية العامة للوحدات اإلدارية" ،في جميع أنحاء البالد .18تدعي الحكومة أن هذا القانون سوف يسهل
عودة النازحين ،من خالل تطوير وتنظيم مناطق التجمعات غير الرسمية ،مع تعويض عادل للمتضررين
من مصادرة عقاراتهم .19ومع ذلك ،فإن الفحص الدقيق ألحكامه يكشف عن مشكالت التعسف والتمييز
وعدم القدرة على التنبؤ والغموض ،وانتهاك مبادئ القانون من القانون املعني ،واإلنصاف في تطبيق
القانون ،واملساواة أمام القانون ،والشفافية وتجنب التعسف.20
ً
أوال ،يبدو أن تنفيذ القانون تعسفي .ال توجد معايير محددة يتم بموجبها تحديد مناطق إعادة اإلعمار ،في
حين ينص القانون على أن يصدر وزير اإلدارة املحلية املراسيم ،وبعد ذلك يكون لدى السلطات املحلية
أسبوع واحد لطلب قائمة بأصحاب العقارات من السلطات العقارية العامة في املنطقة .بعد ذلك هناك 45
ً
يوما لتقديم قائمة أصحاب العقارات .إذا كان الشخص يمتلك ممتلكات في املنطقة املحددة ،ولكن ليس
ً
مدرجا في القائمة ،فلديه عام واحد إلثبات ملكيته للممتلكات (كانت املدة األولية املحددة بموجب القانون
ً 30
يوما فقط ،21لكن وزير الخارجية السوري أعلن في حزيران /يونيو  2018أن املوعد النهائي سيتم تمديده
ملدة عام ،بعد ضغوط من جماعات حقوقية وجهات دولية أخرى) .22ال ينص القانون على مبادئ للتخطيط
الحضري يجب االلتزام بها ،وال يحدد الكتب أو التقارير أو القرارات من الوزارة أو املحافظة التي يجب
ً
استخدامها في مناقشة الخطة التنظيمية للمنطقة .فضال عن أنه يهمل جميع الجوانب االجتماعية
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Parties], SANA.sy. April 16, 2018, accessed June 25, 2019, https://www.sana.sy/?p=739408
20
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21
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22
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والثقافية للمدن السورية ،من خالل تحديد مشاريع في مناطق محددة تعتمد تحوالتها االقتصادية
فحسب.23
ً
مرسوما بتعيين منطقة للتنمية ،يفقد جميع مالكي األفراد
بموجب القانون رقم  ،10عندما تصدر الحكومة
ً
ً
تلقائيا حالة ملكيتهم الفردية .لم يعد بإمكانهم البناء على األرض أو بيعها؛ بدال من ذلك ،يصبحون
مساهمين في نظام امللكية الجماعية (أي إذا تمكنوا من تقديم مطالبة بامللكية بنجاح) .24لدى املساهمين
مجموعة متنوعة من الخيارات ،ولكن ال يسمح ألي منهم بالحفاظ على العقار األصلي .تتطلب معظم
الخيارات إشراك الوحدة اإلدارية املحلية في إجراءات سريعة غير معقولة ومن دون حماية قانونية كافية
ألصحاب الحقوق الفردية ،25الذين يمكن استبعادهم بشكل غير مباشر ،بسبب مركزية صنع القرار في
أيدي اللجنة التابعة للحكومة ،أو هيمنة مالكي العقارات األثرياء املعينين من قبل السلطة املحلية أو من
قبل الجهات الفاعلة التجارية الخارجية األخرى .26وإذا فشل املالك في تقديم مطالبة خالل عام واحد،
فإنهم يتنازلون عن ممتلكاتهم للدولة .وهذا يتعارض مع الدستور السوري الذي ينص على أن "مصادرة
املمتلكات الخاصة ال يجوز فرضها دون صدور حكم نهائي من املحكمة".27
عالوة على ذلك ،فإن املتطلبات اإلجرائية في هذا القانون إلى جانب السياق السياس ي تجعل عملية رفع
ً
تلقائيا ماليين السوريين الذين ال يستطيعون ،أو يواجهون
دعاوى القانون تمييزية .تستثني هذه العملية
صعوبات في تقديم الوثائق .كما هو موضح أعاله ،وخاصة في املناطق املحيطة باملدن ،فإن مثل هذه الوثائق
غير موجودة أو أنها فقدت خالل الحرب .ومئات اآلالف الذين نزحوا خارج البالد ليس لديهم مثل هذه
الوثائق :وجدت الدراسات االستقصائية األخيرة التي أجراها املجلس النرويجي لالجئين أن  70باملئة من
الالجئين السوريين يفتقرون إلى وثائق الهوية األساسية ،28بينما أفاد  9باملئة فقط بأنهم يمتلكون صك
ملكية لهم في حالة جيدة .29لن تتمكن كثير من النساء الالئي فقدن أزواجهن ،أو انفصلن عن أزواجهن،
من املطالبة بممتلكات الزوجية دون شهادة زواج .إضافة إلى ذلك ،يتم نشر معلومات رسمية مهمة أثناء
العملية -مثل اإلعالن عن املنطقة املخصصة أو نتائج تقييم قيم األسهم -من خالل وسائل اإلعالم املحلية
23

Edwar Hanna, “The politics of urban reconstruction in Syria,” University College London: Bartlett
Development Planning Unit. July 2, 2018, accessed June 25, 2019,
http://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2018/07/02/politics-urban-reconstruction-syria
24
”Haugbolle, “Property, Lawfare, and New Social Order.
25
Center for Rule of Law & Good Governance, “Law no. 10: Where Advocacy Energy Should be Focused,” June
28, 2018, 2, accessed June 25, 2019, https://crlgg.org/en/4692-2/
26
Maha Yahya, “The Politics of Dispossession,” Carnegie Middle East Center, May 9, 2018, accessed June 25,
2019, http://carnegie-mec.org/diwan/76290
27
Constitution of the Syrian Arab Republic, Art. 15(3).
28
”Norwegian Refugee Council (NRC), “Syrian Refugees’ Right to Legal Identity: Implications for Return,
NRC.no, January 2017, accessed June 25, 2019, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/icla/finalsyrian-refugees-civil-documentation-briefing-note-21-12-2016.pdf
29
NRC, Displacement, housing land and property and access to civil documentation in the south of the Syrian
Arab Republic. ReliefWeb. July 2017, 4, accessed June 25, 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final_nrc_displacement_hlp_and_civil_doc_s_syria_23
_07_2017_en.pdf
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ولوحة إعالنات في املنطقة ،30التي قد ال يتمكن ماليين السوريين ً
حاليا من الوصول إليها بانتظام .من ناحية
ً
ً
تلقائيا األشخاص الذين
شخصيا أو من ِقبل أحد األقارب .يستبعد هذا
أخرى ،يمكن تقديم الطلب إما
ً
ليس لديهم عائلة في الوطن للمساعدة في التسجيل .وإذا لم يتمكن املدعي من الحضور
شخصيا ،يمكن
ً
قانونيا ،أي أن عليه الحصول على تصريح أمني .قد
تعيين قريب له ليس له سجل جنائي كوكيل معترف به
تفسر السلطات املحلية هذا البند [كمجال] الستبعاد أي شخص مرتبط باملعارضة .31هذا األمر مقلق
بشكل خاص ،ألن غالبية سكان املناطق التي تم النظر في إعادة إعمارها بموجب القانون (حمص وحلب
ودمشق) 32كانوا يؤوون عناصر من املعارضة خالل الحرب ،ومن غير املرجح أن يمنحوا هذا التصريح .على
أي حال ،من غير املرجح أن يكون سكان هذه املناطق على استعداد لتقديم طلب للحصول على تصريح أمني
ً
خوفا من سوء املعاملة .وثقت هيومن رايتس ووتش املعاملة السيئة للغاية من جانب األجهزة األمنية على
األفراد املشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة .33إن آليات هذا القانون ،الذي يتضمن العديد من حاالت
التفاعل مع املسؤولين الحكوميين ،تخلق ً
فرصا للمعاملة نفسها .كما أن قانون مكافحة اإلرهاب لعام
 ،2012الذي جرم شريحة كبيرة من السكان دون إجراءات قانونية ،34بدوره قض ى على قدرة السكان على
املطالبة باملمتلكات .ونتيجة لذلك ،لن يتمكن جميع األشخاص املعنيين من تقديم املطالبة بأنفسهم أو
بتعيين ممثل لهم ،ومن املحتمل أال يتمكن أقرباؤهم من إثبات -كما هو مطلوب بموجب القانون -سبب
عدم قدرة املالكين على املطالبة بأنفسهم (على سبيل املثال إذا اختفوا ً
قسرا).
القانون رقم  10والعملية املحيطة به يتم تشويههما بمستوى واحد ،لعدم القدرة على التنبؤ بجدوى
ً
القانون ،مما يقوض اليقين القانوني ملاليين السوريين .يظل القانون
غامضا بشأن املستندات املطلوبة
إلثبات امللكية :تنص املادة  2من الفصل  1فقط ،على أنه يجب على املدعي أن يظهر "امللفات واملستندات
ً
التي تدعم حقوقه [أو املطالبة] أو نسخا منها" .وهذا يعطي مهلة التخاذ قرارات ذاتية من جانب السلطات
املحلية .من الناحية النظرية ،قدم القانون رقم  33من  2017وسيلة إلعادة إصدار املستندات العقارية
التي سرقت أو فقدت أو تضررت؛ لكن التقارير امليدانية تشير إلى أن املجالس القانونية ذات الصلة لم تبدأ
عملها بعد ،مما يزيد من صعوبة إثبات امللكية خالل فترة عام واحد ،خاصة في املناطق التي خصصت أخي ًرا
مثل القابون والبرزة وجوبر في دمشق . 35إضافة إلى ذلك ،يتعين على جميع املقيمين في منطقة معينة
30

Law no. 10, Art. 7.
Joseph Nasr, “Assad’s Property Law Hits Hope of Return for Syrians in Germany,” Reuters, June 14, 2018,
accessed June 25, 2019, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-germany-insight/assadsproperty-law-hits-hope-of-return-for-syrians-in-germany-idUSKBN1JA1V1
32
”Maha Yahya, “The Politics of Dispossession.
33
Human Rights Watch, “We’ve Never Seen Such Horror”: Crimes against Humanity by the Syrian Security
Services, New York: Human Rights Watch, June 1, 2011, accessed June 25, 2019,
https://www.hrw.org/report/2011/06/01/weve-never-seen-such-horror/crimes-against-humanity-syriansecurity-forces
34
Human Rights Watch, “Syria: Counterterrorism Court Used to Stifle Dissent”, HumanRightsWatch.org, June
25, 2013, accessed June 25, 2019, https://www.hrw.org/news/2013/06/25/syria-counterterrorism-court-usedstifle-dissent
35
”Ahmad, Hourani, and Smiley, “‘A new Syria’.
31
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الخروج ،مع حصول األشخاص غير املؤهلين للحصول على سكن بديل على تعويض يعادل إيجار عامين؛
ومع ذلك ،ال توجد معايير محددة لكيفية تأهل الفرد للسكن البديل .عالوة على ذلك ،هناك عملية إعادة
بناء على قيمة أصولهم [ممتلكات] التي يتم تحديدها ً
التسكين ألولئك املؤهلينً ،
وفقا لحجم العقار الذي
كان يملكه الشخص املعني (قبل تخصيص املنطقة إلعادة اإلعمار) .هذا يمكن أن يكون مشكلة بسبب
اختالف القياس :إذا كان شخص ما يعيش في منزل صغير غير رسمي ،فإن استحقاقه سيكون أصغر من أن
ً
ً
عموماً .36
أخيرا ،بعد ثماني سنوات
يضمن الوصول إلى الوحدات السكنية املطورة حديثا والتي تكون أكبر
من الحرب ،من املرجح أن تفتقر السلطات املحلية التي تتعامل مع مثل هذه اإلجراءات املعقدة إلى املوارد
الالزمة والخبرة واملوظفين املؤهلين .على وجه الخصوص ،الخطوة األولى لتحديد منطقة إلعادة اإلعمار،
تعتمد على حصص أصحاب املنازل السابقين ،هي دراسة جدوى ما أجرته وحدة اإلدارة املحلية ،37التي قد
ً
ً
تعويضا عادال ألصحاب املنازل
تفتقر إلى القدرة على القيام بتطبيق ذلك بشكل صحيح ،وبطريقة تضمن
الذين تحولوا إلى مساهمين .في إحدى الحاالت ،أدت طلبات املعلومات وغيرها من أنواع الضغط من السكان
املحليين في ريف دمشق ،إلى جعل مدير املديرية العامة للعقارات في ريف دمشق يعلن أن "تقديم طلبات إلى
املديرية للحصول على وثائق إثبات امللكية أمر غير مناسب .حيث ال يمكن ً
حاليا االستفادة من هذه الوثائق،
ويشكل ذلك ً
عبئا على املديرية وعلى املواطنين [كذلك].38
يعترف القانون الدولي ،وال سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي
صادقت عليه سورية ،بالحق في السكن الالئق ،39مع لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي
يجب أن تؤكد ضرورة وجود ضمانات ضد اإلجالء القسري .40في الحاالت التي يجب أن تحدث فيها عمليات
اإلخالء ،أعلنت اللجنة نفسها أنه يجب أن تكون هناك إجراءات معينة إلجراءات التقاض ي السليمة ،ال
يشملها القانون رقم 4110صراحة .وتشمل هذه اإلجراءات الوقائية فرصة للتشاور الحقيقي مع املتضررين،
وإشعار كاف ومعقول ،وتوفير سبل االنتصاف القانونية :املعاهدات الدولية األخرى التي وقعت عليها
سورية ،والتي تحظر الحرمان التعسفي من املمتلكات .كما يمكن تضمين اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
(املادة  )17وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان (املادة  ،)22في القضايا التي تتعلق بالقانون رقم  .10عالوة على

36

”Hanna, “The politics of urban reconstruction.
Ibid.
38
Enab Baladi Investigations Team, “Properties Ownership Law No. 10: Regulation, Acquisition or Demographic
Change,” Enab Baladi, May 1, 2018, accessed June 25, 2019,
https://english.enabbaladi.net/archives/2018/05/properties-ownership-law-no-10-regulation-acquisition-ordemographic-change/
39
UN General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. December 16, 1966.
United Nations Treaty Series, vol. 993, 7.
40
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4: The Right to Adequate
Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), E/1992/23, December 14, 1993, 3.
41
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7: The right to adequate
housing (Art. 11.1): forced evictions, E/1998/22, May 20, 1997, 4.
37
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ً
ً
واضحا ملبادئ األمم املتحدة بينهيرو ،42التي تحدد
ذلك ،في العديد من األحكام ،القانون رقم  10يمثل انتهاكا
الخطوط العريضة للحماية اإلضافية التي ينبغي تطبيقها في حالة الالجئين واملشردينً .
وفقا لهذا املبدأ
التوجيهي املتفق عليه على نطاق واسع ،يجب أن تكون التشريعات املتعلقة باإلسكان واألرض ورد الحقوق
ً
لألشخاص من هاتين الفئتين خاصة شفافة ومتسقة ،وال تنطوي على تمييز بحكم الواقع وال بحكم
القانون .43ويجب أن يكون لهم الحق في تقديم مطالبة بالتعويض من هيئة مستقلة ومحايدة.44

التدابيرالالزمة لدعم سيادة القانون وحقوق العائدين
تطبيق القانون رقم  10في شكله الحالي يضع األساس لنزوح سكاني كبير .من أجل مواجهة هذه النزعة في
النظام القانوني األوسع املتعلق بامللكية ،والذي يمكن وصفه بأنه "قانون حرب" ،45أو "هندسة حربية"،46
ومن أجل دعم عمليات اإلعادة الدائمة لالجئين والنازحين من خالل ضمان امللكية ،يجب اتخاذ تدابير
قانونية وسياسية مختلفة ،على املدى الفوري أو الطويل.
يجب على الحلفاء ،مثل روسيا وإيران ،الضغط على الحكومة السورية لتعليق تطبيق القانون رقم ،10
وإلغاء قانون مكافحة اإلرهاب لعام  .2012في الوقت نفسه ،يجب إدراج حقوق اإلسكان واألراض ي
واملمتلكات في محادثات السالم التي تجريها األمم املتحدة .ويمكن أن يستند ذلك إلى قرار مجلس األمن 2254
الذي أكد على الحاجة إلى تهيئة الظروف للعودة الطوعية . 47في موازاة ذلك ،يجب على املشاركين في
املفاوضات السياسية في جنيف وأستانا وسوتش ي وضع حقوق اإلسكان واألراض ي واملمتلكات على جدول
األعمال.
ينبغي على البلدان املانحة واملستثمرين املشاركين في إعادة اإلعمار ،وكذلك الوكاالت اإلنسانية ،التأكد من
وجود آليات في كل برنامج للحفاظ على حقوق امللكية للسكان والنازحين ،وأن تكون إجراءات املتابعة
ً
والشفافية لتتبع أموال املنح قادرة على منع أن تذهب تلك األموال إلى تلك الجهات الفاعلة املسؤولة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان.

42

UN Economic & Social Rights Council (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights),
Report by Special Rapporteur on the Housing and Property in the Context of the Return of Refugees and
)Internally Displaced Persons, E/CN.4/Sub.2/2005/17, June 28, 2005. (The Pinheiro Principles
43
Ibid.
44
Ibid.
45
”Haugbolle, “Property, Lawfare, and New Social Order.
46
Unruh, “Weaponization of the Land and Property Rights System,” 458-468.
47
UN Security Council, Security council resolution 2254 (2015) [on the situation in the Syrian Arab Republic],
S/RES/2254, December 18, 2015, 14.
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تبين الدروس املستفادة من حاالت ما بعد الصراع في البلقان 48وفي العراق 49أن قضايا امللكية للنازحين
ينبغي حلها في الوقت املناسب ،من خالل عملية شفافة وعادلة ومخصصة .50يجب إنشاء عملية مماثلة في
سورية قبل نهاية العام  .2019يجب أن تكون آلية االسترداد -سواء أكانت هذه اآللية عبارة عن محكمة ،أو
لجنة إدارية ،أو أي نوع هجين آخر يتضمن نماذج قضائية تكميلية مثل لجنة حقوق اإلسكان واألراض ي
واملمتلكات أو تسوية املنازعات املحلية -مستقلة ،ويمكن الوصول إليها بسهولة ،وأن تكون قوية بما يكفي
لتكون قادرة على معالجة الحجم الهائل املتوقع من القضايا .51يجب تحديد اختصاصها بعناية ،بما في ذلك
مضمون اإلطار الزمني للمطالبات التي يمكن النظر فيها .وينبغي أن تستند إلى مبادئ واضحة ومنصفة وغير
تمييزية في مراجعة املطالبات ،وأن تحتوي على حق استئناف القرارات السلبية .52يجب أن تكون الهيئة شبه
القضائية ،التي تتمتع بالوالية القضائية الحصرية على املطالبات املتعلقة باملمتلكات املقدمة من الالجئين
ً
ً
مستقلة ً
ولوجستيا ،وأن تكون قادرة على إصدار قرارات قابلة للتنفيذ .ومن األمثلة املفيدة
ماليا
والنازحين،
في هذا الصدد ،كوسوفو ،حيث تكون لجنة مقارنة املمتلكات والتحقق منها مسؤولة عن تنفيذ قرارات لجنة
مطالبات اإلسكان واملمتلكات.
يجب أن يأخذ الرد والتعويض في االعتبار النظام القانوني التعددي إلدارة األراض ي واملمارسات العرفية التي
كانت قائمة قبل النزاع وكذلك تأثير النزوح عليها .53يجب أن تكون هناك ترتيبات مرنة دون متطلبات امللكية
الرسمية ،مع إزالة أو فرض قوانين التقادم لبدء مطالبات اإلسكان واألراض ي واملمتلكات .54يجب أن تكون
عملية االسترداد حساسة لنوع الجنس ،بحيث تتصدى للتحديات املختلفة للمرأة ،في ما يتعلق بحقوق
اإلسكان واألراض ي واملمتلكات والتوثيق املدني .يجب دعم برنامج رد املطالبات الشامل باستخدام آليات
محددة ،مثل املطابقة واألدلة من غير األطراف ،وأنماط األدلة واالفتراضات ،ومعايير تعديل الدليل،
وتجميع قواعد البيانات.
48

Rhodri Williams, “Post-Conflict Property Restitution and Refugee Return in Bosnia and Herzegovina:
Implications for International Standard-Setting and Practice,” New York University Journal of International Law
& Politics 37, no. 3 (March 2005): 442-444, HeinOnline.
49
UNHCR, Housing, Land and Property Rights in Post-Conflict Societies: Proposals for a New United Nations
Institutional and Policy Framework, PPLA/2005/01, March 2005, 16-18.
50
”Internal Displacement Monitoring Centre, “The Right of IDPs to Return Home and Property Restitution,
accessed February 12, 2019, accessed June 25, 2019, http://idp-keyresources.org/documents/0000/d04392/000.pdf
51
In Kosovo, there are currently backlogs of cases going back to a decade. See for example Serbeze Haxhiaj
and Filip Rudic, “Stolen Homes: Kosovo Struggles with Wartime Property Seizures,” Balkan Insight, May 28,
2018, accessed June 25, 2019, http://www.balkaninsight.com/en/article/stolen-homes-kosovo-struggles-withwartime-property-seizures-05-22-2018
52
Martin Clutterbuck, “Property Restitution in Post-Conflict Syria,” Forced Migration Review 57, (February
2018): 68, accessed June 25, 2019,
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/syria2018/clutterbuck.pdf
53
NRC, “Syrian Refugees’ Documentation Crisis,” NRC.no, January 27, 2017, accessed June 25, 2019,
https://www.nrc.no/news/2017/january/syrian-refugees-documentation-crisis/
54
”NRC, “Reflections on Future Challenges to Housing, Land and Property Restitution for Syrian Refugees,
NRC.no, January 2017, accessed June 25, 2019, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/icla/finalhlp-syrian-refugees-briefing-note-21-12-2016.pdf
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لقد تم استخدام أساليب تسوية املطالبات هذه بنجاح ،في حاالت النزاع ،من خالل لجنة املطالبات
العقارية للمشردين والالجئين في البوسنة والهرسك ،ولجنة األراض ي اليمنية الجنوبية ،وبواسطة هيئة
التحكيم املعنية بامللكية والحقوق واملصالح في أملانيا ،وعملية تسوية املطالبات للحسابات الخاملة في
سويسرا.55
يجب أن يكون إنشاء لجنة مطالبات مستقلة مصح ًوبا على الفور بحملة توعية عامة ،حول عملية
االسترداد ،حيث تمتد إلى جميع البلدان التي يعيش فيها الالجئون السوريون .وإضافة إلى ذلك ،من أجل
ضمان وصول جميع السوريين ،يجب أن يكون لهذه اللجنة مكاتب في الخارج ،حيث يوجد تركيز واضح
لالجئين السوريين ،ويجب نشر القرارات عبر اإلنترنت ،مع ضمان عدم الكشف عن هويته والخصوصية.
كما هي الحال مع القضايا األخرى في الحرب السورية ،سيست الحكومة الحاكمة اإلسكان واألراض ي
واملمتلكات ،وعلى ذلك؛ فإن أي محاولة لتوفير سبل االنتصاف في هذا الصدد يجب أن تنطوي على عنصر
تمثيلي ،من أجل أن تكون مستدامة ،من خالل ضمان حقوق جميع األشخاص املعنيين ،ال سيما أولئك
الذين عارضوا الحكومة ،سواء داخل البلد أو خارجه ،وفي هذا الصدد ،ال يمكن أن تمثل آلية التقاض ي
املوضحة أعاله مصالح أصحاب املصلحة كلهم ،وأن تستجيب لها ،إال إذا كانت تنبع من هيئة تمثيلية
حقيقية ،على سبيل املثال البرملان السوري .ولتحقيق هذه الغاية ،من الضروري التوصل إلى حل سياس ي،
تجرى بموجبه انتخابات حرة ونزيهة للبرملان السوري ،ثم يتم تعيين أعضاء الوكالة املسؤولة عن حقوق
امللكية للمشردين في عملية مفتوحة وشفافة من خالل أعضاء البرملان.
يجب أن تلتزم كل التشريعات املستقبلية التي تؤثر في حقوق امللكية لالجئين والنازحين ،بمبادئ بينهيرو،
وبخاصة ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة ،من خالل تحديد معايير محددة ،يتم تحديد مناطق إعادة
التطوير ً
وفقا لها ،أو تحديد صفات الذي قد يتأهل للحصول على سكن بديل .عالوة على ذلك ،ينبغي اتخاذ
تدابير محددة ،للتأكد من أن النساء األرامل أو املطلقات لديهن إمكانية الوصول إلى حقوق اإلسكان
واألراض ي واملمتلكات ،وأن جميع النساء لديهن إمكانية الوصول إلى آليات حل النزاعات.

مالحظات ختامية
في الواقع ،القانون الرقم  10يؤثر في حقوق امللكية" ،دون مراعاة األصول القانونية أو التعويض املناسب،
التي تصل إلى حد اإلجالء القسري واالستيالء على املمتلكات من أصحابها الذين ال يتم االعتراف بحقوق
امللكية الخاصة بهم" ،التي وصفتها (هيومن رايتس ووتش) بأنها حق .56من خالل حرمان أصحابها من حقوق
اإلسكان واألراض ي واملمتلكات ،فإن القانون رقم  10من شأنه أن يمنع ماليين السوريين من الالجئين
ً
داخليا ،أو املقيمين في الخارج ،من أن يكون لهم رأي في إعادة اإلعمار .يجب اتخاذ الخطوات
والنازحين
السياسية والقانونية لضمان أمن الحيازة للنازحين السوريين .وهذا ضروري للعودة في الوقت املناسب،
Unruh, “Assembling Evidence for a Land and Property Restitution Database,” 5-9.
Human Rights Watch, “Q&A,” s5.
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ودعم رغبة الالجئين في العودة ،وفي نهاية املطاف هو ضروري لعملية إعادة إعمار شاملة .كما أنه ضروري
لتجنب البدائل العنيفة الستصالح األراض ي واملمتلكات من قبل أصحاب الحقوق .في حال عدم معالجة ما
ورد أعاله؛ ستتعرض شرعية واستدامة أي نتيجة ملا بعد الصراع في سورية للخطر.
عن الورقة
تم تقديم هذه الورقة في دورة ملكين ريونيون الخامسة ،التي عقدت في آذار /مارس  2019ونظمها مركز
شاتوك في كلية السياسة العامة بجامعة أوروبا الوسطى في بودابست .في كل عام يستضيف مركز شاتوك
ً
تكريما لرافائيل المكين ،املحامي البولندي الذي فقد عائلته في
 ،Lemkin Reunionوهو تجمع جاء اسمه
املحرقة ،وصاغ ألول مرة مفهوم "اإلبادة الجماعية" .قام بحملة بال كلل خالل حياته لضمان أن تكون جريمة
ً
منصوصا عليها في القانون الدولي .يجمع املركز صانعي السياسة املشاركين للرد على جرائم
اإلبادة الجماعية
الفظيعة وتقييم الدروس التي تعلموها.
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