


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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فها النزاع، وقد تستمّر مدة طويلة بعد انتهائه. ويكُمن 
ّ
ُيعّد تغّير النسيج البشري في سورية تركة عميقة األثر خل

مفهوم نزع امللكية )فقدان املنزل ووثائق ضمان امللكية( في قلب هذا التغيير. كمثال إحصائي واحد على ذلك، 
نــزح حتــى عــام 2019 أكثــر مــن نصــف ســكان ســورية، البالــغ عددهــم قبــل الصــراع 21 مليــون نســمة، إذ لجــأ نحــو 

سبعة ماليين سوري إلى خارج البالد، فيما أصبح أكثر من 6.5 ماليين نازحين داخلًيا1.

طاملــا كانــت عمليــات النــزوح والتدميــر وســلب املمتلــكات متأصلــة فــي النزاعــات العنيفــة علــى مــّر التاريــخ، وفي جميع 
أنحــاء العالــم، ومــع ذلــك، يــرى هــذا الفصــل أن ضخامــة ظاهــرة نــزع امللكيــة فــي ســورية تضطرنــا إلــى تحليلهــا، 
ليس كنتيجة حتمية للحرب والدمار، إنما كنتيجة لعمليات متعددة األوجه، سببها االختالف في استراتيجيات 
الجهــات الفاعلــة فــي زمــن الحــرب، وفــي هــذا اإلطــار، علينــا معاينــة وجهــات النظــر املختلفــة، والجهــات الفاعلــة 
املتصلــة بتغيــّرات حقــوق ملكيــة األرا�ضــي وحقــوق الحيــازة الحضريــة فــي ســورية، التــي تقــود إلــى نــزع امللكيــة. يحلــل 
ا عسكرًيا، ونزع امللكية بوصفه جانًبا من 

ً
هذا الفصل أربعة أشكال لنزع امللكية، هي: نزع امللكية بوصفه تكتيك

جوانــب اقتصــاد الحــرب، ونــزع امللكيــة مــن حيــث التوثيــق القانونــي للملكيــة، ونــزع امللكية الناجم عن التخطيط 
الحضــري واألنظمــة الحضريــة فــي زمــن الحــرب.

ــا وثيًقــا فــي ســكان املناطــق التــي كانــت أو مــا تــزال خاضعــة لســيطرة 
ً
ــر تلــك األشــكال األربعــة املترابطــة ترابط

ّ
تؤث

ا عســكرية أو سياســية أو اقتصادية، أو مصالح مجموعات وجهات 
ً
املعارضة، وتخدم هذه األشــكال كلها أهداف

حدث تغييًرا في حقوق السكن واألرض وامللكية للسكان عاّمة، لكن هذه األشكال توضح أموًرا 
ُ
فاعلة معينة، وت

مهمــة حــول طريقــة خــوض الحــرب الســورية والشــروط التــي يمكــن بموجبهــا )أو ال يمكــن( للبلــد أن يتعافــى مــن 
الدمــار الــذي لحــق بــه فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي.

ر إجــراء العمــل امليدانــي فــي ظــل الحــرب الجاريــة فــي ســورية، ُجمعــت املــواد البحثيــة مــن مصــادر عــدة: 
ّ
ومــع تعــذ

جريــت مقابــالت مــع الســوريين فــي الخــارج )معظمهــم فــي لبنــان، والباقــون فــي مصــر وفرنســا 
ُ
ابتــداء مــن عــام 2014 أ

واململكــة املتحــدة( واســُتخدمت صــور األقمــار الصناعيــة لقيــاس حجــم الدمــار والتغييــر فــي األرا�ضــي الحضريــة، 
ثــم ُدمجــت هــذه املصــادر األوليــة الغنيــة مــع املصــادر الثانويــة، أي البيانــات التــي جمعتهــا املنظمــات الدوليــة، مثــل 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(، وتقارير الوكاالت الدولية واملنظمات غير الحكومية 
العاملة في سورية، والبيانات التي تنتجها مراكز البحوث ومنظمات املجتمع املدني السورية، إلى جانب املصادر 
اإلعالميــة واملواقــع اإللكترونيــة املتخصصــة )وال ســيما النشــرة االقتصاديــة اإللكترونيــة »ذي ســيريا ريبــورت« 

التــي تــدرس االقتصــاد الســوري(.
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الخريطة رقم 1: سورية - األماكن املذكورة في املقال
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الخريطة رقم 2: دمشق الكبرى
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نزع امللكية كتكتيك حربي

: »فقدنــا أفضــل شــبابنا... لكننــا فــي املقابــل اكتســبنا 
ً

فــي شــهر آب/ أغســطس 2017، صــّرح بشــار األســد قائــال
ــا صريًحــا منــه أن ســورية، بالنســبة إلــى نظامــه علــى األقــل، 

ً
مجتمًعــا أكثــر صحــة وتجانًســا«، كان ذلــك اعتراف

تحّســنت بعــد هــرب ثلــث ســكانها، ودمــار نصــف البــالد، ويهــدف هــذا القســم إلــى توضيــح كيــف اســتخدمت قــوات 
الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا )وخصوًصــا روســيا( القصــف بالقنابــل واملدافــع، مــراًرا وعلــى نطــاق واســع، لبلــوغ 

غايــة محــددة، وهــي تدميــر املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة، وإجبــار الســكان علــى املغــادرة. 

بعــت هــذه التكتيــكات للمــرة األولــى عــام 2012، بعــد تصاعــد وتيــرة عســكرة جــزء مــن الحــراك الثــوري الــذي  اتُّ
خــرج إلــى الشــوارع احتجاًجــا فــي 2011، وقــد اضطــّر النظــام الســوري حينــذاك إلــى القتــال فــي آن واحــد فــي جبهــات 
عــدة فــي أنحــاء البــالد، ليصبــح ســريًعا تحــت وطــأة ضغــط هائــل، ثــم اســتفاد كثيــًرا مــن ســيطرته الجويــة )فالجيش 
السوري هو الوحيد الذي يملك طائرات ومروحيات، ولم يكن لدى أي من جماعات املعارضة أسلحة مضادة 
للطائرات(، كما اســتفاد من قدرته الواســعة على اســتعراض قوته باســتخدام املدافع. واســُتخدمت في حمالت 
القصف األسلحة التقليدية )املدافع والدبابات والطيران وصواريخ سكود بعيدة املدى( واألسلحة غير التقليدية 
)القنابل العنقودية والبراميل املتفجرة واألســلحة الكيماوية، والحصار الطويل( 2. ومن أيلول/ ســبتمبر 2015، 
أّدى التدخــل الجــوي الرو�ضــي الداعــم لنظــام األســد إلــى تكثيــف تلــك التكتيــكات، فتســّبب القصــف املتواصــل 
والفعال بتحويل ديناميات الصراع ملصلحة النظام، وقد سمح له ذلك تدريجًيا باستعادة املناطق من سيطرة 
 إلــى الغوطــة الشــرقية 

ً
قــوات املعارضــة، بــدًءا مــن أحيــاء حلــب الشــرقية، فــي كانــون األول/ ديســمبر 2016، وصــوال

فــي دمشــق الكبــرى، خــالل نيســان/ أبريــل 2018، ومــن ثــم درعــا فــي حزيــران/ يونيــو مــن العــام نفســه 3. 

 السيا�ضــي واالســتراتيجي للنظــام، املتمثــل فــي ســحق جماعــات املعارضــة 
َ

تعكــس جغرافيــا الدمــار عموًمــا الهــدف
بــع تكتيــكان رئيســّيان فــي هــذا اإلطــار، فمــن 

ُ
كافــة واســتعادة الســيطرة الكاملــة علــى األرا�ضــي الســورية، وقــد ات

 
ً

ناحيــة، اســتخدم النظــام، خــالل القصــف، سياســية األرض املحروقــة بهــدف تدميــر املناطــق وإفراغهــا، تســهيال
الستعادتها، وهذا ما حدث في الُقصير )وهي بلدة تقع جنوب غرب حمص واستعادها النظام في حزيران/ يونيو 
ــف فــي 

ّ
2013 بعــد حملــة اســتمّرت شــهرين وســّواها بــاألرض( 4. ومــن ناحيــة أخــرى، هــدف القصــف الواســع واملكث

املناطــق الســكنية إلــى معاقبــة الســكان فــي مناطــق املعارضــة، أو ربمــا إلــى طردهــم، وكانــت هــذه هــي الحــال فــي حلــب 
الشــرقية، التــي تعّرضــت لقصــف متواصــل بــدًءا مــن عــام 2013 حتــى كانــون األول/ ديســمبر 2016، حيــن نجحــت 
قــوات النظــام، بمســاعدة قــوات روســية وإيرانيــة، فــي اســتعادة املنطقــة مــن ســيطرة املعارضــة. فــي حلــب، كمــا فــي 
أماكن أخرى، لم يمّيز النظام السوري، في قصفه وقذائفه، بين األهداف العسكرية املحددة والنسيج السكني 
والبنية التحتية املدنية )أي املدارس واملستشفيات واملخابز وغيرها( 5. والواقع أن كثيًرا من السوريين النازحين 

لحق 
ُ
مــأ باملتفجــرات والخــردة املعدنيــة واملــواد الكيميائيــة. عنــد إســقاطها مــن املروحيــات، ت

ُ
2.  البراميــل املتفّجــرة هــي براميــل نفــط كبيــرة تــزن أكثــر مــن نصــف طــن وت

هــذه البراميــل أضــراًرا واســعة النطــاق وعشــوائية. تــم توثيــق هــذه التأثيــرات وتحليلهــا فــي مقالــة بحثيــة بقلــم ليلــى فينيــال، )2014 أ( تحــت عنــوان: »التدميــر املســتمر: 
(”، مجلــة )بيلــت إنفايرمونــت( )Built Environment(، العــدد 40 )3(.

ً
الثــورة والقمــع والتخطيــط الحربــي فــي ســورية )مــن العــام 2011 فصاعــدا

3.  نّفذت الطائرات الروسية 39000 طلعة جوية بين تشرين األول/ أكتوبر 2015 وصيف 2018، وفًقا لوزارة الدفاع الروسية. »روسيا تقول إن 63 ألف جندي 
شاركوا في القتال في سورية«، بي بي �ضي )23 آب/ أغسطس 2018(، متوفر على: https://bbc.in/3fHZp1d  )آخر وصول 15 تشرين األول/ أكتوبر 2018(.

4.  انظر الفصل الذي أعّده غونزالس عن الُقصير في هذا الكتاب.
ر القانون الدولي اإلنساني استهداف املدنيين. 

ّ
5.  يحظ
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لم يفّروا من النزاع املسلح، بقدر ما كانوا يفّرون من العنف السيا�ضي الذي استهدف أجزاء معينة من األرا�ضي 
واملجتمع، بهدف كسب الحرب.

تسّبب هذان التكتيكان الرئيسان في دمار واسع النطاق، وال سّيما في املناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات 
املعارضــة. )تعّرضــت بعــض املــدن الســورية فــي الشــمال الشــرقي للقصــف مــن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده 
الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية(، وتشير التقديرات التي تستخدم تقنيات التصوير عن ُبعد إلى 
تضّرر 1.2 مليون وحدة سكنية وتدمير 400.000 وحدة بنهاية عام 2015 6. وفي عام 2017، أجرى البنك الدولي 
تقييًما واسًعا لأضرار في عشر مدن سورية، واستنتج أّن 27 في املئة من املساكن تضّررت بفعل الحرب، حيث 
ُدّمر 7 في املئة منها، وأصيب نحو 20 في املئة بأضرار جزئية 7. ويختلف الوضع من مدينة إلى أخرى، ومن حّي إلى 

آخــر، ومــن قريــة إلــى أخــرى.

)OCHA :الخريطة 3: النزوح الداخلي وتغير أنماط السكان في سورية )املصدر

6.  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( )2015(: »خطــة االســتجابة اإلنســانية، كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانون األول/ديســمبر 2016. 
https://bit.ly/3hIntTz )آخــر وصــول 10 أيــار/ مايــو 2019(. الجمهوريــة العربيــة الســورية«، متوفــر علــى: 

7.  البنك الدولي )2017(: »تقييم األضرار في سورية«، متوفر على املوقع: Xe8nXA2/yl.tib//:sptth )آخر وصول 13 نيسان/ أبريل 2019(. 
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تســببت هــذه التكتيــكات فــي مقتــل النــاس وجرحهــم وإصابتهــم بصدمــات نفســية 8، وأدت إلــى معانــاة كبيــرة، فــي 
فرغــت بعــض 

ُ
الحصــة األكبــر مــن النــزوح الســكاني الهائــل الــذي يتناســب عموًمــا مــع نمــط الدمــار الحاصــل. وأ

البلدات والقرى -جزئًيا أو كلًيا- من سكانها؛ بينما حافظت بعض البلدات والقرى على العدد نفسه من السكان 
تقريًبــا، بســبب بقــاء الســكان، أو نتيجــة تعويــض النازحيــن القادميــن إليهــا، علــى ســبيل املثــال، فــي عــام 2016، 
احتفظت مدينة )إزرع( في محافظة درعا الجنوبية، بأقل من 25 في املئة من سكانها األصليين، بينما لم يتغير 
عدد ســكان )الصنمين( املجاورة 9. وشــهدت بعض املناطق زيادة ســكانية واضحة، وينطبق هذا خصوًصا على 
املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، مثــل املــدن والقــرى الســاحلية التــي كانــت بعيــدة عــن القصــف، وكذلــك 
قلــت إليهــا، منــذ عــام 2016، أعــداد متزايــدة مــن املقاتليــن 

ُ
الحــال فــي منطقــة إدلــب الشــمالية الغربيــة، حيــث ن

والسكان، من املناطق التي استعادها النظام وحلفاؤه )انظر الخريطة 1( 10. وفقد كثير من السوريين منازلهم، 
وبخاصــة فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة، بســبب الدمــار والنــزوح.

تلــوا علــى األرا�ضــي الســورية خــالل 
ُ
8.  علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أرقــام دقيقــة، تشــير التقديــرات إلــى أن نصــف مليــون قتيــل ســوري )»أكثــر مــن 570 ألــف شــخص ق

https:// :8 سنوات من الثورة، طالبوا بالحرية والديمقراطية والعدالة واملساواة«، املرصد السوري لحقوق اإلنسان، 15 آذار/ مارس 2019، متاح على املوقع
قــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )SHRN( 223.161 وفــاة مدنيــة، بيــن آذار/ مــارس 

ّ
bit.ly/2YUudoK تــم الرجــوع إليــه فــي 13 حزيــران/ يونيــو 2019(. وث

2011 وآذار/ مــارس 2019. وتقــدر أن 1,271,616 شــخًصا كانــوا محتجزيــن أو مــا زالــوا محتجزيــن فــي مراكــز االعتقــال الرســمية وغيــر الرســمية للنظــام الســوري، أو 
أخفــوا قســًرا. )»بعــد ثمانــي ســنوات مــن بــدء االنتفاضــة الشــعبية فــي ســورية، تســتمر االنتهــاكات الفظيعــة«، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 11 آذار/ مــارس 
2018، متاحــة علــى: https://bit.ly/2V8xHD4، ُرِجــع إليــه فــي 10 أيــار/ مايــو 2019(. ُيحســب عموًمــا أن فــي النزاعــات يمــوت واحــد بيــن كل أربعــة جرحــى، وهــذا يعنــي 

أن بحلــول عــام 2019، ســيكون حوالــي مليونــي شــخص أصيبــوا فــي الصــراع الســوري.
9.  ريتش )2016(: »سورية: نظرة عامة على الوضع اإلنساني«، متاح باإلنكليزية على https://bit.ly/2Ckm9px )آخر وصول 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016(.

10.  يوجــد األســاس املنطقــي ملــا يســّمى النظــام »اتفاقــات املصالحــة« فــي عمليــة« أســتانا« التــي تقودهــا روســيا، وقــد بــدأت عــام 2015، وتــراوح هــذه بيــن الحلــول 
التوفيقيــة التــي ظــل فيهــا مقاتلــو املعارضــة، بعــد وقــف إطــالق النــار، يشــاركون فــي األدوار األمنيــة والحكميــة فــي مناطقهــم، وبيــن حــاالت االستســالم الفعلــي للمعارضــة 
وإجالء املقاتلين، وأحياًنا السكان بأكملهم. ريمون هينبوش، وعمر عمادي )2018(: »اتفاقيات املصالحة في سورية«، دراسات سورية، 9 )2(، 1-14، متاح على: 

https://bit.ly/3diOZ6x )آخــر وصــول 28 أيــار/ مايــو 2018(.
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نزع امللكية واقتصاد الحرب

سم بنــزع امللكيــة. ويركــز هــذا القســم علــى عمليتيــن رئيســيتين مرتبطتيــن بتحــول 
ّ
تخلــق الحــرب اقتصــاًدا يـــت

االقتصــاد، فــي زمــن الحــرب، الــذي يتســبب فــي فقــدان املنــازل واملمتلــكات، وهمــا: احتــالل املمتلــكات الخاصــة 
 عــن معامــالت 

ً
بالســوريين النازحيــن مــن أطــراف ثالثــة، ومصــادرة القــوات املســلحة املنــازل واملمتلــكات، فضــال

االضطــرار11، وبيــع األصــول مــن أجــل النجــاة.

تشــير الشــهادات والتقاريــر إلــى أن املمتلــكات املهجــورة مهــددة بــأن يســتولي عليهــا، أحياًنــا، أشــخاص مهجــرون 
آخــرون ينتقلــون إليهــا بموافقــة املالــك أو بدونهــا، ويعيشــون عموًمــا بــال إيجــار. علــى ســبيل املثــال، غــادر معظــم 
ســكان قريــة )عــز الديــن( القريبــة مــن مدينــة حمــص، التــي تعرضــت لحمــالت قصــف منــذ عــام 2012. يكشــف 
الالجئــون أن فــي عــام 2018، كانــت املنــازل القليلــة مأهولــة بالنازحيــن داخلًيــا، الذيــن لــم يدفعــوا أي إيجــار 12. 
 فــي معظــم منــازل قريــة 

ً
ويصــادر الجيــش الســوري أحياًنــا منــازل الغائبيــن والشــقق إليــواء الجنــود، كمــا حــدث مثــال

)الحمــرات( قــرب حمــص 13. يمــارس أفــراد امليليشــيات العديــدة العاملــة فــي ســورية عمليــات مصــادرة املنــازل 
الخاصة في نطاق واسع، وتقوم بذلك جميع أطراف النزاع والجهات الفاعلة )امليليشيات السورية وامليليشيات 
األجنبيــة و«الدولــة اإلســالمية«(.14 إلــى جانــب الحاجــة إلــى إيــواء القــوات، تكــون املصــادرة عــادة بمنزلــة تعويــض 

عينــي للجنــود والضبــاط.

تكــون املصــادرة سياســية أيًضــا، فــي بعــض األحيــان، وتســتهدف املمتلــكات الخاصــة ألشــخاص معينيــن ذوي 
خلفيــات سياســية أو مجتمعيــة، أو كتدابيــر عقابيــة عنــد اســتعادة املنطقــة. عندمــا عــادت والــدة حكمــت إلــى 

حلــب، لتتفقــد منزلهــا شــرقي املدينــة؛ وجــدت علــى بــاب البيــت الفتــة مكتــوب عليهــا »مصــادرة« 15.

ركــت خاليــة، إلــى جانــب املمتلــكات األخــرى مثــل الــورش واملصانــع، لخطــر النهــب 
ُ
ُعموًمــا، تتعــرض املنــازل التــي ت

وســلب كل �ضــيء، حتى األســالك الكهربائية وأدوات الصرف الصحي، وانتشــرت هذه املمارســة على نطاق واســع 
فــي ســورية فــي وقــت الحــرب، وقــد ِصيغــت لهــا كلمــة باللهجــة املحليــة: »التعفيــش« 16.

تصبح حماية املمتلكات أمًرا بالغ األهمية للســوريين املهددين بمثل هذا النهب والســلب، وخصوًصا النازحين؛ 
فهــي ال تمثــل عــادة األصــول األساســية للعائلــة فحســب، وإنمــا ثمــرة ســنوات مــن العمــل واالدخــار، وتمثــل أيًضــا 
عــّد حمايــة املمتلــكات، فــي هــذا الصــدد، أحــد أســباب انفصــال العائــالت النازحــة، 

ُ
األمــل بالعــودة يوًمــا مــا 17. وت

داخلًيــا أو خارجًيــا، إن تســنى ذلــك ألفرادهــا، حيــث يبقــى شــخص مــن العائلــة لحراســة املنــزل، وإذا لــم يبــق أحــد، 

11.  انظر، على سبيل املثال، مجلس حقوق اإلنسان التابع لأمم املتحدة )2018(: »تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة عن الجمهورية العربية السورية«، 
A / HRC / 39/65، متاح على: https://bit.ly/2AUkZkc )آخر وصول 15 تشرين األول/ أكتوبر 2018(. 

12.  مقابالت في لبنان مع اثنتي عشرة عائلة من عز الدين، نيسان/ أبريل 2017، وآذار/ مارس 2018.
13.  مقابالت في لبنان مع عائلتين من الحمرا، آذار/ مارس 2018.

ذبح بصمت(، وهي متاحة على: https://bit.ly/37Lpl9w )آخر وصول 12 شباط/ فرباير 2019(.
ُ
شر العديد من الشهادات على املوقع اإللكتروني )الرقة ت

ُ
14.  ن

15.  »قد تفقد املنزل إلى األبد بسبب النزوح داخل سورية«، وكالة )أسوشيتد برس( )14 تموز/ يوليو 2018(، متاح على:
https://bit.ly/2YU7zwO )آخر وصول 22 تموز/ يوليو 2018(.

16.  مصطلــح »التعفيــش« جــاء مــن كلمــة »عفــش«، وهــي تعنــي األدوات املنزليــة )األثــاث، األلــواح الخشــبية، األســالك إلــخ(. يرتبــط الفعــل بـــالسرقة والنهــب وإعــادة 
البيــع فــي األســواق املســتعملة. خــالل الحــرب األهليــة اللبنانيــة )1975-1990(، اســُتخدم املصطلــح لوصــف نهــب املنــازل مــن الجيــش الســوري.

جري في بعض مناطق سورية في أواخر عام 2016، أفاد النازحون داخلًيا أن ممتلكاتهم تعرضت ألضرار بنسبة )44 في املئة من مجموع األسر(، أو 
ُ
17.  في تقييم أ

تم تدميرها بنسبة )36 في املئة( أو نهبها بنسبة )34 في املئة(. املصدر: REACH )2017(: »تقييم املأوى واملواد غير الغذائية: سورية«، متاح على:
https://bit.ly/2NeWHnN 2017.pdf )آخر وصول 29 نيسان/ أبريل 2017(



10

قسم  الترجمة

فــإن أحــد أفــراد العائلــة يعــود للتحقــق مــن املنــزل، إن كان ذلــك آمًنــا 18.

ــل املعامــالت االضطراريــة الجانــب الثانــي مــن عمليــة ســلب املمتلــكات، املوجــودة فــي اقتصــادات الحــرب، إذ 
ّ
تمث

ُيحــرم األفــراد مــن أصولهــم الرئيســية )الســلع املنزليــة أو الســيارات أو األدوات املهنيــة أو البضائــع.. إلــخ(، وأحياًنــا 
مــن املمتلــكات، نتيجــة معامــالت توصــف بأنهــا »اضطراريــة«، وجــد كثيــر مــن الســوريين الذيــن قابلتهــم الباحثــة 
أنفســهم، منــذ عــام 2014، مضطريــن إلــى البيــع التدريجــي ملعظــم أو كل ممتلكاتهــم وأصولهــم للنجــاة، بمجــرد 
اســتنفاد مدخراتهــم. قالــت )نســرين( التــي نزحــت مــن مدينــة نــوى الصغيــرة قــرب درعــا: »غادرنــا عندمــا بــدأ 
القصــف، لــم يكــن هنــاك �ضــيء يمكــن أن نأخــذه معنــا؛ ألننــا كنــا معرضيــن لخطــر ســرقة كل �ضــيء، عنــد نقطــة 
تفتيــش الجيــش، لــم أســتطع أخــذ �ضــيء إال مجوهراتــي، وقــد بعتهــا )...(، لكــن مــا كانــت قيمتــه ألــف دوالر، بعتــه 

بمئــة دوالر« 19.

هــذه املبيعــات »اضطراريــة« علــى نحــو مضاعــف. وهــذا بســبب الفقــر العــام املوجــود فــي ســورية منــذ بــدء الحــرب. 
وفًقا لأمم املتحدة، يعيش 69 في املئة من السكان اآلن تحت خط الفقر )أقل من 1.90 دوالر أميركي في اليوم( 
مقارنــة بـــ 30 فــي املئــة قبــل النــزاع 20. أشــار تقريــر لأمــم املتحــدة عــام 2017 إلــى أن 36 فــي املئــة مــن املجتمعــات التــي 
شملتها الدراسة لجأت إلى بيع األصول، ملواجهة االفتقار إلى املأوى والقضايا األخرى غير الغذائية )الجدول 1(، 

و7 فــي املئــة باعــوا منازلهــم أو أراضيهــم.

الجدول 1: آليات مواجهة املجتمعات التي تواجه االفتقار إلى املأوى وقضايا غير غذائية أخرى.

%آليات التعاون
22إنفاق املدخرات

18اقتراض املال/ الشراء على االئتمان
16بيع األصول/ السلع املنزلية

13بيع األصول اإلنتاجية أو وسائل النقل
10تخفيض النفقات غير الغذائية

7بيع املنزل أو األرض
6املخاطر العالية أو العمل غير القانوني

5تقليل املدخول الغذائي
3التسّول

1آليات أخرى/ ال أعرف
املصــدر: مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، تقييــم الحاجــات اإلنســانية 2018، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، 

ص. 65؛ حســابات املؤلــف الخاصــة.

علــى الرغــم مــن أن بعــض عمليــات البيــع تتــم بحســن نيــة، فــإن تلــك التــي تتــم خــالل النــزاع تعكــس عموًمــا اقتصاد 
الحــرب الســائد، الــذي يميــل فيــه ميــزان القــوى نحــو املشــترين. وتوضــح قصــة )نســرين( كيــف يبيــع الســوريون 
أصولهــم، تدريجًيــا، بأســعار مخفضــة جــًدا، وهــذا يعّمــق حالــة إفقــار كثيــر مــن النــاس، وتوضــح، فــي املقابــل، كيــف 

18.  مقابالت مع الالجئين السوريين في لبنان وفرنسا ومصر واململكة املتحدة، 2019-2015.
19.  في سورية، يكون املهر في الغالب من املجوهرات الذهبية. مقابلة، نسرين، بيروت، لبنان، 5 نيسان/ أبريل 2017.

https://bit.ly/2NeMqIh              :»20.  ) أوتشا( )2017(: »سورية 2018: نظرة عامة على الحاجات اإلنسانية: ماليين األشخاص يعيشون صراًعا يومًيا من أجل البقاء
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بنــى قليلــون ثــروات عبــر العمــل كوســطاء، أو االســتفادة املباشــرة مــن عمليــات النقــل هــذه، وأصبــح أمــراء الحــرب 
مــن الشــخصيات املحوريــة للحيــاة االقتصاديــة 21. أخيــًرا، تفيــد التقاريــر أن املجموعــات الخارجــة عــن القانــون 

تســتغل الوضــع إلجــراء معامــالت احتياليــة، وتزويــر وثائــق ملكيــة مزيفــة ومبيعــات إجباريــة 22 .

كانت معامالت كهذه، وهي محكومة بالفقر أو توازن القوى غير املتماثل، تتم إبان النزاع السوري، وعلى الرغم 
من أن قياسها اآلن مستحيل، فإنها تؤدي بوضوح إلى تحويالت مهمة لأصول الخاصة التي تشمل املمتلكات.

 Critique Internationale، ،»)2018-2011( اإلنتــاج، االســتهالك، العيــش: املمارســات االقتصاديــة اليوميــة فــي ســورية خــالل الحــرب« :)21.  ليلــى فينيــال )2018
3( 80( )إصــدار خــاص(، متــاح علــى: https://bit.ly/3hMD1pl )آخــر وصــول 30 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018(.

https://bit. :22.  عمــر عبــد العزيــز الحــالج )2017(: »اإلســكان الحضــري ومســألة حقــوق امللكيــة فــي ســورية«، حالــة املــدن الســورية 2016-2017، متــاح علــى
ly/2BtFyDY )آخــر وصــول 19 نيســان/أبريل 2019(
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نزع امللكية والوثائق القانونية

يفقد الناس منازلهم في الحرب السورية بطرق عدة، ويركز هذا القسم على الصورة الجديدة لالعتراف بحقوق 
امللكيــة الناجمــة عــن الحــرب، ففــي حيــن تمتعــت أنــواع بديلــة مــن وثائــق امللكيــة بدرجــة معينــة مــن االعتــراف فــي 
سورية ما قبل الحرب، أصبح توفير سندات امللكية القانونية وتوثيق الحيازة وامللكية جانًبا رئيسًيا لديناميات 

الســكن واألرض وامللكيــة.

عــّد قضايــا توثيــق الســكن واألرض وامللكيــة جديــدة فــي ســورية، إذ كانــت نســبة كبيــرة مــن ســكان املــدن، قبــل 
ُ
ال ت

 من العقود القانونية تمتعت 
ً

الحرب، تعيش في أحياء عشوائية، ولم يكن لديهم سندات ملكية رسمية 23. وبدال
الوثائــق واإلجــراءات البديلــة بدرجــة معينــة مــن االعتــراف، بمــا يكفــي لتوفيــر قاعــدة للمعامــالت 24. وجمــع كل مــن 
بــودوان دوبريــت، ومريــم فيريــر، فــي إحــدى الحــاالت، وثائــق متنوعــة والخطــوات اإلجرائيــة الالزمــة إلثبــات ملكيــة 
شقة، لُتباع في مخيم اليرموك، نظًرا لعدم وجود سندات رسمية.25 حين عجزت السلطات السورية عن توفير 
مســاكن كافيــة، قبــل الحــرب، اعترفــت ضمًنــا بمعظــم األحيــاء غيــر الرســمية، وربطتهــا بشــبكات الكهربــاء وامليــاه 
والطــرق الرئيســية، وزّودت بعضهــا باملــدارس واملراكــز الصحيــة وغيــر ذلــك مــن الخدمــات العامــة، لكــن خــالل 
بدلت قضيــة عــدم وجــود الوثائــق الرســمية والقانونيــة بالدمــار واألهــداف السياســية والعســكرية، 

ُ
الحــرب، اســت

وحجــم النــزوح )أكثــر مــن نصــف الســكان الســوريين( يشــير إلــى ذلــك.

تلفت عناوين املمتلكات 
ُ
أدت الحرب إلى زيادة فقدان الوثائق وسندات امللكية والهويات الشخصية، وُدّمرت أو أ

في عمليات القصف، وترك العديد من النازحين مستنداتهم عرضة للنهب أو التدمير، أو فقدوها أثناء فرارهم، 
جِريــت فــي األردن عــام 2016، قــال 75 فــي املئــة مــن الالجئيــن الســوريين أنهــم امتلكــوا قبــل مغادرتهــم 

ُ
وفــي دراســة أ

نوًعــا مــن الوثائــق، فــي حيــن قــال 20 فــي املئــة فقــط مــن النازحيــن داخلًيــا أنهــم مــا زالــوا يحملــون وثائقهــم؛ وأفــاد 35 
قدت 26. وأظهرت دراسة أن 9 في املئة فقط من األسر السورية النازحة 

ُ
في املئة أن مستنداتهم قد تضررت أو ف

د الوثائق أيًضا عبر مصادرة الجيش وامليليشيات والجماعات املسلحة 
َ
فق

ُ
جنوبي البالد لديهم سندات ملكية27. ت

األخرى، على نقاط التفتيش، كمصادرة الهوية الشخصية وسجالت املمتلكات، وتتيح مصادرة بطاقات الهوية 
تسجيل األشخاص الذين يغادرون ومكان إقامتهم، وتحرم مصادرة وثائق السكن واألرض وامللكية الناس من 

إثبات امللكية، ومن القدرة على استعادة املمتلكات، وقد تحرمهم من العودة.

23.  علــى ســبيل املثــال، نحــو 40 فــي املئــة مــن ســكان دمشــق: كليــرك، فاليــري )2014(: »األحيــاء العشــوائية فــي النــزاع الســوري: التخطيــط الحضــري كســالح«، البيئــة 
العمرانية، 40 )1(، ص. 34-51، متاح على املوقع: https://bit.ly/3emhrWz )آخر وصول 3 أيلول/ سبتمبر 2014( أو 45 في املئة من سكان حلب: مشروع حلب 
للتطويــر العمرانــي )2009(: ›األحيــاء العشــوائية فــي حلــب. مالمــح األحيــاء العشــوائية فــي حلــب، مشــروع مشــترك بيــن بلديــة حلــب والوكالــة األملانيــة للتعــاون الفنــي، 

متــاح علــى:                     
 https://bit.ly/2Z1Q51E )آخر وصول 7 آذار/مارس 2019(

24.  استعادة املنزل، مؤسسة فريدريك إيبرت، 2019
25.  دوبريــت، بودويــن وفريــر، ميريــام )2012(: »بيــع ممتلــكات الفــرد فــي حــي عشــوائي: مقاربــة تطبيقيــة لدراســة حالــة ســورية« فــي عبابــس، مريــم، دوبريــت، بودويــن 
ودينيــس، إريــك )محــرران(: حيــازة األرا�ضــي فــي الشــرق األوســط: دراســات حالــة مــن مصــر وســورية واألردن ولبنــان وتركيــا. مطبعــة الجامعــة األمريكيــة، القاهــرة 

ونيويــورك.
unial  .26، لورا )2016(: »السكن واألرض وامللكية في الجمهورية العربية السورية«، مذكرة إعالمية للمجلس النرويجي لالجئين، متاحة على: 

https://bit.ly/2BolVNM . )آخر وصول 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017(
27.  املجلس النرويجي لالجئين )2017(: »النزوح، وحقوق الســكن واألرض وامللكية والوصول إلى الوثائق املدنية في جنوب الجمهورية العربية الســورية«، متاح 

في: https://bit.ly/2YYo0rE )آخر وصول 5 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2017(
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تحصــل انتهــاكات أخــرى لحقــوق امللكيــة فــي ســورية، مثــل صعوبــات تســجيل الوثائــق أثنــاء النــزاع، فمــن ناحيــة، 
نجد أن العنف والصدامات وتفتيت البالد يعوقان الوصول إلى مكاتب تسجيل األرا�ضي والسكن املحلية، لكن 
مــن ناحيــة أخــرى، ال يتخــذ العديــد مــن الســوريين الخطــوات الالزمــة الســتبدال الســندات املفقــودة أو تســجيل 
ا على سالمتهم الشخصية، يفضلون تجنب زيارة اإلدارة املحلية، هذا واقع بخاصة على 

ً
املعامالت، ألنهم، خوف

القاطنين في مناطق سيطرة املعارضة، التي ينحدر منها غالبية النازحين داخلًيا، وكذلك بخصوص أي شخص 
مرتبــط باملعارضــة.

يؤدي تدمير مكاتب التسجيل إلى إعاقة تسجيل املعامالت واستبدال الوثائق املفقودة أو التالفة، وقد واجهت 
بعــض املكاتــب املصيــر العــام لأحيــاء التــي تســيطر عليهــا املعارضــة، التــي ُدّمــرت بســبب القصــف، ومــع ذلــك، يبــدو 
أن مؤسســات أخرى قد ُدّمرت عن قصد، مثل مكاتب التســجيل في الزبداني أو دارّيا أو القصير أو حمص، على 
أيدي قوات النظام 28. على سبيل املثال، في حمص، في تموز/ يوليو 2013، نشب حريق في مبنى دائرة تسجيل 
األرا�ضي، الذي كان في الجزء األكثر أماًنا من املدينة 29، كما ُحرق مبنى السجل املدني واألرا�ضي في مدينة منبج 
الشــمالية، فــي آب/ أغســطس 2016، وكانــت )قــوات ســورية الديمقراطيــة( 30، التــي يســيطر عليهــا حــزب االتحــاد 
الديمقراطــي الكــردي، قــد اســتولت علــى املدينــة مــن )تنظيــم الدولــة اإلســالمية(، وعلــى إثــر ذلــك اتهمــت جماعــات 

املعارضــة حــزب االتحــاد الديمقراطــي بحــرق املبنــى، بهــدف حرمــان العــرب مــن ســندات امللكيــة الخاصــة بهم 31. 

توضــح هــذه الحــاالت األهميــة التــي اكتســبتها الوثائــق الرســمية، فــي مــكان نــزح أكثــر مــن نصــف ســكانه ويخشــون 
الطرد، وما يؤكد هذا التفسير أن عبد الكريم إدريس )رئيس اإلدارة العامة للشؤون املساحية في سورية( أعلن، 
ّزنت بأمان، إلكترونًيا، وأن 

ُ
بعد الحريق الذي وقع في منبج بمدة قصيرة، أن جميع سندات امللكية في سورية خ

وجود نسخ من السندات يجعل األشخاص الذين لديهم سندات ملكية قانونية يتمتعون ببعض الحماية ضد 
املصــادرة القســرية واإلخــالء، ومــع ذلــك، لــم يذكــر إدريــس أن برنامــج ترقيــم املســتندات يهــدف فقــط إلــى تســجيل 

املستندات من عام 2010، وأنه توقف بعد وقت قصير من بدء االحتجاجات 32.

جعلــت الحــرب مســألة تأميــن املســتندات مصــدَر قلــق رئيــس للســوريين، وحاولــت املجالــس املحليــة فــي مناطــق 
سيطرة املعارضة معالجة هذه املسألة، عبر إنشاء سجالت األرا�ضي واملمتلكات الخاصة بها، في مدينة دوما في 
الغوطــة الشــرقية، علــى ســبيل املثــال، أدار الناشــطون مكتًبــا عمــل علــى تســجيل امللكيــة وامليــراث، وأشــرف علــى 
املبيعــات واملعامــالت األخــرى 33. مثــل هــذه الســجالت كانــت حاســمة لحمايــة املمتلــكات مــن الســرقة، ولتســوية 
النزاعــات حــول امللكيــة واإليجــارات، وقــد تولــت منظمــات املجتمــع املدنــي هــذه املســألة، وتديــر جمعيــة املحاميــن 
السوريين األحرار )FSLA( أربعة مكاتب في محافظة إدلب: )في معرة النعمان، وجبل الزاوية، وسراقب، وإدلب(

 S /( رســالة مؤرخــة 12 تمــوز/ يوليــو 2018 موجهــة مــن األميــن العــام ورئيــس مجلــس األمــن إلــى املمثليــن الدائميــن ألملانيــا وتركيــا‹ :)28.  مجلــس األمــن )2018
آخــر وصــول 14 أيلــول/ ســبتمبر 2018.  IJfJZY2/yl.tib//:sptth 2018/700(، متــاح علــى: 

29.  د. جــون أونــرو )2016(: »اســتخدام حقــوق امللكيــة كســالح فــي الحــرب األهليــة الســورية: تســهيل االســتعادة؟«، مجلــة التدخــل وبنــاء الدولــة، 10 )4(، 459؛ 
اللجنــة الســورية لحقــوق اإلنســان )2013(: شــارع الســجل الداخلــي فــي حمــص جبــل القــوت، »الُحكميــة« )ُحــرق ســجل أرض حمــص مــن القــوات العســكرية 

الحكوميــة( علــى املوقــع: https://bit.ly/2Yj52Nx )آخــر وصــول 15 نيســان/ أبريــل 2017(.
30.  »قوات سورية الديمقراطية« هي تحالف تسيطر عليه وحدات حماية الشعب )YPG(، والقوات املسلحة لحزب االتحاد الديمقراطي.

31.  »الحريق في سجل منبج العقاري يسلط الضوء على مسألة ملكية األرا�ضي في سورية«، تقرير سورية )22 آب/ أغسطس 2016(. 32( أونروا )2016(.
32. )Unruh( 2016. 

 https://bit.ly/2ANXgCx :33.  درويــش، صبــر )2016(: »الســوريون تحــت الحصــار: دور املجالــس املحليــة«، بدائــل سياســة مبــادرة اإلصــالح العربــي، متــاح علــى
)آخــر وصــول 13 أيــار/ مايــو 2019(.
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لتســجيل العقــود وأنــواع أخــرى مــن القضايــا اإلداريــة املدنيــة )املبيعــات واملشــتريات واإليجــارات( 34، وأطلقــت 
الجمعيــة أيًضــا برنامًجــا لحمايــة حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة للســكان، فــي أجــزاء مــن الشــمال الســوري، عبــر 
أرشــفة ســجالت األرا�ضــي واملمتلــكات، ونقلهــا إلــى مــكان آمــن خــارج ســورية 35. ومــن غيــر املرجــح أن يعتــرف نظــام 
األســد بالســجالت البديلــة، حيــث ينــص املرســوم التشــريعي 11 لعــام 2016 بوضــوح، علــى أن تســجيالت امللكيــة 

جــرى فــي مناطــق خارجــة عــن ســيطرة النظــام باطلــة والغيــة.
ُ
التــي ت

وضــع النــزاع حــًدا للتفاهــم الواســع والتســامح النســبي اللذيــن ميــزا حقــوق امللكيــة فــي ســورية قبــل عــام 2011، 
وبســبب عــدد مــن ديناميــات نــزع امللكيــة املوصوفــة فــي هــذا الفصــل، أصبحــت قضيــة حقــوق امللكيــة محددة اآلن 
بشروط قانونية صارمة، تحتاج إلى مستندات مسجلة إلثبات امللكية، وتستبعد قطاعات كبيرة من السكان، 
بحكــم الواقــع والقانــون، وهــم الذيــن لــم يبــق لديهــم وثائــق، والذيــن لــم يكــن لديهــم باألصــل ملكيــة نظاميــة. وهــذا 

يتما�ضــى مــع نيــة النظــام تهجيــر وتجريــد الســكان الذيــن يعّدهــم معارضيــن.

34. »حماية حقوق املواطنين السوريين«، معهد تقارير الحرب والسالم )23 آب/ أغسطس 2006(، متاح على: https://bit.ly/2zV57h4 )آخر وصول 23 تموز/ 
يوليو 2017(.

 https://bit.ly/3enJqVE :35.  »فــي ســورية املتمــردة، ســباق إلنقــاذ ســندات امللكيــة الثمينــة«، وكالــة الصحافــة الفرنســية )20 حزيــران/ يونيــو 2018(، متــاح علــى
)آخــر وصــول 20 تمــوز/ يونيــو 2019(.
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نزع امللكية والتخطيط الحضري

فّرغــت الحكومــة الســورية أحيــاء كاملــة، وغّيــرت نظــام حقــوق امللكيــة، عبــر املرســوم رقــم 40، والقوانيــن املتعلقــة 
بالســكن واألرض وامللكيــة التــي تتبناهــا منــذ بدايــة الحــرب. ويوضــح هــذا القســم كيــف خلقــت هــذه القوانيــن 
والتشــريعات أساًســا قانونًيــا لتبريــر تغييــر حالــة األرض الحضريــة، وكيــف خدمــت املصالــح »الغنائميــة« نظــام 
بشــار األســد، بعــد أن أضفــت تلــك القوانيــن طابًعــا رســمًيا علــى نقــل األرا�ضــي الحضريــة القّيمــة التــي تكــون خاليــة 

مــن الســكان.

تحويل وضع واستخدام األرا�ضي الحضرية 	 
اعتمــدت الحكومــة الســورية، عــام 2012، مرســومين مهميــن بشــأن التخطيــط الحضــري، فقــد أمــر املرســوم 
التشريعي رقم 40، الصادر في 20 أيار/ مايو 2012، بهدم جميع املباني غير املصرح بها في األحياء »غير القانونية«، 
فيمــا يهــدف املرســوم 66، الصــادر فــي 18 أيلــول/ ســبتمبر 2012 إلــى »إعــادة تطويــر املناطــق الســكنية غيــر املــأذون 
بها، واملستوطنات غير الرسمية«، في منطقتين جنوبي دمشق )الجزء الجنوبي الشرقي من املزة وكفرسوسة من 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى مناطــق قنــوات، وبســاتين الــرازي، وداريــا والقــدم التــي كانــت معاقــل للمعارضــة( وتضمــن 

املرســوم 66 أحكاًمــا بطــرد الســكان ومصــادرة مالكــي العقــارات والشــروع فــي مشــاريع عقاريــة.

تزامنت هذه املراســيم مع العمليات العســكرية التي دّمرت املســاكن عبر القصف، أو طّهرت األرا�ضي الحضرية 
القيمــة، عبــر جرفهــا األرض بواســطة الجرافــات والحفــارات، وكانــت املناطــق املســتهدفة فــي معظمهــا أحيــاء غيــر 
بــّرر هــذه العمليــات عــادة بأســباب 

ُ
رســمية فــي املواقــع شــبه املركزيــة التــي تســيطر عليهــا املعارضــة املســلحة، وت

عسكرية )إفراغ أحياء من مقاتلي املعارضة، وتأمين خطوط املواجهة( أو أسباب سياسية )االنتقام من داعمي 
مقاتلــي املعارضــة( أو قضايــا إداريــة )تنفيــذ لوائــح التخطيــط(، ويوفــر مرســوم عــام 2012 األســس القانونيــة 
الســتمرار انتهــاك االســتراتيجيات العســكرية )اســتهداف مناطــق املعارضــة( للقانــون اإلنســاني الدولــي. علــى ســبيل 
جريــت ســبع عمليــات مــن هــذا النــوع: 

ُ
املثــال، بيــن تشــرين األول/ أكتوبــر 2012 وتشــرين األول/ أكتوبــر 2013، أ

خمــس عمليــات فــي منطقــة دمشــق الكبــرى، واثنتــان فــي ضواحــي حمــاة، تحــت إشــراف قــوات النظــام أو الجيــش أو 
قــت تلــك العمليــات.

ّ
أجهــزة األمــن 36، وقــد ُوث

ينــص املرســومان الصــادران عــام 2012 علــى إعــادة إطــالق »الدراســات التفصيليــة«، مثــل مشــاريع التجديــد 
الحضــري التــي كانــت قبــل الحــرب فــي األحيــاء غيــر الرســمية بالقــرب مــن وســط دمشــق 37، وتطــّورت الدراســات فــي 
ــّجع االســتثمار الخــاص فــي مشــاريع التطويــر العقــاري 38. كان 

ُ
أواخــر العشــرية األولــى مــن القــرن الحالــي، عندمــا ش

املســتثمرون الســوريون واألجانب من القطاع الخاص يأملون أن تمهد هذه الدراســات الطريَق لهم، للحصول 
على موقع حضري رئي�ضي للمشاريع الضخمة التي من شأنها تحويل دمشق إلى مدينة »أكثر عوملة«، ومع ذلك، 

فــإن )عقــدة غورديــان( للتنفيــذ املحتمــل لهــذه املشــاريع الحضريــة الضخمــة، كانــت مصيــر الســكان املحلييــن، 

36.  تم تطوير تحليل مفصل لهذه العمليات وتبريرها في Vignal )2014a(، ص. 338-335.
37.  يتألــف التجديــد الحضــري مــن هــدم وإعــادة بنــاء املناطــق املســتهدفة إلعــادة التطويــر، علــى عكــس التجديــد الحضــري، الــذي يتضمــن التنظيــم/ التقنيــن 

.)Clerc )2014 والتحديــث. انظــر
38.  ليلــى فينيــال )2014b(: ‘دبــي علــى بــردى؟ صنــع »دمشــق املعوملــة« فــي برومبــر، كاتريــن وآخــرون: قيــد اإلنشــاء. منطــق العمــران فــي منطقــة الخليــج. اشــجيت، 

فارنهــام.
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إذ ال يمكــن طردهــم جماعًيــا، ومــع ذلــك، بعــد بضــع ســنوات فقــط، كانــت مناطــق االســتيطان غيــر الرســمية التــي 
ِظــر فيهــا للتجديــد الحضــري أواخــر 

ُ
اســتهدف املرســوم 66 »إعــادة تطويرهــا« متداخلــة كثيــًرا مــع املناطــق التــي ن

فرغــت هــذه املناطــق مــن ســكانها بعمليــات القصــف والهدم 
ُ
العقــد األول مــن القــرن العشــرين، فــي غضــون ذلــك، أ

والتهجيــر القســري، إضافــة إلــى االفتقــار إلــى ســندات امللكيــة القانونيــة، والتشــريعات الحضريــة الجديــدة.

تحديد االتفاق الحضري الجديد	 
ســاهم تدخــل روســيا وإيــران، منــذ عــام 2015، فــي قلــب ميــزان الحــرب لصالــح نظــام األســد. وقــد ســهل ذلــك علــى 
الحكومــة الســورية تعزيــز املصالــح االقتصاديــة ملجموعــة صغيــرة مــن املســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، الذيــن 
يحــددون عقــًدا حضرًيــا جديــًدا قائًمــا علــى مشــاريع عقاريــة حصريــة وراقيــة، وحــدد املرســوم 19 لعــام 2015 
، تأســيس شــركة قابضــة مملوكــة بالكامــل لوحــدة إداريــة محليــة 

ً
نمــوذج التمويــل واإلدارة لهــذه املشــاريع؛ أوال

مخصصــة )LAU(، وتؤســس هــذه الشــركة القابضــة، اململوكــة للقطــاع العــام، شــركات خاصــة تحــت مظلتهــا، 
ونظــًرا ألن هــذه املشــاريع املشــتركة ليــس لهــا ســقف للملكيــة، ُيســمح للشــركات الشــريكة مــن القطــاع الخــاص 
بالحصول على معظم األســهم، وهذا يســمح للشــركات الخاصة بالوصول إلى األرا�ضي العامة لتنفيذ مشــاريعها 

العقاريــة الخاصــة.

علن البدء بمشروعين حضريين واسعين في املناطق املحددة بموجب املرسوم 66، وهي مناطق تعرضت لدمار 
ُ
أ

بنى على مساحة 
ُ
كبير في أثناء النزاع، ونزح معظم سكانها، األول مدينة )ماروتا( التي بدأ العمل بها عام 2016، وت

214 هكتــاًرا، وتغطــي الحــي الســابق غيــر الرســمي لبســاتين الــرازي فــي املــزة الــذي كان ســكانه فــي طليعــة انتفاضــة 
علن املشروع الثاني، مدينة )باسيليا(، عام 2018، بمساحة 880 هكتاًرا، أي أربعة أضعاف مساحة 

ُ
2011، وأ

زال بذلك أحياء في املزة وكفرسوسة والقدم ودارّيا. في عام 2019، بدأ إعداد األرض األسا�ضي 
ُ
مدينة )ماروتا(، لت

لـ )ماروتا( فقط 39، وأنشأت شركة دمشق شام القابضة، التي أسستها محافظة دمشق لتشغيل مدينة ماروتا 
عــام 2016، ســتة مشــاريع مشــتركة مــع شــركات خاصــة، تعــود جميــع هــذه الشــركات إلــى رجــال أعمــال ســوريين 
أقويــاء مقربيــن مــن النظــام، منهــم ســامر الفــوز )مجموعــة أمــان( الــذي جمــع ثروتــه فــي الحــرب، ومنهــم أيًضــا رامــي 

مخلوف )شركة روافد(، أكبر رجل أعمال سوري قبل الحرب، وابن خال بشار األسد 40.
قّرت أثناء النزاع تشّجع مشاريع التنمية الحضرية، اجتماعًيا 

ُ
ظهر هذه األمثلة أن التشريعات الحضرية التي أ

ُ
ت

ومكانًيــا، التــي تبــدو غيــر واقعيــة، نظــًرا للوضــع الحالــي للمجتمــع والدولــة، وتســاعد القوانيــن الجديــدة أيًضــا فــي 
إدامــة املمارســات الرأســمالية التــي كانــت قبــل الحــرب تســمح ملجموعــة مــن رجــال األعمــال املواليــن والقريبيــن مــن 

النظــام باالســتفادة مــن الوصــول االســتثنائي إلــى األصــول العامــة 41.

تأمين نقل املمتلكات الحضرية القيمة	 
علن عن العديد من مشــاريع التطوير الحضري التي تســتخدم مجموعة متنوعة من األدوات 

ُ
منذ عام 2016، أ

القانونيــة، ومــن غيــر املحتمــل أن تكــون هــذه املشــاريع قريبــة التحقــق فــي بلــد تعــّرض للتدميــر والنــزف بشــدة، 

39.  املصــدر: تحليــل املؤلــف لصــور القمــر الصناعــي لهــذه املنطقــة يف تواريــخ مختلفــة )10 ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 2016؛ 28 أيــار/ مايــو 2017؛ 30 ترشيــن الثــاين/ 

.Google Earth نوفمــرب 2018؛ 23 آذار/ مــارس 2019؛ 22 حزيــران/ يونيــو 2019(. صــور األقــار الصناعيــة مصدرهــا

40.  »قامئة باملشاريع املشرتكة القامئة بني رشكة دمشق شام القابضة واملستثمرين من القطاع الخاص«، تقرير سورية )17 نيسان/ أبريل 2018(.

41.  »صحيفة حقائق: مدينة ماروتا، مرشوع االستثار األكرث إثارة للجدل يف سورية«، تقرير سورية )1 حزيران/ يونيو 2018(.
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وهومختــل وظيفًيــا مــن الناحيــة اإلداريــة42، ومــع ذلــك، فــإن األطــر القانونيــة الجديــدة تســمح بطــرد ســكان األحياء 
غيــر الرســمية، وتحويــل حقــوق امللكيــة الفرديــة، ونقــل املمتلــكات التــي يملكهــا األفــراد إلــى هيئــات عامــة وخاصــة. 
شرت دعوة للمناقصة إلعادة تطوير 23 منطقة، بموجب القانون 2008/15 

ُ
في عام 2018، على سبيل املثال، ن

43، مــن بينهــا حــي )الحيدرّيــة( شــرقي حلــب، وهــو أحــد أكبــر األحيــاء غيــر الرســمية فــي ســورية قبــل الحــرب، وقــد دُمــّر 

بالكامــل فــي الســنوات األربــع التــي كان فيهــا تحــت ســيطرة املعارضــة املســلحة، ومــن املخطــط تطويــر 118 هكتــاًرا 
في الحي، تضم 45000 وحدة ســكنية، وتصف املناقصة األرا�ضي اململوكة للحكومة بأنها »مصادرة«، من دون 

توضيــح مــا يقتضيــه ذلــك 44. 

ــل إصــدار القانــون 10، فــي 2 نيســان/ أبريــل 2018، نقطــة تحــول فــي هــذه العمليــة، فبتوســيعه نطــاق املرســوم 
ّ
يمث

66 ليشــمل البلــد بأكملــه، ُيســمح ألي وحــدة إداريــة متخصصــة بتحديــد مناطــق إعــادة التطويــر العقــاري فــي 
األحيــاء غيــر الرســمية داخــل أراضيهــا 45، ويقلــل ذلــك كثيــًرا مــن حقــوق املالكيــن األصلييــن فــي تلــك املناطــق، ومــن 
القضايــا العديــدة املثيــرة للجــدل، فــي مــا يتعلــق بحقــوق الســكن واألرض وامللكيــة، أحــكام القانــون 10 الخاصــة 
بطــرد الســكان الســابقين، وعــدم كفايــة خطــط التعويــض، التــي تعــوق قــدرة املالكيــن األصلييــن علــى االحتفــاظ 
بممتلكاتهــم ُمــدًدا زمنيــة قصيــرة، علــى نحــو غيــر واقعــي )أقــّل مــن عــام(، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، وبالنظــر إلــى 
اإلدارة شــديدة التنظيــم واالفتقــار للموظفيــن، والتشــريد الــذي طــال أمــده، والنزاعــات السياســية وقضايــا 
الســالمة، مــن املرجــح أن يــؤدي فقــدان ومصــادرة العديــد مــن ســندات امللكيــة خــالل الحــرب إلــى إعاقــة حصــول 
النــاس علــى حقوقهــم، ويجــب أن نضيــف إلــى ذلــك أن معظــم ســكان األحيــاء العشــوائية لــم تكــن لديهــم صفــات 
قانونيــة فــي املقــام األول، لذلــك حتــى لــو أرادوا املطالبــة بــأي نــوع مــن التعويــض، فلــن يكونــوا قادريــن علــى ذلــك.

غيــرت الحــرب آليــة الوصــول إلــى األرا�ضــي الحضريــة القّيمــة بطريقتيــن: األولــى طهــرت مســاحات شاســعة مــن 
املنشــآت فــي األحيــاء غيــر الرســمية وشــردت ســكانها، والثانيــة اســُتخدمت فيهــا التشــريعات الحضريــة إللغــاء 
تأميــن الوصــول إلــى األرا�ضــي الحضريــة القيمــة، وهــذا يســّهل عمليــة نــزع امللكيــة ونقــل امللكيــة، التــي ســتفيد علــى 
عطل النسيج 

ُ
األرجح الجهات االقتصادية الخاصة القريبة من النظام، ويمكن أن يؤدي هذا األمر إلى مشاريع ت

الحضــري املــادي واالجتماعــي والسيا�ضــي. بعــض األحيــاء الســورية التــي ُمحيــت عمــًدا جــراء الحــرب، مهــددة اليــوم 
محــى عــن عمــد مــرة ثانيــة، عــن طريــق إعــادة اإلعمــار بقيــادة النظــام.

ُ
بــأن ت

42.  يقدر إجمالي الناتج القومي السوري بنحو 60 مليار ليرة سورية قبل الحرب، إلى 15 مليار ليرة سورية فقط في عام 2019.
43.  »قامئة مبناطق التطوير العقاري«، تقرير سورية )13 آذار/ مارس 2018(.

44.  »حلب تعلن إطالق أعالها يف املناطق غري الرسمية«، تقرير سورية )30 آذار/ مارس 2018(.

45.  يوجــد عــرض فيديــو قصــري عــن القانــون 2018/10 وآثــاره باللغتــني اإلنجليزيــة والعربيــة عــى موقــع Syrbanism: https://bit.ly/2NiE7Lm )آخــر وصــول 14 

أيــار/ مايــو 2019(. انظــر أيًضــا اســتعادة املنــزل، مؤسســة فريدريــك إيــربت، 2019
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الخالصة وتوصيات السياسة

يقــدم هــذا البحــث نموذًجــا لنــزع امللكيــة بعــد عــام 2011 فــي ســورية، ويوضــح كيــف يحــدث ذلــك عبــر عمليــات 
جــّرد امللكيــة عبــر التكتيــكات العســكرية والسياســية )تدميــر مناطــق املعارضــة لتهجيــر 

ُ
متعــددة ومترابطــة، إذ ت

الســكان قســًرا داخل وخارج البالد(، ويعزز هذا أهداف مجموعات صغيرة من املســتثمرين، إلى تأمين األرا�ضي 
جبــر الســكان املســتهَدفين علــى بيــع أصولهــم للبقــاء 

ُ
الحضريــة القّيمــة )الفارغــة(. وبســبب األحــوال الصعبــة التــي ت

علــى قيــد الحيــاة، تأثــرت عالقــات القــوة غيــر املتماثلــة فــي زمــن الحــرب )أدى ذلــك إلــى وجــود قيــود علــى املبيعــات 
واالمتــالك(، فيمــا غّيــرت الحــرب أيًضــا مفهــوم امللكيــة، وتســاعد الحاجــة إلــى إظهــار العقــود القانونيــة والســندات 
نظاَم األسد في حرمان قطاعات كبيرة من السكان السوريين من حقوق امللكية الخاصة بهم، التي كانت تستند 
إلــى إجــراءات غيــر رســمية، ويســتثني إطــاٌر قانونــي جديــد، إلعــادة التطويــر الحضــري عبــر نخبــة مختــارة مــن رجــال 
األعمــال املؤيديــن للنظــام، قطاعــاٍت كبيــرة مــن الســكان، ويــرّوج ملدينــة تلبــي حاجــات القلــة، وتســّهل إجــراءات 
التجريد من املمتلكات أثناء الحرب عمليات نقل األصول الضخمة، التي تحرم ماليين الســوريين من حقوقهم 

فــي الســكن واألرض وامللكيــة، ومــن منازلهــم فــي نهايــة املطــاف.

تعتمــد حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة فــي ســورية اعتمــاًدا كبيــًرا علــى السياســة الســورية املســتقبلية، فــإذا كان 
االنتقال السيا�ضــي ســيؤدي إلى حل سيا�ضــي شــامل )على النحو املنصوص عليه في القرار 2015/2254 الصادر 
عن مجلس األمن التابع لأمم املتحدة(؛ فســيكون من املمكن اســتعادة حقوق الســكن واألرض وامللكية، وفًقا 
ملبــادئ اإلســكان واملمتلــكات الخاصــة بالالجئيــن واملشــردين التــي اعتمدتهــا األمــم املتحــدة عــام 2007 46، وتهــدف 
»مبــادئ بينهيــرو« إلــى ضمــان عــودة األشــخاص، ليــس إلــى بلدهــم أو مدينتهــم فحســب، وإنمــا إلــى منازلهــم أيًضــا، 
كمــا تتنــاول مطالبــات اســترداد حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة، وتقــدم إطــاًرا الســترجاع العقــود املفقــودة، 
 عــن معالجتهــا 

ً
والتعويضــات، واالعتــراف بحقــوق امللكيــة البديلــة، وغيرهــا مــن مطالبــات امللكيــة األخــرى، فضــال

املعامــالت املتنوعــة والتغيــرات فــي زمــن الحــرب. 

وُيعــّد الوضــع السيا�ضــي والعســكري فــي ســورية العقبــة الرئيســة أمــام تنفيــذ هــذا اإلطــار الشــفاف واملنصــف 
واملستقل. وسيسعى النظام الحالي )الذي ُيرجح بقاؤه في السلطة السنوات املقبلة، مع استمرار دعم حلفائه، 
الــروس واإليرانييــن وحــزب هللا اللبنانــي( إلــى عرقلــة هــذا الخيــار. لقــد أظهــر هــذا الفصــل أن التدميــر والتهجيــر 
والتجريد من املمتلكات هي ممارسات تصب في صالح النظام، كما أشار بشار األسد، حين قال إن النزاع املسلح 
قــد خلــق مجتمًعــا ســورية أكثــر صحــة وتجانًســا. ومــع وجــود النخــب الحاكمــة املصممــة علــى بقــاء النظــام47، ال 

فائــدة مــن مناقشــة إعــادة اإلعمــار الشــفافة والشــاملة والقائمــة علــى الحقــوق. 

يوضــح هــذا الفصــل أن إعــادة اإلعمــار قــد بــدأت بالفعــل فــي ســورية: إعــادة اإلعمــار بقيــادة النظــام الــذي يســتثني 
الســكان غيــر املرغــوب فيهــم، ويدعــم مصالــح أصدقائــه. ليــس لــدى املجتمــع الدولــي مجــال للمنــاورة، وهــو يواجــه 

OHCHR  .46 )2007(: كتيب عن إعادة اإلسكان واملمتلكات لالجئني واملرشدين. تنفيذ »مبادئ بينهريو«، املتاحة عى املوقع: 

https://bit.ly/3dsU0d3 )آخر وصول 14 أيار/ مايو 2019(
https:// :47.  ســتيفن هايدمــان )2018(: »مــا وراء الهشاشــة: ســورية وتحديــات إعــادة اإلعــار يف الــدول املتوحشــة«، السياســة الخارجيــة يف بروكينجــز، متاحــة عــى

brook.gs/2NkgDFP )آخــر وصــول 11 أيــار/ مايــو 2019(.
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معضلــة خلقهــا نظــام األســد ببراعــة منــذ بدايــة الحــرب: كيــف ســتدعمون الشــعب الســوري مــن دون دعــم قادتــه 
48؟

في هذا الســياق، ال شــك في أن خيارات السياســة محدودة. وهذا يزيد من ضرورة املشــاركة في مبادرات املجتمع 
املدني السوري، واملنظمات غير الحكومية، وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، التي تسعى إلى حماية حقوق 
السكن واألرض وامللكية، عبر البرامج املخصصة لذلك. يجب أيًضا تذكير املجتمع الدولي بأهمية حماية حقوق 
الســكن واألرض وامللكيــة للســوريين، داخــل ســورية وخارجهــا، فــي جميــع املجــاالت الدبلوماســية ذات الصلــة. 
وهــذا أمــر بالــغ األهميــة، حتــى ال تقــوم البلــدان واملســتثمرون والــوكاالت اإلنســانية التــي تمــّول برامــج حســنة النيــة 
)كتقديــم املســاعدات اإلنســانية، ومشــاريع إصــالح البنيــة التحتيــة وتوفيــر الخدمــات(، عــن غيــر قصــد، بتمويــل 

االنتهــاكات املرتكبــة ضــد حقــوق الســوريين فــي الســكن واألرض امللكيــة.

https:// :مركــز كارنيغــي للــرشق األوســط، متــاح عــى / POMEPs ،»48.  مــارك لينــش، مهــا يحيــى )هيئــة التحريــر( )2018(: »سياســة إعــادة إعــار مــا بعــد الــراع

bit.ly/3dsUekp )آخــر وصــول 14 أيــار/ مايــو 2019(.
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