مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون

للدراســات املعاصــرة

ُ
هــو ّ
مؤسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة ،ال تســتهدف الربــح ،وتعنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة
ً
خصوصــا الواقــع الســوري ،وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة ،وتعزيــز أداء
العربيــة،
املجتمــع املدنــي ،ونشــرالوعــي الديمقراطــي ،وتعميــم قيــم الحــوارواحت ـرام حقــوق اإلنســان.
يحــرص املركــزعلــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة ،حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيـرات
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة ،وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات ،لتشــمل التأثي ـرات اإلقليميــة
والدوليــة ،ومواقــف األط ـراف الســورية املختلفــة منهــا ،ســلطة ومعارضــة ،مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين ،والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد
الســوري.
ً
ً
ّ
يســعى املركــز ألن يكــون ميدانــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء ،وســاحة للعمــل الجــدي املثمــر علــى
الصعــد كافــة ،البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري،
عمومــا ،تقــوم علــى التأثيــراإليجابــي فيــه والتأثــربــه فــي آن ً
ً
معــا.
والعربــي
ٍ

قسم الدراسات:

ُي ّ
قدم هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية ،وتعالج املشكالت
ِ
ّ
الرئيســة ،وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة ،وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثيــة العلميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة ،التــي تســتند إلــى جهـ ٍـد بحثـ ّـي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول
العمــل البحثـ ّـي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم ق ـراءات 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 التأثي ـرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر ،ويبحــث فــي
تأثيـرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.

قسم الترجمة

«إذا غاد نا ،فلن نعيش في هذا املنزل مرة أخرى ً
أبدا»
ر
مشــهد مــن أحيــاء حلــب الشــرقية عــن إدارة املســاكن واألرا�ضــي واملمتلــكات ،وانتهــاكات الحقــوق املتعلقــة بهــا إبــان
الحــرب الســورية
’�If we leave we will never live in this house again.’ Per
العنوان األصلي للمادة
spectives from Eastern Aleppo on housing, land and
property governance and rights violations during the
Syrian war
ّ 1
الكاتب
اينا يان وعمرو شنان
من مجلد “استعادة املنزل” ملؤسسة فريدريك إيبرت2019 /
املصدر
الرابط
https://bit.ly/3fJElrG
املترجم
قام مركزحرمون بترجمة املادة بعد الحصول على إذن من مؤسسة فريدريك إيبرت املالكة لحقوق نشراملجلد.

 .1اآلراء املعبرعنها في هذه املقالة هي آراء املؤلفين وال تعكس السياسة الرسمية أو موقف املنظمة الدولية للهجرة.
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مدخل
ً
داخليا ،في حين ُس ّجل لجوء 5.3
أدت الحرب السورية ،التي دخلت عامها التاسع ،إلى نزوح  6.2مليون سوري
مليــون شــخص إلــى خــارج البلــد .أي إن مــا يقــارب نصــف ســكان ســورية (العــدد املقــدرقبــل الحــرب) اضطــروا إلــى
مدمـ ًـرا أو متضـ ً
مغــادرة منازلهــم 2.وبحلــول تمــوز /يوليــو  ،2017كان  27فــي املئــة مــن األبنيــة الســكنية فــي البــاد ّ
ـررا
ً
جزئيــا 3،مــن أصــل نحــو  1.2مليــون وحــدة ســكنية متضــررةُ ،ويقـ ّـدرأن نصفهــا علــى األقــل قــد لحقــت بــه أضـرار
بالغــة ،أو ال يمكــن إصالحــه 4.يتركــز الدمــار فــي األحيــاء غيــر الرســمية (العشــوائيات) املنتشــرة فــي ســورية ،حيــث
كان الحفــاظ علــى امللكيــة وحقــوق املســتخدم فــي الغالــب يتــم «عبــرالتضامــن االجتماعــي والجهــات الفاعلــة غيــر
الرســمية» 5.يأتــي الدمــارالهائــل علــى رأس طبقــات تاريخيــة مــن مظالــم اإلســكان واألرا�ضــي واملمتلــكات ،التــي كانــت
ُ
مــن بيــن املحــركات الرئيســية للحــرب 6.أجبــرالنازحــون علــى تــرك أراضيهــم ومنازلهــم ،وباتــوا فــي وضــع الدفــاع عــن
أ اضيهم وحقوق امللكية الخاصة بهم ،لذلك ُي ّ
عدون األكثر ً
تضررا من انتهاكات حقوق السكن واألرض وامللكية.
ر
في حلب ،املدينة الكبرى الثانية من املدن السورية ،أصاب الدمارخالل الحرب  70إلى  80في املئة من املمتلكات
ً
فــي الجــزء الشــرقي مــن املدينــة ،الــذي كانــت تســيطرعليــه املعارضــة ،حيــث ُد ّمــرنحــو  33,500منــزل بشــكل كامــل
أثنــاء النـزاعً 7.
وفقــا لألمــم املتحــدة ،يشــمل الدمــاراليــوم نحــو  60فــي املئــة مــن املدينــة القديمــة ،و 40فــي املئــة مــن
نصف املدينة الشرقي .كان الدمار َ
ً
ومنهجيا ،إلى درجة تمكننا من القول :إنه جعل الحياة املدنية
واسع النطاق
مســتحيلة ،حيــث إن «الدمــارالــذي ظهــرفــي املــدن ،مثــل مدينــة حلــب ،لــم ُيشــهد لــه مثيــل منــذ الحــرب العامليــة
8
الثانية».
وعلى الرغم من استمرارمعامالت السكن واألرض وامللكية في شرقي حلب ،وغيرها من املناطق التي كانت تسيطر
عليهــا املعا ضــة سـ ً
ـابقا طــوال مــدة الحــرب ،فــإن كثيـ ًـرا منهــا لــم ُيسـ ّـجل رسـ ً
ـميا فــي ســجالت األرا�ضــي والعقــارات فــي
ر
املحافظــة ،وقــاد ذلــك إلــى ظهــور عــدد مــن اآلليــات الجديــدة لتســجيل املمتلــكات وإصــداروثائــق الســكن واألرض
وامللكية ،في املناطق التي تسيطرعليها املعارضة .وال ُيعرف �شيء كثيرعن هذه األنظمة حتى اآلن ،كيف تفاعل
الســكان وتعاملــوا معهــا؟ مــا هــي األنظمــة التــي كانــت موجــودة؟ كيــف تمكــن الســكان مــن الوصــول إليهــا والتعامــل
معهــا والثقــة بهــا؟ كيــف يــرون نزوحهــم الحالــي؟ وهــل يفكــرون فــي احتماليــة العــودة واســتعادة حقــوق امللكيــة
ُ
الخاصــة بهــم «وحقهــم فــي املدينــة»؟ 9تعـ ّـد هــذه املســائل حاســمة ،ألن العديــد مــن الفئــات التــي عاشــت فــي مناطــق
ُ
كانــت تســيطرعليهــا املعارضــة فــي الســابق -ومعظمهــا مســاكن غيــرنظاميــة -قــد تحــرم مــن حقــوق الســكن واألرض
 :)2018( available at: https://bit.ly/30Wbyddملحة عن االحتياجات اإلنسانية لسورية (2. OCHA ,’)2019

 .3البنــك الدولــي (« :)2017حصيلــة الحــرب :العواقــب االقتصاديــة واالجتماعيــة للصـراع فــي ســورية» ،ص ،17 .متــاح علــى ( https://bit.ly/2BzMkbNآخــروصــول  21حزيـران/
يونيــو .)2019.
 .4املرجع السابق.
 .5االتحــاد األوروبــي (« :)2017اإلســكان الحضــري ومســألة حقــوق امللكيــة فــي ســورية» ،ص ،36 .متــاح علــى( https://bit.ly/2WXiNjV :آخــروصــول  12تشــرين الثانــي /نوفمبــر
.)2018
 .6االتحــاد األوروبــي ( .)2017انظــرأيضــا مقدمــة هــذا املجلــد ،و :بليــز ،إيمــا (« :)2018aالســكن واألرض واملمتلــكات ( )HLPوعــودة الالجئيــن فــي ســورية» ،ورقــة موقــف السياســة
للمعهــد األوروبــي للســام ،ص12 9 .؛ ســومي ،جــورج (« :)2018ســورية تحــت مبــادئ بنهيــرو :إعــادة صياغــة القانــون املحلــي الســوري إلعــادة اإلعمــارالالمركــزي» ،مجلــة بروكليــن
للقانــون الدولــي  .733-725 :)2( 43متــاح علــى 16 https://bit.ly/3jWiCiK :ص( 733-725 .آخــروصــول  12أيــار /مايــو .)2019
« :)2016( UNOSAT .7حجم األضرارفي مدينة حلب» ،ص ،1 .متاح على ( https://bit.ly/3076t2tآخروصول  17أيلول /سبتمبر.)2018
 .8شارب ،دين (« :)2016املبيدات الحشرية وترتيب العنف في سورية» في شارب ،دين وبانيتا ،كلير :العمران والثورات العربية ،UR / Terreform ،نيويورك ،ص .141 - 118
 .9عمــرعبــد العزيــزالحــاج ( 2017أ)« :مــن ســيملك املدينــة؟ قضايــا اإلســكان الحضــري واألرا�ضــي وامللكيــة فــي ســورية باألصــداء الســورية ،متاحــة علــىhttps://bit.ly/39zjqFi :
(آخــروصــول  19تشــرين الثاني/نوفمبــر.)2018
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وخصوصا مع خطط الحكومة إلعادة اإلعمار 10.من الضروري ً
ً
أيضا األخذ بالحسبان أنظمة السكن
وامللكية،
واألرض وامللكيــة املوازيــة ،التــي ظهــرت أثنــاء النـزاع ،عنــد وضــع آليــات ملعالجــة حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة،
التــي يجــب أن تكــون جـ ً
ـزءا ال يتج ـزأ مــن أي عمليــة ســام ذات معنــى .لذلــك ،مــن املهــم أن نفهــم كيــف حاولــت
العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي الحــرب ،ومــن ضمنهــا مجموعــات املعارضــة ،معالجــة قضايــا الســكن واألرض
وامللكية وإدارتها في املناطق الخاضعة لسيطرتها ،مع أخذ الدروس من ديناميات إعادة اإلعمارفي املناطق التي
اســتعادتها الحكومــة الســورية ،كنظــرة للمســتقبل.
مــع أخــذ أحيــاء حلــب الشــرقية كدراســة حالــة ،تســعى هــذه املقالــة إلــى استكشــاف األنظمــة املتنافســة فــي إدارة
املمتلكات ،التي ظهرت في تلك األحياء أثناء خضوعها لسيطرة فصائل املعارضة ،من  2012إلى  ،2016وتحليل
الحقائــق علــى أرض الواقــع فــي مــا يتعلــق بأنظمــة الســكن واألرض وامللكيــة التــي أنشــأتها الحكومــة ،بعــد اســتعادة
ّ
الســيطرة فــي كانــون األول /ديســمبر  .2016تبحــث املقالــة فــي مــا قــد يتكشــف عــن النهــج اإلســتراتيجي للحكومــة
فــي إعــادة إعمــاراملناطــق التــي كانــت تســيطرعليهــا املعارضــة ،واملناطــق التــي كانــت محاصــرة .وتجــادل ً
أيضــا فــي أن
ّ
ـتكون الدينامية الرئيســية في تحديد مســتقبل ســورية ،التي يمكن أن تزعزع
حقوق الســكن واألرض وامللكية ُسـ ِ
استقرارالبالد لعقود قادمة ،إذا تركت من دون معالجة .سيكون حل انتهاكات حقوق السكن واألرض وامللكية
قضيــة صعبــة ومعقــدة جـ ًـدا ،علــى األقــل بســبب املصالــح اإلســتراتيجية للحكومــة فــي منــع الســكان «غيــراملواليــن
لهــا» مــن العــودة واســتعادة حقــوق امللكيــة ،وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة ســيطرة «منتفعــي الحــرب» علــى قطاع اإلســكان
والعقــارات .ويضــع عالمــة اســتفهام حــول كيفيــة عــودة العديــد مــن النازحيــن إلــى أحيــاء حلــب الشــرقية ،وكل
ســورية.

 .10وزيــراإلســكان :اإلســكان غيــرالرســمي فــي ســورية وحــده يشــكل  ،% 50عنــب بلــدي ( 13أيــار /مايــو  ،)2018متــاح علــى /https://bit.ly/331Uk0s :أرشــيف ( 228204 /آخــر
وصــول  9تشــرين األول /أكتوبــر.)2018
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املنهجية
ّ
كان مــن املســتحيل إجـراء البحــوث األساســية داخــل ســورية ،نظـ ًـرا للمخــاوف األمنيــة وتعــذرالوصــول املباشــر.
ّ ُ
لذلــك تعتمــد هــذه املقالــة علــى مقابــات شــبه منظمــة ،أجريــت بيــن تشــرين األول /أكتوبــر 2018ونيســان /أبريــل
 ،2019مع عشرة نازحين من أحياء حلب الشرقية ،يعيشون اآلن في غازي عنتاب ،على بعد  60كم من الحدود
ُ
في الجنوب الشرقي لتركيا .والستكمال النتائج ،أجريت مقابالت مع عشرة محامين وقضاة وناشطين سوريين،
ُ
عملــوا أو تواصلــوا مــع أنظمــة املحاكــم التــي أقيمــت فــي أحيــاء حلــب الشــرقية ،حيــن كانــت تســيطرعليهــا املعارضــة.
ُ
وأجريــت املقابــات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وتمحــورت حــول ثالثــة مســارات للتحقيــق )1 :التجربــة
الشــخصية النتهــاكات حقــوق امللكيــة قبــل وأثنــاء الحــرب )2 .تصــورات عــن إج ـراءات وكفــاءة وشــرعية أنظمــة
إدارة املمتلكات الجديدة التي ظهرت في أحياء حلب الشرقية بين  2012و )3 .2016وجهات نظرحول إمكانات
العــودة إلــى حلــب الشــرقية ،وســيناريوهات إعــادة اإلعمــاراملحتملــة فيهــا .علــى الرغــم مــن أن العينــة صغيــرة ،وهــي
من املعارضين للحكومة ،كانت وجهات نظرهم توفرنظرة ثاقبة للمشهد املحلي في أحياء حلب الشرقية ،ولهذا
ُ
ُ
تعـ ّـد آراؤهــم مهمــة .ولحمايــة هويــة املســتجيبين وســامتهم ،أخفيــت كل التفاصيــل الشــخصية.

5

قسم الترجمة

اإلسكان غيرالرسمي وحصارحلب الشرقية
انتظــم االقتصــاد الســوري منــذ أمــد بعيــد حــول مدينتيــن رئيســيتين ،دمشــق وحلــب .عــام  ،2011كان يقيــم نحــو
 8ماليين نســمة في هذه املناطق الحضرية ،أي أكثرمن ثلث ســكان ســورية 11.يعيش نحو  40في املئة من ســكان
دمشق ،و 50في املئة من سكان حلب في أحياء غيررسمية (مساكن عشوائية) 12.نتجت هذه األحياء العشوائية
عــن حاجــة ســكان املناطــق الحضريــة املتزايــدة بســرعة إلــى الســكن ،وعــدم كفايــة اإلمــدادات فــي قطــاع اإلســكان
الرســمي ،وتميــزت بانتشــارالوثائــق شــبه القانونيــة .شــمل ذلــك ً
أنواعــا مختلفــة مــن األوراق ،مثــل أوامــراملحكمــة
وعقــود البيــع والشـراء وشــهادات األرا�ضــي الزراعيــة ،و»مــا ال يقــل عــن ً 20
نوعــا آخــرمــن وثائــق الحيــازة» 13،وأدى
ذلك إلى ظهور سوق عقاري غيررسمي إلى جانب السوق الرسمية 14.على هذا النحو« ،عاش ماليين السوريين في
ً
قانونيا ُولدت من الطابع غيرالرسمي التقليدي ،والتحضر
منازل غيرمسجلة طوال حياتهم ،في منطقة رمادية
الفوضــوي والحكــم الفاشــل» 15.هــذه املناطــق هــي مــا تســميه الحكومــة مناطــق املخالفــات أو«مناطــق التجــاوزات
16
الجماعية» ،املعروف باســم العشــوائيات ،أو «األحياء غيرالرســمية».
ُ ّ
حيــن بــدأت حكومــة األســد بتحريــرالوصــول إلــى التمويــل وفتــح االقتصــاد الوطنــي عــام  ،2004فــكك العديــد مــن
شــبكات األمــان االقتصــادي الباقيــة للفقـراء .فارتفعــت أســعارالعقــارات بشــكل ملحــوظ ومـ ّـررت قوانيــن جديــدة
لتســهيل طــرد املســتأجرين .وفــي الوقــت نفســه ،ظلــت القــدرة التنظيميــة علــى إدارة املــدن منخفضــة جـ ًـدا بيــن
ُ
عامــي  1990و ،2010إذ كانــت تبنــى ثــاث وحــدات ســكنية فــي العشــوائيات ،مقابــل بنــاء وحــدة ســكنية واحــدة فــي
القطاع الرسمي 17.وباإلضافة إلى سوء اإلدارة املتفشية في سوق اإلسكان ،شهدت سورية أزمة إسكان ُوصفت
عــام  2007بأنهــا «قنبلــة موقوتــة قــد تهــدد أمــن واســتقرارالبــاد» ،وســاهمت فــي االســتياء ضــد الدولــة 18.وفــي عــام
 ،2011اندلعــت الثــورة فــي املناطــق الســورية العشــوائية ،وانتشــرت منهــا إلــى مراكــزاملــدن.
ً
ُيعـ ّـد الطابــع غيــر الرســمي أمـ ًـرا راســخا وذا جــذور بشــكل خــاص فــي حلــب .ففــي معظــم تاريــخ املدينــة ،تركــزت
اهتمامــات النخبــة بشــدة علــى الجــزء الغربــي مــن املدينــة الــذي كانــت تهيمــن عليــه أحيــاء الطبقــة املتوســطة،
ً ّ
مطـ ً
ـردا ،نتيجــة هجــرة الريــف إلــى املدينــة للعمــل فــي
وشــهدت اســتثما ًرا متسـ ًـقا .فــي حيــن نمــا شــرقي حلــب نمــوا
ُ
الصناعــات فــي األجـزاء الغربيــة مــن املدينــة 19.وتركــت معظــم أحيــاء املدينــة الشــرقية تتطــور وحدهــا ،مــع توفيــر
الحــد األدنــى مــن الخدمــات العامــة .وعلــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة ،نمــت مدينــة حلــب عمر ً
انيــا بنســبة

 .11ليلى فينيال (« :)2014الدمارالجاري :الثورة والقمع وتخطيط الحرب في سورية ( 2011فصاعدا)» ،البيئة املبنية .333 :)3( 40
 .12روبرت غولدن (« :)2011اإلسكان وعدم املساواة والتغييراالقتصادي في سورية» ،املجلة البريطانية لدراسات الشرق األوسط.202-187 :)2( 38 ،
 .13يرجى االطالع على فصل حنا والحرستاني في هذا املجلد .انظرأيضا :االتحاد األوروبي ( ،)2017ص.52 .
 .14انظرالحالج ( 2017أ).
 .15شبكة حقوق األرض والسكن (« ،)2018سورية :األحياء العشوائية القديمة ،ساحة معركة حضرية جديدة» متاحة على http://www.hlrn.org/arabic/activi
tydetails.php؟( id=pmllYw==#. XUrWs-gzbb0آخروصول  9كانون األول /ديسمبر.)2018
« .16نزع امللكية أو التنمية :شد الحرب على مساكن األحياء الفقيرة املدمرة في سورية›› ،إيرين نيوز (اآلن اإلنسانية الجديدة) ( 4تموز/يوليو ،)2018
متــاح علــى( https://www.irinnews.org/analysis/2018/07/04/disossession-or-development-tug-war-syria-s-ruined-slum-dwellings :آخــر وصــول 12
كانــون األول /ديســمبر .)2018
 .17عمرعبد العزيزالحالج ( 2017ب)« :سيناريوهات إعادة اإلعماربعد الحرب في حلب ،سورية» ،محاضرات مختبر 2( IUSDحزيران /يونيو  ،)2017متاح على:
 https://bit.ly/305VLJFدقيقة( 18 .آخروصول  16تشرين الثاني /نوفمبر.)2018
 .18غولدن ( ،)2011ص.201 .
 .19عمرعبد العزيزالحالج (« :)2018السجل العقاري /كادستر ،امللكية وخلق الحداثة في بالد الشام» ،مناظرات املدينة  ،2014متاح علىhttps://bit.ly/2BGtO1G :
 ،دقيقة( 14 .آخروصول  10تشرين الثاني /نوفمبر)2018
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ُ
 3.3فــي املئــة سـ ً
ـنويا ،معظمهــا فــي األحيــاء الشــرقية واملناطــق غيــر املخططــة 20.وفــي عــام  ،2009قــدر أن األحيــاء
العشوائية تمثل  45في املئة من املناطق السكنية في حلب ،وأن هذه املساكن كانت تنمو بنسبة  4في املئة ،أي
ُ
مــا يقــارب  8000أســرة فــي الســنة 21.فــي عــام  ،2011قبيــل بدايــة الحــرب ،كانــت حلــب الشــرقية مؤلفــة مــن معظــم
ً
املدينة القديمة التاريخية وشبه دائرة كبيرة مكونة من ًّ 52
حيا مكتظا بالسكان ،ومعظمها ُبنيت كعشوائيات.
ومــع انــدالع الحــرب فــي حلــب عــام  ،2012لعبــت ديناميكيــات الصـراع علــى التقســيمات االجتماعيــة والخطــوط
الطبقيــة املمتــدة فــي املدينــة ،حيــث ســيطرت فصائــل املعارضــة املســلحة علــى شــرقي املدنيــة ،فــي حيــن حافظــت
الحكومــة الســورية علــى الســيطرة فــي غربــي املدينــة.
أثنــاء ســيطرة جماعــات املعارضــة علــى أحيــاء حلــب الشــرقية ،كانــت الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا تســتهدف
املنطقــة بالبراميــل املتفجــرة ً
يوميــا ،وبلــغ القصــف ذروتــه مــن  2014إلــى أواخــر2016؛ ونتــج عــن ذلــك ازديــاد فــي
حــاالت النــزوح واالختفــاء والوفيــات ،وانخفــض عــدد الســكان ،البالــغ  1.5مليــون ،إلــى  40.000فقــط 22.وفــي 7
ً
تمــوز /يوليــو  ،2016بــدأت الحكومــة الســورية حصــا ًرا كامــا ألحيــاء حلــب الشــرقية ،ملحاصــرة بقيــة الســكان.
واتفــق الطرفــان ،فــي  13كانــون األول /ديســمبر ،2016علــى إجــاء جميــع الســكان الباقيــن واملقاتليــن إلــى شــمال
وغرب محافظة حلب .وقد ّ
عدت لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة والخاصة بسورية أن
هذا االتفاق يرقى إلى أن يكون جريمة حرب تتمثل بالتهجيرالقسري 23.وأدى اإلخالء القسري إلى إضفاء الطابع
24
الرســمي علــى مــا ُوصــف بأنــه «تطهيــرحضــري ،لــم يســبق لــه مثيــل فــي تاريــخ الشــرق األوســط الحديــث».
ّ
نتــج حجــم هــذا النــزوح ،والتحــول املصاحــب للميـزات املكانيــة ملدينــة حلــب ،عــن الحــرب التــي اتســمت بالتدميــر
ّ
املنظــم وواســع النطــاق للنســيج الحضــري ،وحصــار أحيــاء ومــدن بأكملهــا بمــا يتجــاوز الضــرورات العســكرية
ُ
وقصفــت بعنــفُ ،
وهجــر الســكان قسـ ًـرا ،عبــرمــا ُيســمى
العاجلــة 25.إذ طوقــت خــال الن ـزاع املناطــق املضطربــة
«خطط اإلخالء واملصالحة» .يتميزمنهج «قتل املدن» 26،أو «ذبحها» ،بالدمارالشامل للممتلكات وراء خطوط
املواجهــة ،مــن أجــل معاقبــة الســكان الثائريــن علــى خيانتهــم املفترضــة .ويمكــن مالحظــة هــذه التكتيــكات فــي جميع
أنحــاء ســورية ،وتدميــرأحيــاء حلــب الشــرقية مــن بيــن أبــرز األمثلــة .إذ وقــع  70إلــى  80فــي املئــة مــن مجمــل عمليــات
27
التدميــرالتــي ألحقتهــا الحــرب فــي مناطــق ســيطرة املعارضــة شــرقي حلــب.

 .20املرجع السابق.
 .21جمعية التعاون الفني (« :)2009( )GTZاألحياء العشوائية في حلب :مالمح سريعة لجميع األحياء العشوائية في حلب» ،ص.8 .
 .22منظمــة العفــو الدوليــة (« :)2017نتــرك أو نمــوت» :التهجيــرالقســري بموجــب اتفاقيــات «املصالحــة» الســورية ،ص ،35 .متــاح علــى( https://bit.ly/32BIhaf :تــم الدخــول

فــي  26آب /أغســطس .)2019
 .23مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ( :)2017تقريراللجنة الدولية املستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية ،املعدة للدورة الرابعة والثالثين ملجلس حقوق
اإلنسان  27شباط /فبراير 24 -آذار /مارس  ،2017متاح على املوقع( https://bit.ly/39CYM7d :آخروصول  2شباط /فبراير .)2019
 .24خضرخضور (« :)2017مستهلك في الحرب :نهاية حلب والنظام السيا�سي لشمال سورية» ،فريدريش إيبرت ستيفتونغ ،ص ،17 .متاح على https://bit.ly/3f2VADb
(آخروصول في  12شباط /فبراير.)2019
 .25ليلــى فينيــال (« :)2018وجهــات نظــرحــول عــودة الالجئيــن الســوريين» ،57 Forced Migration Review ،متــاح علــى ( https://bit.ly/3hHrkiHآخــروصــول  8كانــون الثانــي/
يناير.)2019
 .26ستيفن غراهام (« :)2004بناء املساكن بالبلدوزرفي األرا�ضي املحتلة» ،في جراهام ،ستيفن (محرر) :املدن والحرب واإلرهاب :نحو الجغرافيا السياسية الحضرية،
 ،Blackwell Publishingلندن.
 .27خضور ( ،)2017ص.11 .
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الخريطة  :1حلب املقسمة عام  ،2016ومستويات التدميرنتيجة الصراع في مناطق مختلفة من املدينة

كان تدميرالوحدات السكنية شرقي حلب واسع النطاق ،إلى درجة يمكن القول فيها« :ال �شيء في املدينة يمكن
التعرف إليه بشكل كامل» 28.وقد ُد ّمرفي سياق النزاع نحو  33,500منزل في أحياء حلب الشرقية بشكل كامل،
وتضــررت آالف املنــازل األخــرى بشــدة 29.حتــى قبــل الحــرب ،لــم يكــن لــدى العديــد مــن الســكان ســندات ملكيــة
رسمية (طابو) مسجلة لدى املديرية العامة للشؤون العقارية ،إنما كان لدى السكان قرارات محكمة أو عقود
غيررسمية بين البائع واملشتري .وفي حين أن الدولة غالبا ما تعترف بهذه الوثائق ،لكنها ال تضمن حقوق امللكية
بشــكل كامــل .وقــد أوضــح أحــد النازحيــن مــن حــي صــاح الديــن شــرقي حلــب ذلــك بالقــول« :حتــى قبــل الحــرب ،لــم
يكــن قـراراملحكمــة يحميــك ً
حقــا ،إذ يمكــن للســلطات املحليــة طــردك بســهولة إذا أرادت» 30.علــى ســبيل املثــال،
في املناطق املخصصة لـ «إعادة التطوير» الحضري أو البنية التحتية العامة 31،كان ثمة وثائق سجالت أرا�ضي
 .28لينا عطار(« :)2017الحزن على حلب ،بعد عام واحد من سقوطها» ،ذا أتلنتك ،متاح على:
( / https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/12/syria-aleppo-assad/ 549437آخروصول  12تشرين الثاني /نوفمبر.)2018
 .29بيلز( 2018أ) ،ص.13 .
 .30مقابلة مع ناشط إعالمي من حي صالح الدين شرقي حلب ،غازي عنتاب 8 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .31غالبا ما كانت البلديات تقدم مدفوعات أو مساكن عينية لألشخاص الذين تم إجالؤهم من املناطق غيرالرسمية قبل إصدارالقانون  .2003/1بعد ذلك ،لم يعد ُينظر
في عمليات اإلجالء للحصول على تعويض ،وأدى ذلك إلى حرمان الشرائح الفقيرة بالفعل من السكان.
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فحســب ل ـ  77فــي املئــة مــن املســاكن املتضــررة فــي حلــب -معظمهــا فــي الشــرق ، -ولــم يكــن ثمــة ســجل رســمي للمبنــى
33
علــى األرض 32.وتشــيرالتقديـرات إلــى تدميــر 30,000ســجل ملكيــة مــن شــرقي حلــب خــال النـزاع.




























 .32إيما بيلز( 2018ب)« :أجندة األسد إلعادة اإلعمارال تنتظرالسالم .ال ينبغي لنا االنتظار» ،مؤسسة القرن ،متاح علىhttps://tcf.org/content/report/assads-recon� :
( /struction-agenda-isnt-waiting-peace-neitherآخروصول  25نيسان /أبريل )2019
 .33املرجع السابق.
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التحوالت في حوكمة السكن واألرض وامللكية في أحياء حلب الشرقية2016-2012 ،
في بداية االنتفاضة ،سحبت الحكومة السورية ر ً
سميا الخدمات واملوارد من جميع الوظائف املتعلقة بالوثائق
املدنية وسجالت األرا�ضي في املناطق التي ال تسيطرعليها 34.وأوقف املرسوم التشريعي  ،11الصادرعام ،2016
تســجيل املمتلــكات فــي ســجالت املناطــق املتأثــرة بالصـراع .وهكــذا حرمــت الدولــة جميــع الســكان الذيــن يعيشــون
ّ
تحــت ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــن الوصــول إلــى املؤسســات الرئيســية التــي توفــر الوثائــق الرســمية
وتضمــن حقــوق األرض وامللكيــة 35.ومــع ذلــك ،تمكــن بعــض األشــخاص مــن االحتفــاظ بالوصــول إلــى املؤسســات
الحكوميــة ،إمــا عــن طريــق توكيــل محــام ،أو عبــرالوصــول إلــى الســجالت عــن طريــق األقــارب الذيــن يعيشــون فــي
املناطق التي تسيطرعليها الحكومة .وبالنسبة إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من القيام بذلك «ظهرت مؤسسات
36
شبه حكومية ...واحتفظت بالسجالت كجزء من أدواتها لحكم املناطق التي خرجت منها الحكومة املركزية».
ً
مجلســا ً
محليــا ،علــى
وشــكل الثائــرون علــى النظــام فــي أحيــاء حلــب الشــرقية ،خــال عــام  ،2013أكثــر مــن 60
مســتوى األحيــاء لتقديــم الخدمــات العامــة ،وكانــت تلــك املــرة األولــى التــي تعمــل فيهــا األحيــاء الشــرقية بشــكل
ُ
مستقل عن الغربية 37.إضافة إلى ذلك ،أنشئت محاكم للنظرفي املسائل القانونية في املناطق التي تسيطرعليها
ً
اختالفــا كبيـ ًـراً ،
38
وفقــا للجماعــة املســلحة املســيطرة.
فصائــل املعارضــة .واختلفــت طبيعــة أنظمــة املحاكــم هــذه
ّ
ّ
وحكمــت هــذه الكيانــات املشــكلة حديثــا فــي إدارة املمتلــكات وحلــت النزاعــات علــى امللكيــة 39،لكنهــا لــم تخضــع ألي
مــن هيئــات املعارضــة الرســمية ،مثــل الحكومــة الســورية املؤقتــة ومقرهــا فــي غــازي عنتــاب 40.ولــم تتطــور لتصبــح
41
هيئــات محليــة أو وطنيــة.
َ
ً
في شرقي حلب ،كان الهيكالن القانونيان اللذان ظهرا أثناء سيطرة املعارضة فعليا ،نظامين قانونيين متنافسين،
األول هــو «مجلــس القضــاء املوحــد» ،الــذي دعمــه الجيــش الســوري الحــر ً
جزئيــا ،ويقــع فــي حــي الزبديــة ،والثانــي
هو «اللجنة الشــرعية» املؤلفة من أقوى أربعة فصائل إســامية( :جبهة النصرة ،أحرارالشــام ،صقور الشــام،
ّ
ولواء التوحيد) التي كان مقرها في مركزطب العيون الســابق في حي قا�ضي عســكر .وكان للجنة الشــرعية فروع
في منطقتي مساكن هنانو والفردوس ،وافتتحت مكاتب أخرى في مناطق بنش وباب الهوى وسرمدا في محافظة
ّ
إدلب 42.اتبع مجلس القضاء املوحد في البداية القانون السوري ،لكنه سرعان ما تبنى القانون العربي املوحد،
وهــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة القائمــة علــى الشــريعةّ ،
أقرتهــا جامعــة الــدول العربيــة بيــن عامــي 1988
طبق في أي مكان قبل االنتفاضة الســورية 43.من جانب آخرّ ،
و ،1996ولم ُت ّ
طبقت اللجنة الشــرعية تفسـ ًـيرا

 .34د .جون أونرو (« :)2016تسليح نظام األرا�ضي وحقوق امللكية في الحرب األهلية السورية :تسهيل االسترداد؟» ،مجلة التدخل وبناء الدولة ،)4( 10 ،ص .471-453
 .35االتحاد األوروبي ( ،)2017ص.44-42 .
 .36االتحاد األوروبي ( ،)2017ص.36 .
 .37خضور ( ،)2017ص.10 .
 .38ريجينا شواب (« :)2018محاكم املتمردين في الحروب األهلية :املسارات الثالثة للتشكيل (العابر) في سورية اليوم ( ،)2017-2012الحروب الصغيرة والتمرد،)4( 29 ،
ص.812 .
 .39املركزالسوري للعدالة واملساءلة (« ،)2018العودة حلم :خيارات استعادة املمتلكات بعد النزاع في سورية» ،ص.9 .
 .40مقابلة مع قاض ونائب رئيس سابق لوزارة العدل في الحكومة السورية املؤقتة ،بيروت 12 ،نيسان /أبريل .2019
 .41عمرعبد العزيزالحالج ( 2017ج)« :جغرافيا الغياب :الراديكالية وتشكيل اإلقليم السوري الجديد» ،مجلة نيو إنغالند للسياسة العامة  ،)1( 29ص ،22 .متاح على
( https://bit.ly/3jMC1mc :آخروصول  20أيلول /سبتمبر.)2019
 .42منظمة العفو الدولية ( ،)2017ص.43 .
 .43مقابلة مع أحد األعضاء املؤسسين ملجلس القضاء املوحد في حلب ،غازي عنتاب 12 ،كانون الثاني /يناير.2019
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أكثــرتقليديــة لقانــون الشــريعة املمــزوج بالقانــون العرفــي «عبــرالتشــاور مــع بعــض املحاميــن فقــط» 44.واتفقــت
ً
أساســا لهــذا اإلطــار،
جميــع الجهــات الفاعلــة فــي النظــام القانونــي الجديــد علــى اعتمــاد الشــريعة اإلســامية
للمساعدة في إضفاء الشرعية على أحكامه في نظرالسكان 45.ومع ذلك ،يعتمد تطبيق القراربشكل كامل على
دعــم الجماعــات املســلحة للمحكمــةً ،
46
وغالبــا مــا يتغيــرمســتوى هــذا الدعــم.
أنشأ املحامون املعارضون «مجلس القضاء املوحد» ،في تشرين األول /أكتوبر ،2012بهدف «تنظيم العالقات
بيــن املدنييــن والجهــات العســكرية ،وحمايــة املمتلــكات العامــة والخاصــة» 47.كان للمجلــس أربعــة فــروع :القانــون
املدنــي ،والجنائــي ،واألحــوال الشــخصية ،والشــؤون العســكرية 48.اتخــذ مجلــس القضــاء املوحــد قـرارات بشــأن
نزاعــات امللكيــة فحســب ،بنــاء علــى وثائــق حكوميــة مســجلة رسـ ً
ـميا .وأوضــح ذلــك أحــد األعضــاء مؤس�ســي
املجلس بالقول« :كانت هناك نزاعات قديمة على امللكية ،فعلى ســبيل املثال ،كان لدى بعض الناس في شــرقي
حلــب قـرارات محاكــم بمعامــات ملكيــة مــن الحكومــة قبــل الثــورة ،ويقدمونهــا إلــى املحكمــة القضائيــة املوحــدة
لتنفيذهــا» 49.كان بيــع وشـراء العقــارات نــاد ًرا فــي البدايــة .لكــن فــي عــام  ،2013حيــن بــدأت الظــروف بالتدهــور،
افتتح «مجلس القضاء املوحد» مكتب كاتب العدل في أيلول /سبتمبر ،وكان يقع في املبنى نفسه الذي يحصل
ّ
منــه الســكان علــى توكيــل لتســهيل بيــع العقــارات» 50.مكــن مكتــب كاتــب العــدل ســكان أحيــاء حلــب الشــرقية مــن
االســتعانة بمحاميــن للمســاعدة فــي جميــع املســائل القانونيــة ،ومنهــا بيــع وشـراء العقــارات .وكان مجلــس القضــاء
املوحــد يصــدروثائقــه الخاصــة بختمــه الخــاص الــذي ّ
صمــم علــى النمــاذج التــي تســتخدمها املحاكــم الحكوميــة.
ومــا يميــز مجلــس القضــاء املوحــد عــن اللجنــة الشــرعية أن األخيــرة كانــت تصــدرق ـرارات وعقـ ً
ـودا باالســتناد إلــى
شــهادات الشــهود ،ومــن ضمنهــا النزاعــات علــى امللكيــة ،مثــل املنازعــات املتعلقــة باملي ـراث ،التــي ِقيــل :إنهــا كانــت
شــائعة جـ ًـدا ،ألن الكثيريــن ُقتلــوا أو ُأخفــوا أو ُ
احتجــزوا 51،وتلــك القـرارات تتطلــب حضــور شــاهد عــن كل طــرف
معني؛ ثم يقوم املشايخ بالتحقيق وإصداراألحكام واإلشراف على تنفيذها 52.وعلى النقيض من مجلس القضاء
املوحــد ،كان املشــايخ ً
أحيانــا ّ
يغيــرون األحــكام القضائيــة الرســمية الســابقة.
اكتســبت اللجنــة ،التــي ُتســمى ً
أيضــا «املحكمــة الرباعيــة» ،ســلطتها ونفوذهــا مــن القــوة العســكرية لفصائلهــا
املحليــة الداعمــة ،ولــم يكــن معظــم املوظفيــن مــن القانونييــن املد َّربيــن ،وبحســب محــام كان يقيــم فــي شــرقي حلــب
سـ ً
ـابقا ،فــإن «القضــاة فــي املحكمــة الشــرعية لــم يكونــوا قانونييــن ،بــل كانــوا فــي الغالــب يحملــون إجــازة فــي العلــوم
53
اإلســامية (الشــريعة)».
ً
54
كان التناوب على قيادة اللجنة الشرعية بين الفصائل األربعة كل شهر ،وكان مصحوبا بتغييركبيرفي املوظفين،
وقــد قــال عضــو ســابق فــي املجلــس املحلــي شــرقي حلــب« :مــع تــوزع اإلدارة بيــن أربــع مجموعــات مســلحة ،كان مــن
 .44قصــة محكمتيــن ،نيويــورك تايمــز( 11نيســان /أبريــل  ،)2013متــاح علــى( /https://latitude.blogs.nytimes.com/2013/04/11/a-tale-of-two-courts :آخــروصــول 3
تشــرين األول /أكتوبــر.)2018
 .45آدم بازكو ،جيلزدورونسورو ،آرثركيسناي (« :)2014بناء دولة سورية في زمن الحرب األهلية» ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي ،متاح على:
( https://bit.ly/306sKO0آخروصول  9تشرين األول /أكتوبر)2018
ل
 .46مقابلة مع ناشط إعالمي من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 29 ،تشرين األو  /أكتوبر.2018
 .47شواب (.)2018
« .48التجربة القضائية في حلب” سورية نور ميديا ( 17أيلول /سبتمبر( https://syrianoor.net/article/913 ،)2014آخروصول  1تشرين األول /أكتوبر.)2018
 .49مقابلة مع أحد األعضاء املؤسسين للمجلس القضائي املوحد في حلب ،غازي عنتاب 13 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .50املرجع السابق.
 .51مقابلة مع عضو مجلس حلب الطبي ،غازي عنتاب 29 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .52جسور للدراسات (« :)2017قادة الشريعة في سورية :العقل والدور» .متاح على ( https://bit.ly/3hC2kcGتم الوصول إليه في  16أيلول /ديسمبر.)2018
 .53مقابلة مع محام معارض من جرابلس 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
‘ .54التجربة القضائية في حلب ،سيريا نور ميديا ( 17أيلول /سبتمبر.)2014 .
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الصعب معرفة أي تفسيرللقانون يجري تطبيقه».
وأشــار شــيخ اتخــذ ق ـرارات فــي فــرع حــي الفــردوس إلــى أنــه عمــل علــى  100إلــى  110معامــات ونزاعــات عقاريــة،
معظمهــا يتعلــق ببيــع أو ش ـراء أو منازعــات املي ـراث بيــن عامــي  2013و 56،2016ونظـ ًـرا للغيــاب العــام لســندات
امللكيــة الرســمية فــي شــرقي حلــب قبــل الحــرب ،فقــد اســتندت معظــم القـرارات إلــى األدلــة شــبه القانونيــة ورأي
القا�ضــي الشــخ�صي 57.كمــا شــاركت اللجنــة الشــرعية فــي عمليــة رســم خرائــط امللكيــة والتحقــق منهــا ،فــي حيــي
الفــردوس والســكري ،عبــر تقســيم املنطقــة باســتخدام خرائــط غوغــل والتحقــق مــن ملكيــة املنــزل عبــر جمــع
شــهادات الجيـران .وحيــن يتــم التحقــق مــن املنــزل ،كانــت املحكمــة الشــريعة تصــدروثائــق مؤقتــة مــع اســم املالــك
والعنــوان الكامــل وحجــم العقــار 58.وإذا لــم ُي َ
طعــن فــي امللكيــة خــال  24شـ ً
ـهرا ،تصــدر اللجنــة الشــرعية وثائــق
امللكيــة الخاصــة بهــا.
ُ
ً
إجمــال ،كل مــن أجريــت معهــم املقابــات قالــوا :إن اللجنــة الشــرعية لــم تكــن لديهــا خبــرة قانونيــة كافيــة ،وإن
وثائــق امللكيــة التــي أصدرتهــا كانــت ذات قيمــة محــدودة جـ ًـدا .ومــع ذلــكُ ،عـ ّـدت اللجنــة فعالــة في معالجة االحتالل
الثانــوي للمنــازل فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها ،وكذلــك فــي فــض املنازعــات العامــة 59،وكثيـ ًـرا مــا حـ ّـل املشــايخ
ً
أحكامــا فــي غضــون أيــام قليلــة ،بعــد جلســتين
معظــم النزاعــات علــى األرا�ضــي بعــد مراجعــات ســريعة ،وأصــدروا
َّ َ
أو ثــاث جلســات ،فــي حيــن كانــت هــذه العمليــة تســتغرق ســنوات فــي املحاكــم الرســمية قبــل النـزاع .وتحــدث أحــد
ُ
الذيــن أجريــت معهــم مقابلــة ،عــن طريقــة صياغــة عقــد اإليجــارملــدة عــام واحــد فــي غضــون يوميــن فقــط ،فقــال:
«عملــت فــي مشــفى خــاص ،واتصلنــا باملالــك ،عــن طريــق املحكمــة الشــرعية ،لنســأله عــن إمكانيــة تأجيــراملشــفى
ملجلــس حلــب الطبــي ،تمكــن املالــك مــن العبــور مــن الجانــب الحكومــي إلــى حــي الشـ ّـعارفــي اليــوم التالــي ،ووقــع عقــد
60
إيجــاراملحكمــة الشــرعية».
ّ
مــع تصاعــد القتــال بيــن جماعــات املعارضــة ،تعــرض املجلــس القضائــي املوحــد لعــداء متزايــد مــن الفصائــل
اإلســامية ،ورفضــت كل واحــدة مــن املحكمتيــن االعت ـراف بقـرارات وأحــكام نظيرتهــا ،وكانتــا غيــرقادرتيــن بشــكل
عــام علــى التنســيق ،بســبب تفســيراتهما القانونيــة املختلفــة 61.وقــال أحــد األعضــاء املؤسســين ملجلــس القضــاء
املوحــد« :إن الفصائــل املســلحة أصـ ّـرت علــى أن املشــايخ فحســب ،هــم مــن يمكنهــم اتخــاذ الق ـرارات ،ووصفــوا
محامينا بـ(العلمانيين) .وفي أواخرعام  ،2013توصلنا إلى اتفاق يق�ضي بتوزيع الوظائف مناصفة بين املحامين
ُ
والقضــاة املد َّربيــن مــن جهــة ،ومشــايخ الشــريعة مــن جهــة ثانيــة» 62.وعلــى الرغــم مــن هــذه التدابيــر ،مــع نهايــة عــام
 ،2013اندلــع نـزاع مفتــوح بيــن مجلــس القضــاء املوحــد واللجنــة الشــرعية .وفــي منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبــر
 ،2013قــام الفصيــل اإلســامي «فاســتقم كمــا أمــرت» بتحريــض مــن «جبهــة النصــرة» 63،باالســتيالء بالقــوة علــى
64
املحكمــة القضائيــة املوحــدة ،ودمجهــا مــع اللجنــة الشــرعية ،وصــادرالعديــد مــن وثائــق املجلــس وأرشــيفه.
حين أدرك سكان أحياء حلب الشرقية أن الحكومة لن تسقط ،تضاءل تأثيراملحاكم التابعة للمعارضة.
55

.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
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مقابلة مع عضو سابق في املجلس املحلي في حي مشهد شرق حلب ،سكايب 11 ،نيسان /أبريل .2019
مقابلة مع الرئيس السابق لفرع الفردوس للجنة الشرعية ،غازي عنتاب 18 ،نيسان /أبريل .2019
املرجع السابق.
املرجع السابق.
مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
املرجع السابق.
مقابلة مع عضو مجلس حلب الطبي ،غازي عنتاب 29 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
مقابلة مع عضو مؤسس ملجلس القضاء املوحد في حلب ،غازي عنتاب 13 ،تشرين الثاني /نوفمبر2018
التجربة القضائية في حلب ،سيريا نور ميديا ( 17أيلول /سبتمبر.)2014
مقابلة مع أحد األعضاء املؤسسين ملجلس القضاء املوحد في حلب ،غازي عنتاب 12 ،كانون الثاني /يناير.2019

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

وقــد أكــد بشــدة األشــخاص الذيــن ُأجريــت معهــم املقابــات أن خيا هــم األول -بالنســبة للقـرا ات امللزمــة ً
قانونــا-
ر
ر
ً
هو تسجيل املعامالت العقارية في نظام الدولة الرسمي .كان ذلك ممكنا عبرتوكيل األقارب املقيمين في املناطق
التــي تســيطرعليهــا الحكومــة ،أو عبــروســيط يمكنــه الذهــاب بأمــان إلــى مديريــة الشــؤون العقاريــة الواقعــة غربــي
حلــب« 65.كان النــاس يحاولــون الوصــول إلــى الجانــب الحكومــي ،لكــن ذلــك كان يتطلــب مبالــغ ماليــة كبيــرة ،لذلــك
لــم يتمكــن الجميــع مــن القيــام بــه» 66.حتــى منتصــف العــام  ،2013كان غيــراملطلوبيــن لالعتقــال ألجهــزة النظــام
األمنيــة بشــكل مباشــرقادريــن علــى عبــور منطقــة بســتان القصــرفــي الشــرق إلــى غربــي حلــب ،إلجـراء املعامــات فــي
املناطق التي تسيطرعليها الحكومة .اختارآخرون الذهاب إلى السجل العقاري في منطقة عفرين القريبة ،قبل
أن يتوقــف عــن خدمــة الســكان غيــراملحلييــن عــام .2014
استخدم بعض السكان ً
ُ
أيضا السماسرة والوسطاء ممن يقال عنهم :إنهم على صلة قوية بالسلطات الحكومية
والشبيحة 67،ويعمل أولئك ً
غالبا ضمن شبكات لبيع وشراء العقارات 68.على سبيل املثال ،كان السماسرة ذوو
العالقات الجيدة قادرين على تسهيل تسجيل املعامالت العقارية في النظام الرسمي 69.ويقول طبيب من شرقي
ً
موضحا« :كان يمكنك ،إذا امتلكت املال ،دفع وســطاء لتســجيل معامالتك العقارية في الســجل العقاري
حلب
أواملحكمــة فــي الجانــب الحكومــي ،وقــد بــاع صديــق لــي ،هــواآلن فــي تركيــا ،ثالثــة منــازل فــي شــرقي حلــب ،عبــروســيط
دفــع لقــاض  6000دوالرأمير ـكـي لبيعهــا نيابــة عنــه» .وأكــدت تقاريــرعــن الفســاد فــي مؤسســات الدولــة الرســمية،
زعم موظف متقاعد من املديرية العامة للشؤون العقارية في مدينة حلب ،أن العديد من سندات امللكية من
ُ
شــرقي حلــب ،وبخاصــة مــن أحيــاء األنصــاري والزبديــة وســيف الدولــة ،ن ِقلــت إلــى الطابــق الســفلي للمكتــب عــام
 ،2014حيــث تعرضــت لتلــف بســبب امليــاه ،وقــال :إنــه فهــم مــن ذلــك أن هــذه الفكــرة نابعــة مــن رغبــة رؤســائه،
وليســت بأوامــرمباشــرة مــن دمشــق .كان الهــدف املعلــن هــو جعــل وثائــق امللكيــة العقاريــة للمواطنيــن «الخائنيــن»
70
غيرقابلة لالســتخدام.
ُ
71
بعــد أن أعلــن عــام  2015أن  5فــي املئــة مــن جميــع الســجالت فــي حلــب قــد تضــررت ،أصــدرت الحكومــة القانــون
« 2017/33إلعادة تشكيل» السجالت العقارية في حلب ،وقد أثارت اإلجراءات الغامضة التي يفرضها القانون
ً
مخاوف األفراد من أنهم ُ
مطلوبا
سيحرمون أكثرمن حقوق امللكية الخاصة بهم ،حيث كان الحضور الشخ�صي
الستعادة السجالت أو إعادة إصدارها.
حين سيطرت الحكومة على أحياء حلب الشرقية ،في كانون األول /ديسمبر ،2016أتلف العديد من املدنيين
فــي املنطقــة وثائــق الســكن واألرض وامللكيــة التــي أصدرتهــا مجموعــات املعارضــة ،وكان ُينظــرإليهــا علــى أنهــا أدلــة
ُ
ُ
تجـ ّـرم وقــد تــؤدي إلــى التوقيــف أو مــا هــو أســوأ .ولــم يكــن لــدى َمــن أجريــت معهــم املقابــات شــكوك بــأن الوثائــق
الصــادرة عــن جماعــات املعارضــة لــن ُيعتــرف بهــا« ،بمجــرد أن ّ
تغيــرت الســيطرة ،أصبحــت املســتندات عديمــة
الفائــدة بيــن عشــية وضحاهــا» 72.وقيــل :إن الفصائــل اإلســامية أحرقــت محاكمهــا الشــرعية قبــل مغــادرة أحيــاء
 .65مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .66مقابلة مع عضو مجلس حلب الطبي ،غازي عنتاب 29 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .67الشبيحة (تعني «األشباح») مصطلح للميليشيات التي ترعاها الدولة في الحكومة السورية .ومع ذلك ،في محافظة حلبُ ،يستخدم مصطلح الشبيحة بشكل متكرر لإلشارة
إلى العائالت السنية املوالية لألسد .في مدينة حلب «يشمل هذا بشكل بارز قبيلة /عائلة (بري) العربية السنية القوية.
 .68مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 17 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .69مقابلــة مــع ناشــط إعالمــي مــن حــي صــاح الديــن شــرقي حلــب ،غــازي عنتــاب 8 ،تشــرين األول /أكتوبــر  .2018مقابلــة مــع طبيــب مــن حلــب الشــرقية ،غــازي عنتــاب28 ،
تشــرين األول /أكتوبــر .2018
 .70مقابلة عبرسكايب مع موظف سابق في السجل العقاري ملدينة حلب 16 ،نيسان /أبريل .2019
 .71وزارة إدارة األرا�ضي السورية (« ،)2015إدارة السجالت العقارية في حلب» [ ٪5من سجالت األرا�ضي في حلب معطوبة] ،متوفرة علىhttp://www.mola.gov.sy/mola/ :
 / index. phpاملصالح-العقارية  item / 4815- /أضرار-السجالت-العقارية-في-حلب( 5 -آخروصول  1كانون األول /ديسمبر.)2018
 .72مقابلة مع طبيب سابق في شرق حلب ،غازي عنتاب 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
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73

حلــب الشــرقية ،لتدميــراألدلــة.
فــي الواقــع ،أعلنــت الحكومــة الســورية م ـرا ًرا أنهــا ال تعتــرف بالوثائــق املدنيــة أو وثائــق امللكيــة الصــادرة عــن أي
كيــان آخــرغيــرمؤسســات الدولــة 74.وبالتالــي ،ال يمكــن لألفـراد الذيــن اشــتروا أو باعــوا أو اســتأجروا عقــارات ،فــي
مناطق كانت تسيطرعليها املعا ضة ً
سابقا ،تسجيلها في النظام الرسمي 75.وال توجد آلية خارجية لتسوية هذه
ر
املخاوف والفصل فيها ،إذ ُت ّ
ً
عد نزاعات امللكية شائعة جدا ،وتشيرالعوامل إلى أنها قد تزداد.

 .73رابطة علماء اإلسالم في سورية ([ :)2017املحكمة الشرعية في حلب وضواحيها]( https://bit.ly/2X358YA ،آخروصول  7كانون األول /ديسمبر.))2018
 .74بيلز( 2018أ) ،ص.21 .
 .75املرجع السابق ،ص 16
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أنواع انتهاكات الحقوق العقارية الناجمة عن الحرب في أحياء حلب الشرقية
فقــد جميــع املســتجيبين العشــرين ،الوصــول إلــى ممتلكاتهــم منــذ نزوحهــم .وأثنــاء الحصــار ،أنشــأت الفصائــل
املســلحة مكاتــب فــي منــازل بعــض املدنييــن ،واســتولت بانتظــام علــى املمتلــكات الخاصــة والتجاريــة التــي تركهــا
76
أصحابهــا الذيــن فــروا مــن شــرقي حلــب ،أو ُعـ ُّـدوا [مــن جانــب هــذه الفصائــل] مرتبطيــن بالحكومــة ،أو ماتــوا.
وذكــراملشــاركون بشــكل قاطــع أن القصــف بالبراميــل املتفجــرة مــن جانــب الحكومــة ،ومصادرتهــا ،تســببا فــي أكبــر
ُ
املظالــم واالنتهــاكات لحقــوق الســكن واألرض وامللكيــة .ومــا يضاعــف الصعوبــات أن معظــم مــن أجريــت معهــم
ُ
مقابــات أفــادوا بــأن وثائــق ممتلكاتهــم ُد ّمــرت أو ُســرقت أوفقــدت أثنــاء هروبهــم .وقــد ثبــت ذلــك عبــرمســح أجـراه،
عــام  ،2017مجلــس الالجئيــن النرويجــي ،الــذي وجــد أن  25فــي املئــة فقــط مــن النازحيــن فــي شــمال غربــي ســورية
أحضــروا معهــم وثائــق أمالكهــم 77.ويثيــرهــذا مســألة مهمــة؛ كيــف ســيتمكن هــؤالء النازحــون مــن إثبــات الحقــوق
التي كانت لهم على األرض ،قبل نزوحهم؟ لم َيرأي واحد من األشخاص العشرين الذين تمت مقابلتهم َّ
أي أمل
فــي اســتعادة حقــوق امللكيــة واســتردادها ،ومــن ضمــن ذلــك التعويــض .وقــال ســاكن ســابق فــي حــي ســيف الدولــة
78
بإيجــاز« :كلنــا عرفنــا بالفطــرة أننــا إذا غادرنــا ،فلــن نعيــش فــي هــذا املنــزل مــرة أخــرى ،ولــن نعــود».
وعلــى ذلــك؛ يكــون الســؤال الرئيــس كيــف ســتتم إعــادة بنــاء شــرقي حلــب وملــن؟ ومــن ســيعيش هنــاك فــي
املستقبل؟ تشيربيانات املقابالت والعديد من التقاريربوضوح إلى أن األجهزة األمنية السورية تقوم بمصادرة
وبيــع أرا�ضــي وممتلــكات الســكان النازحيــن الذيــن ُيعتقــد أنهــم داعمــون للمعارضــة 79،وهــو نشــاط يســهله تــآكل
املؤسســات الرســمية وغيــاب القانــون ،إلــى جانــب الخســارة واســعة النطــاق ،أو األضـرارالتــي أصابــت املمتلــكات
في معظم أنحاء البالد .وبحســب ما ورد ،فإن مصادرة ونهب املمتلكات بذريعة معاقبة املعارضين هي أمرشــائع
فــي شــرقي حلــب وفــي مناطــق أخــرى كانــت تســيطرعليهــا املعارضــة فــي الســابق 80.روى أحــد املســتجيبين ،وهــو مــن
حــي «صــاح الديــن» وفـ ّـرإلــى تركيــا عــام  ،2012أنــه هــرب فــي غضــون مــدة قصيــرة مــع عائلتــه إثــرتقــدم الحكومــة فــي
الحــي فقــال« :تركـ ُـت معظــم مقتنيــات العائلــة ،ومــن ضمنهــا عمــل حياتــي كلهــا وجميــع وثائــق ممتلكاتنــا فــي املنــزل،
ولم أعد منذ ذلك الحين .دخلت قوات الحكومة ونهبت كل �شيء داخل املنزل .في وقت الحق ،استولى الشبيحة
املحليــون علــى منزلــي ،وبقــوا هنــاك مــن  2012إلــى  .2014بعدهــا ،صــادرت الحكومــة املبنــى ،ووضعــت عليــه وســم
(بيــت إرهابــي) باســتخدام الشــمع األحمــر .هــذا هــو الوضــع الحالــي» 81.كمــا أفــاد آخــرون أجريــت معهــم املقابــات
بأن السلطات املحلية وضعت عالمات على منازلهم ،لكونهم داعمين للمعارضة ،مشيرين إلى أن املالكين فقدوا
82
حقهــم فــي امللكيــةُ ،ويســمح للحكومــة فقــط بشـراء أو بيــع أو اســترداد أي �شــيء منهــا.
كمــا أنشــأت الحكومــة الســورية محاكــم محــددة ،بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب الجديــد رقــم 2012/19
واملرســوم التشــريعي رقــم  ،2012/63الــذي يــأذن للمحاكــم ووزارة املاليــة بمصــادرة األصــول املتعلقــة بجرائــم
اإلرهاب 83.تأمرهذه املحاكم بشــكل روتيني بمصادرة جميع املمتلكات املنقولة وغيراملنقولة للمدانين بارتكاب
 .76املرجع السابق ،ص 14
 .77املجلس النرويجي لالجئين (تموز /يوليو « ،)2017النزوح ،السكن واألرض وامللكية والحصول على الوثائق املدنية في شمال غرب الجمهورية العربية السورية».
..78مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 12 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
79. Unruh (2016).
`` .80حلب الشرقية تحت حكم األسد›› ،اإلنسانية الجديدة ( 12نيسان/أبريل  ،)2017متاح على( https://bit.ly/2X2yRkm :آخروصول في  16تشرين الثاني /نوفمبر

.)2018

 .81مقابلة مع ناشط إعالمي من حي صالح الدين شرقي حلب ،غازي عنتاب 8 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .82مقابلة مع صحفي من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 14 ،نيسان /أبريل .2019
 .83تمنح املادة  12من القانون  19للمحكمة الحق في مصادرة ممتلكات األشخاص املتهمين باإلرهاب.
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َ
جرائم إرهابية 84.وبخصوص من هم خارج البالد ،يتم إصدارالحكم ً
غيابيا ،وال يمكن استئنافه ،وال ُينشرقرار
املحكمةً ،
«نظرا ألنك لست هناك ،ال يمكنك فعل أي �شيء» 85،هذا ما قاله عضو في تجمع املحامين السوريين
األحـرار 86مــن حلــب ،املقيــم حاليــا فــي غــازي عنتــاب ،وقــد ُج ّمــدت جميــع ممتلكاتــه املنقولــة وغيــراملنقولــة بموجب
هذا التشــريع عام  ،2016بســبب االشــتباه في «نشــاطه اإلرهابي›› ،ومنذ ذلك الحين استســلم وأيقن أنه فقدها
ّ
إلــى األبــد 87.صــدرالق ـراربموجــب املرســوم التشــريعي رقــم  2012/63الصــادرعــن وزارة املاليــة ،ووقعــه وزيرهــا
ّ
ً
88
املخول
قانونيا بـ «اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة ضد األموال املنقولة وغيراملنقولة التي يمتلكها املتهم».
وبحســب مــا ورد ،واجــه نحــو  70ألــف ســوري ق ـرارات تجميــد األصــول الصــادرة عــن وزارة املاليــة فــي العاميــن
89
املاضييــن فقــط.
ً
وأوضح قاض سابق من شرقي حلب ،أن مصادرة العقارات حاليا تكون بثالث طرق في أغلب األحيان :املصادرة
الكاملــة عــن طريــق احتــال املمتلــكات الفارغــة مــن دون موافقــة .أو عبــراملحاكــم الخاصــة بمحاكمــة مــا يســمى
باإلرهابييــن بموجــب تشــريع جديــد ملكافحــة اإلرهــاب يق�ضــي بتجريدهــم مــن ممتلكاتهــم .أو باســتخدام شــبكة
متطــورة مــن الوســطاء الذيــن يســاعدون فــي تزويــروثائــق املمتلــكات وصــوغ عقــد بيــع غيــرقانونــي لهــا .وقــد ســجنت
يغضــون الطــرف إذا ّ
غالبــا مــا ّ
الحكومــة بعــض هــؤالء األشــخاص ،لكــن موظفيهــا ً
90
تلقــوا نســبة مئويــة مــن املبلــغ.
يشيرهذا إلى أن مصادرة املمتلكات تكون في نطاق واسع ،عبرتطبيق قوانين جديدة ،وعبراالستفادة من غياب
القانــون فــي املدينــة.
ُ
وأشارأحد الذين ُأجريت مقابلتهم إلى أن املمتلكات املهجورة تصادر ،وال ّ
سيما في أحياء سيف الدولة والشعار
91
وصالح الدين وغربي أحياء حلب الشرقية التي تحتوي على منازل أكثرحداثة وأعيد ربطها بالخدمات العامة.
ً
وغالبــا مــا تســتخدم امليليشــيات التابعــة للحكومــة العقــارات الفاخــرة واملصانــع ألغـراض عســكرية أو خاصــة أو
تجاريــة ،فــي حيــن ُتصـ َـادراملنــازل األقــل قيمــة ثــم تبــاع أو ُت َّ
ؤجــر(مــن دون عقــود) .وال ُيســمح بالوصــول إلــى األحيــاء
واملمتلكات إال بإذن من امليليشيات التي تسيطرعلى املنطقة 92،ويكون ذلك بدفع املال .ولجأ السكان النازحون
إلــى دفــع مبالــغ كبيــرة للميليشــيات لحمايــة ممتلكاتهــم مــن النهــب واالحتــال الثانــوي فــي غيابهــم .وقالــت إحــدى
ً
تباطــا ً
وثيقــا
العائــات التــي تمــت مقابلتهــا أنهــا دفعــت  1000دوالرلعائلــة بـ ّـري ذات النفــوذ فــي حلــب ،واملرتبطــة ار
بكبــار مســؤولي املخاب ـرات العســكرية فــي حلــب ،لتأميــن الحمايــة ملنزلهــم فــي حــي الشـ ّـعار 93.وتســيطر مجموعــات
مســلحة مختلفــة -بعضهــا عراقيــة وإيرانيــة -علــى األحيــاء ،وتوفــرإمكانيــة الوصــول وخدمــات «األمــن الشــخ�صي»
94
مقابــل رســوم.
 .84جوزيــف ضاهــر وآخــرون« :)2018( .إعــادة بنــاء ســورية :املخاطــر واآلثــار الجانبيــة» ،ص ،7 .متــاح علــى( https://bit.ly/30SCn1P :آخــر وصــول  6كانــون الثانــي /ينايــر
.)2019
 .85مقابلة مع عضو في جمعية املحامين السوريين األحراروعضو سابق في مجلس القضاء املوحد ،غازي عنتاب 12 ،كانون الثاني /يناير.2019
 .86املحامــون املعارضــون مــن حلــب شــكلوا هيئــات مختلفــة ومتميــزة فــي غــازي عنتــاب ،وعلــى رأســها تجمــع املحاميــن الســوريين األح ـرار ،وتجمــع املحاميــن الســوريين ،يت ـرأس

املســتجيب هــذه األخيــرة.
 .87مقابلة عبرسكايب مع عضو في تجمع املحامين السوريين األحرار 12 ،نيسان /أبريل .2019
 .88مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ( :)2019تقريراللجنة الدولية املستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية ،املعدة للدورة األربعين ملجلس حقوق اإلنسان
 ،2019 .Fe.b - 22 Mar 25الحاشية  ،39ص  ،16متاح على( https://bit.ly/308nglT :آخروصول  5نيسان /أبريل )2019
 .89املرجع السابق ،ص .16
 .90مقابلة مع أحد األعضاء املؤسسين ملجلس القضاء املوحد في حلب ،غازي عنتاب 12 ،كانون الثاني /يناير.2019
 .91مقابلة مع ناشط إعالمي من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 29 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .92بيلز( 2018أ) ،ص.22 .
 .93مقابلة مع نازح من حي الشعار ،غازي عنتاب 24 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .94املرجع السابق.
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ُ
ُ
ّ
وضــح أحــد مــن أجريــت قابلتهــم أن عقاراتهــم أ ّجــرت بمبالــغ رمزيــة ،قبــل مغادرتهــم حلــب الشــرقية ،حتــى يحميهــا
املســتأجرون الجــدد 95.وتــرك آخــرون وثائــق امللكيــة فــي رعايــة أف ـراد األســرة ،أو وضعــوا عقــود إيجــارملمتلكاتهــم
باسم أفراد األسرة أو األقا ب في سوريةُ .وي ّ
عد وجود املستأجرين في املمتلكات الطريقة األكثرفاعلية لحمايتها
ر
ً
ً
من املصادرة؛ «إذا كان منزلك في املنطقة األكثرتضررا من النزاع؛ فستكون سعيدا بالسماح لآلخرين بالعيش
96
هنــاك مــن دون إيجــار ،ليكونــوا بمنزلــة حـراس».
أفــاد العديــد مــن املســتجيبين بأنهــم باعــوا ممتلكاتهــم تحــت اإلكـراه لتمويــل هروبهــم مــن حلــب الشــرقيةً ،
غالبــا
بشروط استغاللية 97.وبالفعل ،باع كثيرون ممتلكاتهم خالل السنوات السبع املاضية ،إما ألنهم كانوا بحاجة
98
إلــى املــال ،أو ألنهــم كانــوا تحــت الضغــط للقيــام بذلــك ،أو ألن منازلهــم تضــررت ولــم يكــن بمقدورهــم إصالحهــا.
ّ
وشــرح فــؤاد ،وهــو نــازح مــن حــي ســيف الدولــة ،كيــف أثــرت الحاجــة إلــى املــال وحالــة اليــأس واالضطـرارللمغــادرة،
فــي قـرارعائلتــه بيــع ممتلكاتهــا بأقــل مــن قيمتهــا ،بعــد أن اضطــرت للفـرارمــن حلــب ،فقــال« :بــاع والــدي منزلنــا فــي
ســيف الدولــة مقابــل  29ألــف دوالر ،وهــو أقــل مــن نصــف قيمتــه األصليــة .كانــت والدتــي تملــك شــقة صغيــرة فــي
ســيف الدولــة ،ولــم يكــن لديهــا طابــو ،لديهــا أمــرمحكمــة فقــط .كان الســعرالــذي تلقتــه نحــو  6000دوالرأمير ـكـي.
كان يمكن أن يكون السعرأعلى لو كان لديها طابو» 99.وذكرت وسائل إعالم سورية معارضة ،أن هناك حاالت
ُ
إجبارألفراد عائالت تضم أنصا ًرا للمعارضة على بيع ممتلكاتهم على الفور ،وبحسب ما ورد ،فقد أجبرت امرأة
ُ ُّ
ُ
الهلــك بنصــف ســعره األصلــي ،بعــد أن هددتهــا ميليشــيا الباقــر
(تعــرف باســم أم محمــود) علــى بيــع منزلهــا فــي حــي
100
املواليــة للحكومــة باالعتقــال بذريعــة أن ابنهــا ينتمــي إلــى املعارضــة.
ُ
ّ
توضــح هــذه الحــاالت ضعــف قــدرة ســكان حلــب الشــرقية علــى املســاومة بشــأن أســعارممتلكاتهــم ،إذ أجبــروا فــي
كثيــرمــن األحيــان علــى قبــول شــروط اســتغاللية للمعامــات العقاريــة 101.وأكــد محــام ســابق فــي مجلــس القضــاء
املوحــد فــي شــرقي حلــب أن النــاس ،حيــن بــدأت الحكومــة فــي التقــدم «بــدؤوا عمليــات البيــع لتمويــل هروبهــم ،وكان
البيع ً
أحيانا بنصف الثمن .كان هناك استغالل ،وبدأ الناس في البيع ألنهم كانوا يعرفون أنهم لن يعودوا ،وكان
102
كثيــرمنهــم خائفيــن مــن أن يصــادرالشــبيحة واإليرانيــون ممتلكاتهــم».
أدخلــت الحكومــة لوائــح تجعــل بيــع أو ش ـراء العقــارات ً
صعبــا ،مثــل الرســالة رقــم  W/4554بتاريــخ  04آب/
أغسطس  ،2015بشأن «متطلبات التخليص األمني لشراء وبيع وتأجيرالعقارات السكنية والتجارية» .يستلزم
ً
أمنيــا رسـ ً
تصريحــا ً
ـميا ،وهــو أمــر يســتحيل الحصــول عليــه ألي شــخص مطلــوب
بيــع وش ـراء املمتلــكات ،اآلن،
للســلطات ،حتــى لــو كان للتهــرب مــن التجنيــد اإللزامــي علــى ســبيل املثــال .قــد يكــون هنــاك ثالثــة مالييــن اســم فــي
تلــك القوائــم ،أي  12.5فــي املئــة مــن ســكان ســورية قبــل الحــرب 103.ويحــدد مكتــب األمــن القومــي أو املخابـرات،
104
إمكانيــة الحصــول علــى تصريــح للشــخص الــذي يرغــب فــي إجـراء صفقــة عقاريــة.
 .95مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 17 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .96مقابلة مع أحد النازحين من حي صالح الدين في شرق حلب ،غازي عنتاب 4 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .97املركزالسوري للعدالة واملساءلة ( ،)2018ص.13 .
 .98االتحاد األوروبي ( ،)2017ص.54 .
 .99مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 17 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .100بعــد االســتيالء علــى مدينــة حلــب ،امليليشــيات تســتولي علــى العقــارات بأســعار منخفضــة ،متــاح علــى( https://bit.ly/30SA6DZ :آخــر وصــول  21كانون األول/ديســمبر
.)2018
 .101املركزالسوري للعدالة واملساءلة ( ،)2018ص.13 .
 .102مقابلة مع محام معارض ،جرابلس 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .103بيلز( 2018أ) ،ص.20 .
 .104الزين (« :)2019العوائق القانونية لحقوق السكن واألرض وامللكية في سورية” ،PAX Policy Brief ،ص ،6 .متاح علىhttps://bit.ly/2BznHMm :
(آخروصول  14آب /أغسطس .)2019
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وباملثــل ،يســتلزم إصــدارتوكيــل أن يكــون الشــخص حاضـ ًـرا لتفويــض طــرف ثالــث لبيــع أو تأجيــرأو ش ـراء عقــار
نيابة عنه ،ويجب تجديد ذلك كل عام كما قال طبيب من حلب الشــرقية يقيم في غازي عنتاب« :نحن بصدد
بيــع منزلنــا فــي حــي ســليمان الحلبــي .علــى الرغــم مــن وجــود طابــو ،فهــذا أمــرصعــب جـ ًـدا ،ألنــه يتطلــب اآلن وجــودك
شـ ً
ـخصيا ،حتــى مــن أجــل إصــدارالتوكيــل .قبــل بضعــة أشــهرعــاد والــدي مــن تركيــا إلــى حلــب لحــل هــذه املشــكلة،
ُ
لكــن يجــب تجديــد التفويــض كل عــام ،لذلــك آمــل أن نبيعــه ً
قريبــا» 105.تظهــر هــذه الحالــة أن حقــوق الســكن
واألرض وامللكيــة فــي خطــركبيــر ،حتــى فــي الحــاالت النــادرة التــي يمتلــك فيهــا األشــخاص ســندات ملكيــة رســمية،
ً
وغالبــا مــا يتعــذرإحقاقهــا.

 .105مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
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رؤى حول العودة ومستقبل أحياء حلب الشرقية بعد عام 2016
ُ
قال جميع من أجريت معهم املقابالت :ال يمكن تخيل العودة في الظروف الحالية ،مع احتمال بقاء بشاراألسد
في السلطة .ويؤدي دعم االنتفاضة واالنتماء إلى املعارضة دو ًرا ر ً
ئيسيا في احتمالية العودة «إن وجود أي صلة
أمرا ً
باملعارضة ســيجعل اســتعادة املمتلكات ً
صعبا .ال يمكن عودة الناس إذا بقيت الســلطة نفســها» 106 .األهم
مــن ذلــك قــول العديــد مــن املســتجيبين :إن هــذا ممكــن [عــدم اســتعادة املمتلــكات] حتــى لــو كان الشــخص يحمــل
وثائق ملكية رســمية مثل ســند امللكية .وقال محام ســابق كان يعمل في شــرقي حلب« :لدي طابو ملنزلي في ســيف
الدولــة ،لكــن ال يمكننــي العــودة إلــى شــرقي حلــب ،ألن الحكومــة اعتقلتنــي أثنــاء الثــورة ،وأنــا مطلــوب مــرة أخــرى
اآلن» 107.علــى هــذا النحــو ،حتــى أولئــك الذيــن لديهــم الوثائــق الرســمية الالزمــة ،قــد يجــدون صعوبــة بالغــة فــي
ً
الوصول إلى ممتلكاتهم ،خوفا من االنتقام أو االعتقال أو التجنيد اإللزامي 108.وبخصوص القلة الذين عادوا،
علــى الرغــم مــن ذلــك ،إلــى شــرقي حلــب 153،012( ،شـ ً
ـخصا فقــط ،منــذ حزيـران /يونيــو  109،)2017فقــد كانــت
ُ
دافعــا لذلــك« ،عــاد البعــض علــى الرغــم مــن تـ ّ
حمايــة ممتلكاتهــم ً
ـردي الخدمــات ،ألنهــم يخشــون مــن أن تســلب
110
منهــم منازلهــم».
ً
ً
ما يزال جزء كبيرمن أحياء حلب الشرقية غيرصالح للسكن ومهجورا ومدمرا إلى حد كبير ،تمت إعادة اإلعمار
فــي جــزء قليــل عبــرالخصخصــة ،واقتصــرت إعــادة اإلعمــارالعامــة علــى املعالــم التاريخيــة كاملســجد األمــوي .وعلــى
الرغــم مــن ادعــاء الحكومــة الســورية أن العقوبــات الغربيــة هــي املســؤولة عــن بــطء االنتعــاش 111،لكــن
وجهة النظرعلى األرض مختلفة ً
تماما .يوضح محمد ،أحد النازحين من حي سيف الدولة ،فيقول« :في الوقت
الحالــي ،ال تســتثمرالحكومــة فــي إعــادة إعمــارشــرقي حلــب .ليــس هنــاك خدمــات ،والحيــاة صعبــة جـ ًـدا .حتــى بعــد
فلسا ً
عامين من اإلخالء ال توجد كهرباء أو مياه في معظم املناطق .الحكومة ال تنفق ً
واحدا على إعادة التأهيل،
112
وال توجــد قــوة شــرطة .ال يوجــد إال قــوات الشــبيحة وامليليشــيات ،وهــي تديــركل �شــيء فــي هــذه املناطــق».
ُ
وفــي حيــن قــدرت تكلفــة إعــادة إعمــارحلــب ب ــنحو  40-35مليــاردوالر 113،خصصــت الحكومــة عقــود إعــادة إعمــار
114
بقيمــة  25مليــارليــرة ســورية ( 48.5مليــون دوالرأمير ـكـي) ،ابتــداء مــن تمــوز /يوليــو .2017
ً
ويبــدو أن هنــاك تجاهــا متعمـ ًـدا لعمليــة إعــادة إعمــار أحيــاء حلــب الشــرقية .ومــن بيــن «املناطــق ال ـ  15ذات
األولويــة» إلعــادة التأهيــل فــي املدينــة ،التــي اقترحتهــا الحكومــة الســورية علــى العامليــن فــي املجــال اإلنســاني ،توجــد
115
ســبع مناطــق فقــط فــي شــرقي حلــب ،علــى الرغــم مــن أن القســم الشــرقي عانــى مــن الدمــارإلــى الحــد األق�صــى.
 .106مقابلة مع أحد النازحين من حي صالح الدين في شرق حلب ،غازي عنتاب 4 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .107مقابلة مع طبيب من حلب الشرقية ،غازي عنتاب 23 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .108جوزيف ضاهر(« :)2018الثورة والثورة املضادة في سورية ،األصول والتطورات» ،أطروحة الدكتوراه ،جامعة لوزان ،ص ،423 .متاح على:
( https://bit.ly/308aLXwآخروصول  17تشرين الثاني /نوفمبر.)2018
 .109توبياس شنايدر« ،أمراء الحرب في حلب وإعادة اإلعماربعد الحرب» ،معهد الشرق األوسط ( 13حزيران /يونيو  ،)2016متاح على:
( https://bit.ly/303Fi8Fآخروصول  10آذار /مارس .)2019
 .110مقابلة مع أحد النازحين من حي صالح الدين في شرقي حلب ،غازي عنتاب 4 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .111أنجوس ماكدوال« ،في شرقي حلب ،الجثث ما تزال تحت األنقاض .حدود االنتعاش في سورية» ،رويترز ( 25نيسان /أبريل  ،)2019متاح على:
( https://reut.rs/2P2UqwJآخروصول  22أيار /مايو .)2019
 .112مقابلة مع عضو سابق في مجلس حلب الطبي ،غازي عنتاب 29 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .113لوند (.)2017
 .114ضاهر( ،)2018ص.421 .
 .115لوند (.)2017
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املناطق ذات األولوية الحالية هي األحياء في غرب ووســط املدينة 116،لكن الشــرق ال يكاد ُيذكرفي خطط إعادة
118
التأهيل الحالية 117.وقد امتثلت األمم املتحدة والجهات الفاعلة األخرى إلى حد كبيرللتوجيهات الحكومية.
يحــد الدمــاروانعــدام املــأوى واألمــن مــن عــودة النازحيــن إلــى شــرق حلــب ،حيــث يمثــل فقــدان أو نقــص الوثائــق
وترتيبــات اإلســكان غيــرالرســمية قبــل الن ـزاع عقبــات رئيســية أخــرى .وقــال أحــد املســتجيبين مــن حــي الخالديــة
ً
موضحــا« :بنينــا منزلنــا مــن دون تصريــح بنــاء ،ولــم يكــن لدينــا ســوى عقــد بيــع غيــرمســجل ،وأثنــاء الحــرب مــات
املالــك ونــزح أوالده ،وال يمكــن ألحــد أن يشــهد علــى ملكيتنــا .حتــى لــو اســتطعنا العــودة إلــى ســورية ،ال أعتقــد أننــا
119
ســنتمكن مــن العــودة إلــى منزلنــا».
ُيعـ ّـد االنهيــار العــام لســيادة القانــون ،وســطوة امليليشــيات املواليــة للحكومــة ،مصــدر قلــق رئي�ســي آخــر لجميــع
ّ
املشــاركين ،وهــو األمــرالــذي ُسـ ِـلط الضــوء عليــه فــي العديــد مــن التقاريــراإلعالميــة األخيــرة .فيمــا تســتمرالنزاعــات
ً
أيضــا بيــن امليلشــيات املواليــة للحكومــة ،التــي تســيطراآلن بفاعليــة علــى مناطــق واســعة مــن شــرقي حلــبُ ،ويقــال:
إن معظــم هــذه الخالفــات تتعلــق بمصــادرة وبيــع العقــارات 120،وبخاصــة فــي أحيــاء بــاب النيــرب ،والصاخــور،
والشـ ّـعار ،وكــرم حومــد 121.ويتســق هــذا مــع التقاريــرالتــي تفيــد بــأن «بعــض قــادة الحــرب» أوأمـراء الحــرب جمعــوا
ثــروات هائلــة ،خــال الحــرب ،ونتيجــة لذلــكُ ،د ِمجــوا باضط ـراد فــي االقتصــاد الرســمي عنــد قيامهــم بتأســيس
الشركات أو املشاركة في املشاريع االستثمارية والعقارات ،وأصبحوا يتمتعون ،عبرتراكم الربح والقوة  ،بدرجة
122
كبيــرة مــن الســيطرة علــى حيــاة الســوريين الذيــن يعيشــون فــي املناطــق التــي تســيطرعليهــا الحكومــة.
دفــع النهــب واســع النطــاق مــن جانــب امليليشــيات املواليــة للحكومــة فــي شــرقي حلــب ،األخيــرة إلــى االعت ـراف
بتهديــد امليليشــيات للنظــام العــام .ففــي آذار/مــارس  ،2018مــع وصــول عمليــات النهــب إلــى مســتوى غيــرمقبــول،
حتــى بالنســبة إلــى الســلطات املحليــة ،أمــررئيــس اللجنــة األمنيــة فــي حلــب ميليشــيا مؤيــدة لألســد بالخــروج مــن
املدينة ،بتهمة أعمال السرقة والنهب والسرقة واالعتداء على املمتلكات العامة وحريات املواطنين وممتلكاتهم
الخاصة 123.غيرأن تلك امليليشيات مترابطة ً
جيدا ،وتؤدي األرباح من املمتلكات املسروقة إلى إفادة امليليشيات
واملســؤولين الحكوميين على حد ســواء .وعالوة على ذلك ،تعتمد الحكومة على هذه امليليشــيات في التعامل مع
تحدياتهــا األمنيــة 124.تحــدث هــذه التطــورات فــي املشــهد القانونــي املتغيــربســرعة ،فــي مــا يتعلــق بالســكن واألرض
وامللكيــة ،مثــل القانــون رقــم  2017/33بشــأن إعــادة بنــاء ســجالت امللكيــة ،واملرســوم التشــريعي 2016/66
والقانــون  2018/10بشــأن تحديــد املناطــق العشــوائية واملتضــررة كمناطــق تنمية125.هنــاك ثالثــة جوانــب
ئيسية في املشهد القانوني املتطور ،سيأخذ القطاع الخاص غالبية حصة إعادة اإلعمار ،إذ ال ُي ّ
عد النازحون
ر
مــن املناطــق العشــوائية مقيميــن شــرعيين ،بســبب دورهــم فــي االنتفاضــة.

 .116ضاهروآخرون.)2018( .
 .117بيلز( 2018أ).
 .118بيلز ،إيما« ،األمم املتحدة تسمح لحكومة األسد بتولي زمام القيادة في إعادة بناء حلب» ،فوكس نيوز (آخروصول  16تشرين الثاني/نوفمبر ،)2017متاح على:
اخذ الرصاص في إعادة بناء حلب( https://www.foxnews.com/world/un-allowing-assad-g Government-to-آخروصول  13تشرين الثاني /نوفمبر.)2018
 .119مقابلة مع ناشط إعالمي من أحياء حلب الشرقية ،غازي عنتاب 28 ،تشرين األول /أكتوبر.2018
 .120مقابلة مع طبيب من أحياء حلب الشرقية ،غازي عنتاب  17تشرين األول /أكتوبر.2018
 .121مقابلة مع أحد النازحين من حي صالح الدين شرقي حلب ،غازي عنتاب 4 ،تشرين الثاني /نوفمبر.2018
 .122ضاهروآخرون ،)2018( .ص.16 .
 .123لوند (.)2017
 .124املرجع السابق
 .125يرجى االطالع على فصل حنا والحرستاني في هذا املجلد.
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ووثــق النشــطاء فــي ســورية تجريــف أحيــاء كثيــرة كانــت تســيطرعليهــا املعارضــة املســلحة أو دعمــت االنتفاضــة،
ي 126
بذريعــة «لوائــح التخطيــط الحضــر ».
ُ
في هذا الصدد ،شرقي حلب ليس استثناء ،فالعديد من املناطق تهدم بسرعة غيرعادية ولغايات محددة .وفي
نيســان /أبريــل  ،2018أعلــن حســين مخلــوف وزيــراإلدارة املحليــة والبيئــة الســوري أن مناطــق التطويــرالعقــاري
الثالثــة والجديــدة ،وهــي األولــى بموجــب القانــون  ،2018/10تشــمل حــي الحيدريــة العشــوائي فــي شــرقي حلــب،
الــذي تضــرر خــال الحرب127،وسـ ُـي َّ
حول الحــي بأكملــه إلــى حديقــة ،مــن دون إعــادة بنــاء أي مســكن ،وهــذا يعنــي
أن السكان السابقين لن يتمكنوا من العودة128 .وفي تشرين األول/أكتوبر ،2018أفادت وكالة األنباء السورية
أن َّ
الحييــن العشــوائيين (كــرم األتــارب ،وكــرم القصــر) قــرب مطــارحلــب الدولــي ومطــارالنيــرب العســكري واللــواء
ُ ،80ه ِدمــا ً
جزئيــا ،بذريعــة أن املبانــي «علــى وشــك االنهيــار» ،وال بـ ّـد مــن إزالتهــا 129.وباملثــل ،بعــد انهيــارمبنــى فــي حــي
ً
شخصا ،أمرت بلدية حلب بهدم  10,000مبنى «غير
صالح الدين في  2شباط /فبراير 2019أسفرعن مقتل 11
آمن» وإخالء  4,000عائلة ،ويقع أكثرمن  7,000مبنى منها في أحياء صالح الدين واألنصاري والشعاروتل اللوز
شرقي حلب130.وفي غياب بدائل اإلسكانُ ،يخ�شى من أن تقوم السلطات بطرد عدد كبيرمن السكان ،ألسباب
تتعلق ب ـ «السالمة» ،وأن تهدم كتل كاملة من املساكن العشوائية بغية تمهيد الطريق ملشاريع «إعادة التطوير
العمرانــي» 131.ويمكــن للقوانيــن واملراســيم الجديــدة أن تمهــد الطريــق إلــى إعــادة هندســة الحكومــة لديموغرافيــا
132
حلــب بشــكل أكثــرديمومة.

 .126يرجى االطالع على فصل فينال في هذا املجلد وفينال ( ،)2014ص.335 .
 .127ضاهروآخرون ،)2018( .ص.11 .
 .128إيما بيلزعلى تويتر 10 ،حزيران /يونيو  ،2019.متاح على( https://twitter.com/ejbeals/status/1138032497625915394 :آخروصول  14اب /أغسطس .)2019
 .129بدأت الحكومة بهدم مبان غيررسمية في شرقي حلب ،ودمرتها بالفعل ،املسير( 29تشرين األول /أكتوبر ،)2018متاح على( https://maseer.net/archives/6854 :آخر
وصول  25نيسان /أبريل .)2019
 .130هــدم حلــب :الحكومــة تشــرد اآلالف مــن الناجيــن مــن الحــرب ،العربــي الجديــد 6 ،شــباط /فبرايــر ،2019متــاح علــى( https://bit.ly/2ID8yvv :آخــروصــول  19آذار /مــارس
.)2019
« .131عمليــات اإلخــاء املســطحة فــي شــرقي حلــب :حيلــة جديــدة للتطهيــرالعرقــي؟” ،العربــي الجديــد 4 ،شــباط /فبرايــر ،2019متــاح علــىhttps://english.alaraby.co.uk/en� :
( -glish/indepth/2019/2/6/aleppo-flat-evictions-a-new-ploy-for-ethnic-cleansingآخــر وصــول  4شــباط /فبرايــر .)2019
 .132شنايدر(.)2016
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خاتمة
يلقي هذا الفصل الضوء على أنظمة إدارة األرا�ضي واملمتلكات التي ظهرت في شرقي حلبّ ،إبان سيطرة املعارضة
( ،)2016-2012مــع انقطــاع الســكان عــن الوصــول إلــى آليــات التســجيل الرســمية .وباالعتمــاد علــى املقابــات مــع
الســكان النازحيــن الذيــن يعيشــون اآلن فــي تركيــا ،حــددت الدراســة ً
أيضــا االنتهــاكات املســتمرة لحقــوق الســكن
واألرض وامللكيــة فــي شــرقي حلــب ،بهــدف تخيــل طريقــة إعــادة إعمارهــا وتطورهــا العمرانــي فــي املســتقبل.
ُ
ّ
ســلط مــن أجريــت معهــم املقابــات الضــوء علــى ظهــور هيئــات جديــدة إلدارة الســكن واألرض وامللكيــة ،فــي حلــب
الشرقية ،التي كانت تسيطرعليها املعارضة ،وأدى ذلك إلى وفرة في معامالت وقرارات املمتلكات التي لم ُت َّ
سجل
ر ً
سميا .تستدعي مسألة طريقة التعامل مع املعامالت العقارية التي تكون في إطارهيئات املعارضة ،واملعامالت
غيراملسجلة على اإلطالق ،دراسة عاجلة ،فقد خلقت تلك املؤسسات حقائق على األرض ال يمكن التراجع عنها
بسهولة ،حتى لو توافرت النية لذلك ،بينما بنى مجلس القضاء املوحد عمله على قرارات رسمية سابقة ،كانت
اللجنة الشرعية تقوم بإبطالها على الدوامُ .وت ّ
عد احتمالية عودة نظام إدارة السكن واألرض وامللكية إلى شكله
السابق قبل الحرب منخفضة ً
133
جدا ،إن لم تكن مستحيلة.
تشــيرالنتائــج كذلــك إلــى أن العديــد مــن األشــخاص عانــوا ،بســبب نزوحهــم مــن شــرق حلــب ،مــن عمليــة تجريــد
ُ ّ
مستمرة من املمتلكات التي ربما لن يتمكنوا من العودة إليها .تمثل انتهاكات حقوق السكن واألرض وامللكية ،بما
يتجاوز الضرورات العسكرية العاجلةً ،
جزءا ال يتجزأ من الحرب في سورية ،ويمكن القول :إن تلك االنتهاكات
اسـ ُـتخدمت كســاحُ 134.وي ّ
عد الدمــارالهائــل فــي الســكن واألرض وامللكيــة ،باإلضافــة إلــى االســتيالء علــى ممتلــكات
الالجئيــن والنازحيــن فــي زمــن الحــرب ،والتشــريعات العقابيــة مثــل القانــون  2018/10وتشــريع مكافحــة اإلرهــاب،
مــن األمــور التــي سـ ّ
ـتصعب العــودة علــى العديــد مــن النازحيــن الذيــن كانــوا مقيميــن فــي شــرقي حلــب .ويتفاقــم هــذا
القلــق ألن الحكومــة الســورية عازمــة علــى إعــادة اإلعمــاراملنفصلــة عــن العمليــة الوطنيــة للتســوية السياســية أو
135
املصالحــة املجتمعيــة.
تشــيراملقابــات إلــى أن حمايــة حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة فــي ســورية تقــع خــارج املســعى القانونــي والتقنــي
البحت املتعلق بإنشاء السجالت والحفاظ على الكوادر .وهذا يؤكد النتائج التي توصل إليها حنا والحرستاني،
املنشــورة فــي هــذا املجلــد ،التــي تقــول إن انتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة تحــدث فــي ســياق غيــررســمي.
والواقــع يشــيرإلــى أن قضايــا الســكن واألرض وامللكيــة متشــابكة مــع تعريــف املواطنــة والصــدوع االجتماعيــة التــي
ّ
تقســم البلد136.والنتيجــة هــي أن أي إص ـرار علــى تصنيــف امللكيــات العقاريــة ال ـ «الرســمية» و «غيــر الرســمية»
ســيخلق مزيدا من االنقســام بين الناس 137.لذلك ،يجب أن تحتل قضية الطابع غيرالرســمي للملكية العقارية
وخصوصــا للمجتمعــات األكثــر ً
ً
ضعفــا .ويجــب أن تشــمل إعــادة اإلعمــار ،وبخاصــة فــي
فــي ســورية مركــزالصــدارة،
ً
أحكاما تتعلق باألرا�ضي والســكن ميســور التكلفة لســكان التجمعات العشــوائية قبل الحرب .وبالتوازي
املدن،
مــع ذلــك ،يجــب أن تعتــرف الجهــود املبذولــة الســتعادة املمتلــكات أو التعويــض ،باألدلــة غيــر العقاريــة لحقــوق
امللكيــة ،مثــل فواتيــرالخدمــات أو ســجالت املحكمــة ،كوســيلة شــبه قانونيــة لتأكيــد حقــوق املســتخدم وامللكيــة.
)133. Unruh (2016
)134. Unruh (2016

 .135بينيديتا بيرتي (« :)2017هل إعادة إعمارسورية هي ساحة املعركة التالية في سورية؟” ،مراجعة القاهرة للشؤون العاملية ،متاحة علىhttps://bit.ly/2CU58mR :
(آخروصول  22فبراير.)2019
 .136االتحاد األوروبي ( ،)2017ص.54 .
 .137الحالج (.)2017
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ّ
لقــد ســلط العديــد مــن املســتجيبين الضــوء علــى انتشــاراقتصــاد الحــرب الــذي يركــزفــي العقــارات ،وعــدم وجــود
جهود جدية إلعادة البناء في شرقي حلب .وتخلق هذه الظروف عقبات كبيرة أمام إعادة املمتلكات واستعادتها،
حتى لو كان لدى املالكين سندات ملكية رسمية ،وهي تعزز املخاوف القائمة من أن إعادة اإلعمارالتي انتهجتها
ً
داخليــا والالجئيــن الذيــن ُيعـ ّـدون معادين للحكومة،
الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا تهــدف إلــى منــع عــودة النازحيــن
ّ
138
سيتعين على أي خطة إعادة إعمارفي حلب التعامل مع هذه املصالح
مقابل مكافأة املوالين بعقود بناء مربحة.
املكتســبة الجديــدة فــي ســوق اإلســكان واملمتلــكات ،وضمــان عــدم مكافــأة املســتفيدين مــن الحــرب وتقويتهــم،
ً
خصوصا في ظل عدم قدرة الحكومة املركزية على كبح نفوذهم ووصولهم وعدم استعدادها لذلك139.سيواجه
املانحــون الدوليــون حقيقــة أن النخــب التجاريــة الجديــدة التــي بــرزت فــي الحــرب هــي نظيرتهــم الوحيــدة فــي القطاع
الخــاص .ويهــدد توجيــه تمويــل إعــادة اإلعمــارعبــرهــؤالء الفاعليــن بمزيــد مــن التوطيــد النتهــاكات حقــوق الســكن
واألرض وامللكية في حلبً ،
نظرا لالنقسامات االجتماعية والطبقية قبل الحرب بين شرق املدينة وغربها ،ويجب
فهــم املخاطــراإلضافيــة الكامنــة فــي ترســيخ هــذه الخطوط.
علــى الرغــم مــن أن التغييــر السيا�ســي الحقيقــي فــي ســورية ال يمكــن تصــوره فــي هــذه املرحلــة ،لكــن يجــب علــى
املجتمــع الدولــي ،فــي البدايــة ،صياغــة معاييــروشــروط واضحــة لتمويــل إعــادة اإلعمــار ،واتخــاذ مواقــف سياســية
واضحــة بشــأن الســكن واألرض وامللكيــة .وينطبــق هــذا بالتســاوي علــى التدخــات اإلنســانية واإلنعــاش املبكــر
والتنميــة التــي يمكــن أن تصبــح متواطئــة بســهولة فــي املزيــد مــن انتهــاكات حقــوق امللكيــة الراســخة ،مثــل اشــتراط
ســندات ملكية رســمية إلصالح الســكن أو التقيد الحتمي بأولويات الحكومة إلعادة اإلعمار .وتتطلب املشــاركة
التــي تراعــي قضايــا الســكن واألرض وامللكيــة فــي ســورية دمــج مســارات العمــل الخاصــة بالســكن واألرض وامللكيــة
فــي عمليــة الســام ،وإدراج حقــوق اســتعادة الســكن واألرض وامللكيــة فــي الدســتور .وقــال محــام ســابق ملجلــس
القضــاء املوحــد« :إن املشــكلة فــي هــذه املرحلــة هــي أن قضايــا امللكيــة ليســت مطروحــة علــى طاولــة املفاوضــات فــي
جنيــف وأســتانا وسوت�شــي .ألنــه املجتمعيــن ،بحســب مــا أرى ،ال يعدونــه ذلــك مشــكلة»140.توجب أي صيغــة مــن
صيــغ الســام الدائــم فــي ســورية رســم خرائــط منهجيــة لحجــم انتهــاكات الســكن واألرض وامللكيــة ،مــع التركيــزعلــى
توفيــرســبل الــرد أو التعويــض ،وال سـ ّـيما ملــن ينتمــون إلــى أحيــاء عشــوائية مدمــرة إلــى حــد كبيــرمثــل أحيــاء حلــب
الشــرقية.

 .138ضاهروآخرون ،)2018( .ص.9 .
 .140مقابلة مع أحد األعضاء املؤسسين ملجلس القضاء املوحد في حلب ،غازي عنتاب 12 ،كانون الثاني /يناير.2019
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