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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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ملخص تنفيذي: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف إلى واقع التجمعات السكنية العشوائية في سورية، وإلى أهم املشكالت 
القانونية التي تولدت عن هذا النشوء املتسارع للعشوائيات في سورية، وتبحث في سبل الخالص من أزمة 
العشوائيات، وإعادة تنظيمها بما يحقق سبل املعيشة املثلى لساكنيها، ويضمن حقوق امللكية وقواعد 
التخطيط الحضري والتنظيمي املثلى للمدن الحديثة التي تضمن بيئة صحية وسليمة وآمنة، تراعي أهداف 

التنمية املستدامة الحضرية والبيئية وحقوق اإلنسان.

 تناولت الدراسة هذه املشكلة في أربعة محاور هي:

تعريف العشوائيات وخصائصها، من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، والطرق الثالث –  
املتبعة في معالجة أزمة العشوائيات في العالم، وهي االعتراف بالعشوائيات ومحاولة االرتقاء بها؛ 

اإللغاء واإلحالل؛ الحّل االستئصالي.
خصائص السكن العشوائي في سورية، وتسليط الضوء على تحديات وإشكاالت قضايا امللكية –  

والسكن في سورية، وأسباب انتشار السكن العشوائي، والحجم الحقيقي للظاهرة، ثم الدور غير 
املباشر للبلديات في انتشار العشوائيات، واالستراتيجيات القاصرة لحّل هذه اإلشكاالت.

التشريعات العقارية السورية املتعلقة بامللكيات بشكل عام، وما يتعلق منها بالسكن العشوائي –  
وأوضاع امللكية في السجل العقاري، وغاية السلطة الحاكمة في سورية من إصدار مزيد من القوانين 
جحفة، والقوانين التي حاولت تسوية املخالفات في مناطق السكن العشوائي. 

ُ
العقارية اإلشكالية وامل

ودور القضاء ودائرة الكاتب بالعدل في توثيق ملكية املساكن في مناطق السكن العشوائي. وأوردنا 
ملحة عن اهتمام القانون الدولي بحقوق السكن.

املخرجات والتوصيات والرؤية املقترحة لإلصالح القانوني املطلوب ملعالجة أزمة السكن العشوائي –  
في املوضوعات الخمس التالية: 

التوصيات الخاصة باملالكين واملهجرين. 	 
املقترحات ملعالجة أزمة اإلسكان في مناطق العشوائيات عند انتهاء النزاع. 	 
دور املجتمع الدولي في حل أزمة العقارات في سورية.	 
املخرجات والتوصيات القانونية. 	 
مقترح إلنشاء لجان التحكيم ذات االختصاص القضائي بالنزاعات العقارية في مناطق العشوائيات.	 

الصعوبات التي واجهت إعداد هذا البحث:

قلة املعلومات عن كثير من مناطق السكن العشوائي في سورية.–  
صعوبة التحقق من املعلومات الخاصة بملكية األرا�ضي التي شيد عليها السكن العشوائي. وعند –  

الحديث عن منطقتي عش الورور ومزة 86 في دمشق، وعن ملكية األرا�ضي املبنية عليها، واجهتنا 
كتلة صماء من سرية املعلومات الخاصة بذلك. 
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لالستئناس –   السورية،  الحكومية  املؤسسات  ملعظم  إلكترونية  مواقع  أو  منصات  وجود  عدم 
بمعلومات موثوقة، و في حال وجود املوقع، كانت املعلومات تقتصر على نشر أخبار املؤسسة، وال 

تتضمن إحصاءات و ال معلومات علمية دقيقة أو متسقة يمكن الركون إليها أو االعتماد عليها. 
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مقدمة منهجية:

بدأت ظاهرة انتشار مناطق املخالفات في سورية في الستينيات من القرن املا�ضي، منذ بدايات التهجير 
الداخلي للسكان الناجم عن الصراعات، وعلى وجه الخصوص تهجير العرب السوريين من الجوالن عام 
967 ، وكذلك النازحين عقب الحرب مع إسرائيل عام  97 ، حيث أسهم ذلك في اختالل التوازن بين 
املدن، من حيث عدد السكان، ويوجد اليوم حوالي 05000  نازح وذريتهم من الصراع األول املذكور. ويجب 
أن يضاف إلى ذلك الهجرة الدولية، وال سّيما الهجرة الفلسطينية، بين عامي 8 9  و 967 ، وهجرة اللبنانيين 

بين  98  و 006 ، والعراقيين بين أعوام 990  و 008 )) ).

 ثم تفاقمت األزمة في الثمانينيات، حين ظهرت مناطق املخالفات الجماعية في دمشق وحمص وحلب، 
نتيجة موجات هجرة الريف إلى املدينة، وبتشجيع من النظام السيا�ضي السوري، أسهمت القوانين واألنظمة 
 من الحّد منها. وقد وفرت منظومات الفساد املرتبطة بالسلطة التربة 

ً
اإلدارية في ازدياد هذه املناطق، بدال

الخصبة لنمّوها. وتتصف املساكن في مناطق السكن العشوائي بسوء املواصفات اإلنشائية، وفو�ضى 
التنظيم، واالكتظاظ، ورداءة الخدمات املقدمة للساكنين في هذه املناطق.

إن من أهّم التحديات التي تواجه حّل املسألة العقارية في سورية مسألة عدم تسجيل كّل األرا�ضي بشكٍل 
أصولي في السجل العقاري، وهناك مساحات ما زالت غير محددة ومحررة، أي ليس لها رقم، وما زالت أرا�ضي 
بال هوية، وإّن نسبة كبيرة من مناطق سكن املعارضة تقع ضمن مناطق السكن العشوائي، واملساكن فيها غير 
مسجلة بالسجل العقاري، أي أن ملكية معظم القاطنين في هذه املناطق ملكية غير قانونية، ومعرضة لخطر 

املصادرة بموجب القوانين الجديدة، ويعّد هذا األمر هاجًسا لكل املهّجرين من مناطق املعارضة.

لقد كان امتالك السكن املتواضع واآلمن ملعظم السوريين حلًما، خالل عشرات السنين من حكم البعث، 
وقد تفاقمت أزمة السكن النظامّي والعشوائي في سورية، منذ الثمانينيات حتى اليوم، وتحولت إلى معضلة 
مستعصية على الحّل؛ حيث أفرزت سنوات الحرب التي تلت اندالع الثورة السورية عام   0  مشكالت 
ونزاعات شتى، بين أطراف مختلفة )مالك األرض والباني واملشتري واملستأجر والدولة( وما زاد في تعقيدات 
 التشريعات العقارية التي صدرت في الفترة القصيرة السابقة، والتي 

ُ
أزمة السكن العشوائي في سورية سلسلة

أباحت للدولة هدم مناطق كاملة، وفق إجراءات وآليات تمنح السلطة كل الصالحيات، وتجعل املالك عاجًزا 
أمام جبروت الدولة بسلطة قوتها وقوانينها الجائرة. 

واستناًدا إلى ما سبق تتحدد مشكلة البحث باألسئلة اآلتية: 

 -ما القوانين والتشريعات السورية التي تسمح للدولة باالستيالء على املساكن، ومن ثم هدم مناطق 
املخالفات والعشوائيات؟ وما هي مخاطرها؟ 

) )  - املرجــع- دراســة منشــورة باللغــة الفرنســية علــى موقــع مجلــس الشــيوخ الفرن�ضــي بعنــوان »مــدن املســتقبل، مســتقبل املــدن: أّي مســتقبل ملــدن 
العالــم؟«، الرابــط:

https://bit.ly/ Pswrei
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 - ما طبيعة النزاعات القانونية التي تنجم عن عمليات الهدم واالستيالء، وكيف يستطيع املواطن حماية 
حقوقه العقارية؟

أما أهمية البحث فتحضر، من ندرة األبحاث القانونية واإلدارية التي تتناول واقع السكن العشوائي في 
سورية، واملخاطر واملشكالت القانونية الناجمة عن قيام الدولة بهدم العشوائيات، واالستيالء على كثير 
من املساكن فيها، واألهداف الخفية لسلسلة التشريعات العقارية التي صدرت في السنوات األخيرة وأتاحت 

للدولة هدم بعض املناطق في املدن السورية، واالستيالء على بعضها اآلخر.

ولإلجابة عن أسئلة البحث، اعتمدنا على منهجية تحليل مضمون القوانين السورية الجديدة، وبيان 
مدى خطورة امل�ضي في تنفيذها، وعلى األبعاد السياسية لتعاطي النظام مع املشكالت العقارية، وتمت 

املعالجة باالستناد إلى املنهج الوصفي التحليلي واالستقرائي.
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- تعريف العشوائيات وخصائصها ومخاطرها
ً

 أول

1-تعريف السكن العشوائي ومناطق املخالفات: 

، ألنها مخالفة 
ً

هي تجّمعات سكنية نشأت من دون تخطيط، في أماكن غير مرخصة وغير ُمعّدة للبناء أصال
لنظام ضابطة البناء، وألن الباني في معظم األحيان ال يملك سنًدا للملكية، إنما يكون متعدًيا على أمالك 
الدولة، أو البلديات أو األوقاف أو أمالك الغير، أو أنه يبني ضمن األرا�ضي الزراعية. وتتوسع العشوائيات 
بالتدريج، وتصبح أمًرا واقًعا وحقيقة قائمة تصعب معالجتها وتسوية أوضاعها. العشوائيات هي تجمعات 
سكنية غير مرخصة وال مخططة وال تتقيد بنظام ضابطة البناء، وهي تؤدي إلى تدهور الخدمات أو انعدامها 
كلًيا. وذلك حين تبادر شريحة من املجتمع بأخذ زمام املبادرة، لحّل مشكالتها اإلسكانية بمفردها خارج أي 

سلطة. وكانت الحكومة السورية تطلق عليها صفة )مناطق املخالفات الجماعية(.

2-أهم خصائص مناطق السكن العشوائي:

أ- مناطق السكن العشوائي: هي مجموعة أحياء تنشأ وتتنامى حول املدن بطريقة عفوية.

ب - ال تخضع هذه املناطق ألدنى املعايير العمرانية الحديثة، وال تلبي متطلبات الحياة العصرية.

ت-تعجز هذه التجمعات عن تقديم أبسط الخدمات األساسية، وإذا توفرت فهي بأسوأ املستويات ودون 
حد الكفاية.

ث-تولد مشكالت مزمنة، في البنية االجتماعية، وفي أزمات املواصالت الصحة العامة، والبيئة، األمن.

خ-ال تتحقق فيها أدنى شروط السالمة اإلنشائية للمساكن.

ح - هي مساكن وبيوت يتملكها أشخاص من دون ضمانات تحفظ لهم حقوقهم بامللكية أو التسجيل أو 
امتالك وثائق امللكية، مما يجعل أصحابها في قلق وخوف دائم من قيام السلطة بإخراجهم منها أو هدمها.

3- كيفية نشوء مناطق السكن العشوائي:

تنشأ املساكن وتتكاثر في بعض املناطق من دون ترخيص، وعلى أراٍض تملكها الدولة أو يملكها آخرون، 
وال تحقق هذه املساكن شروط السكن الصحي، وال تحظى إال بأدنى درجات الخدمات الحكومية، مثل )تعبيد 
الطرق أو شبكات الكهرباء واملاء والصرف الصحي والهاتف( وهي تفتقر إلى معايير السالمة اإلنشائية، ويتم 

إنشاؤها دون دراسات جيولوجية، من حيث تحّمل التربة أو الحماية من آثار الزالزل وغيرها) ). 

4- الجوانب القتصادية للعشوائيات:

) )  - ورقــة بحثيــة للمهنــدس إيــاس الدايــري، بعنــوان )مناطــق الســكن العشــوائي فــي ســورية وربطهــا مــع خصائــص األســر والســكان( صــادرة ســنة 
007  عــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء بدمشــق. 
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يعّد وجود مناطق السكن العشوائي عامل إعاقة ألي تخطيط اقتصادّي، ألن هذه املناطق تستنزف كثيًرا 
من املوارد مثل املاء والكهرباء )بسبب ارتفاع نسبة الفاقد والهدر نتيجة فو�ضى التمديدات واالعتداء غير 
املشروع على الشبكات( وإن كثيًرا من مناطق السكن العشوائي تمتد على مساحات من األرا�ضي الزراعية 
الخصبة، وتكتسح مساحات مزروعة باألشجار املثمرة والحراجية، وبعض هذه املناطق تتجاوز على أرا�ضي 
األحواض املائية، حيث تتلوث مصادر املياه بسبب هذه العشوائيات وفو�ضى بؤر الصرف الصحي املتناثرة 
ضمن هذه املناطق. وإن انتهاج الدولة سياسة االعتراف بمناطق السكن العشوائي ي�ضيء إلى االستثمار 
ّض الطرف 

َ
العقارّي، بسبب وجود السكن البديل والرخيص، كما يساعد في تف�ضي الفساد اإلدارّي )نتيجة غ

عن إنشاء املساكن املخالفة، مقابل قبض الرشاوى(.

5- العشوائيات والبيئة:

ا لحق اإلنسان في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتحمل ضرًرا 
ً
تمثل مناطق السكن العشوائي انتهاك

مزدوًجا، على الساكنين فيها من جهة، وعلى بيئة املدن املجاورة بشكل عام؛ فالضرر املباشر هو الذي يلحق 
بالساكنين فيها، ويتمثل بفقدان شبكات الصرف الصحي أو رداءتها، واالعتماد على الحفر االمتصاصية التي 
تمثل خطَر تلوٍث رهيب على املساكن املجاورة، يسهم في تلويث أحواض املياه الجوفية، ويتسبب في تلويث 
الهواء. وأما تأثيرها على محيط املدينة املجاورة، فيتمثل باألضرار التي تلحق باألرا�ضي الزراعية واملناطق 

الخضراء، ويؤدي ذلك إلى تلويث الهواء وتلويث مياه األنهار.

6- العشوائيات والجانب الجتماعي:

تؤكد الدراسات العاملية أن مناطق السكن العشوائي في معظم دول العالم هي )بؤرة النتشار الجرائم 
والعالقات االجتماعية غير املنسجمة، نظًرا لفو�ضى تنوع النسيج املجتمعي الذي تتشكل منه هذه املناطق. 
كما أن ظروف إنشاء هذه املشاعات ال تراعي متطلبات األمن، ألن األزقة الضيقة املتعرجة ال تسمح بمرور 
سيارات الشرطة واإلطفاء واإلسعاف والخدمات األخرى(. أّما في سورية، فال تتصف العشوائيات بهذه 
الصفات، إنما ُيصنف السكن في سورية ضمن فئتين هما السكن املنظم والسكن العشوائي، وقد أفرزت 

هاتان الفئتان فوارق اجتماعية واقتصادية، وتبايًنا في املستوى الصحي والتعليمي. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى وجهة النظر الحكومية الرسمية السورية، تجاه هذه الظاهرة، من خالل ما نشره 
مكتب اإلحصاء املركزي في سورية الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء. وعن أهّم النتائج التي توّصل إليها، 
في تقرير مسح السكن العشوائي لعام 008 ، قال: »ال يمكن اعتبار ظاهرة السكن العشوائي في سورية 
أنها ظاهرة تتمتع بخصوصية تعطيها هوية خاصة، كما في الجغرافيات األخرى. فال وجود ملساكن الصفيح 
)التنك( في مناطق العشوائيات السورية، وهي مناطق سكنية يعيش أهلها بمستوى جيد وتتوفر فيها املاء 
والكهرباء، وأظهرت النتائج لدى الساكنين بهذه املناطق وجود مستويات مقبولة من التعليم وفرص العمل 
وتدني البطالة، ومن املمكن وصفها بمناطق سكن غير نظامية بمعيار القانون، بسبب عدم وجود الترخيص، 

أو أنها خارج املخطط أو أن الساكنين ال يملكون مستند ملكية، وهي تفتقر للطرقات وكثير من الخدمات«.

7- الواقع الصحي في مناطق العشوائيات:
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تعّد كثير من البيوت الواقعة ضمن مناطق السكن العشوائي مرتًعا لألمراض وبيئة صالحة النتقال 
العدوى، وربما يكون السبب هو توافر أسباب عدة منها، ارتفاع معدالت التزاحم مما يسهل عملية انتقال 
العدوى، وعدم توافر مصادر املياه النقية، وانعدام وجود شبكات الصرف الصحي، أو وجود شبكات سيئة 
التنفيذ، وعدم االهتمام بالنظافة العامة، وعدم تشميلها بخطط النظافة من قبل الحكومة. ويعّد سوء 
التغذية سمة عامة لهذا النمط اإلسكاني، نظًرا لضعف دخل سكانها، وتنتشر األمراض الصدرية املختلفة 
 عن 

ً
نتيجة سوء التهوية، وكذلك األمراض الباطنية، نتيجة سوء التغذية واستخدام املياه امللوثة، فضال

األمراض النفسية نتيجة الفقر واملشكالت االجتماعية.

8- طرق معالجة أزمة العشوائيات:

تعتمد الدول على أساليب عدة لحّل قضية مناطق السكن العشوائي:

آ- العتراف بالعشوائيات ومحاولة الرتقاء بها:

من خالل تحسين أوضاعها واالهتمام بالساكنين فيها، بتزويد هذه املناطق بخدمات البنية التحتية، ألن 
تنظيم مناطق السكن العشوائي وتخديمها أفضُل من إهمالها أو هدمها وإزالتها وإعادة التوطين في مناطق 

جديدة، بالرغم من أن عمليات التنظيم تعني االعتراف الضمني للساكنين بحق الحيازة لهذه املساكن.

ب – اإللغاء واإلحالل:

حيث تقوم الدولة بتوفير سكن شعبي بعيد عن مركز املدينة، ومن ثم تقوم بهدم العشوائيات ونقل 
الساكنين فيها إلى هذه املساكن الشعبية، لقاء عقود معينة، مثل بيع التقسيط أو التأجير الذي ينتهي 
بالتمليك، تسمى هذه الطريقة التدخل املباشر من قبل الدولة، من خالل بناء وحدات سكنية جديدة 
ّبق هذا التدخل في 

ُ
رخيصة التكاليف، هذا التدخل من قبل الدولة باهظ التكلفة ويثقل الخزينة، وقد ط

مصر في فترة سابقة، وثبت فشله، وعلى الرغم من قوة تدخل الحكومة آنذاك، ومحاولة خفض تكلفة 
البناء، فإن مشكلة السكن العشوائي بقيت قائمة، وهي في زيادة مستمرة، وهذا يعني أن التدخل الرسمي في 

حل املشكلة، من خالل بناء وحدات سكنية جديدة، مكلف للغاية ويبقى محدود األثر. 

ت - الحّل الستئصالي:

يبرر هذا الحل االستئصالي املقولة التالية: )ما ُبني على الباطل، فإن الجّرافات »البلدوزر« هي الحّل 
األمثل له( ألن التساهل بالتعاطي مع هذه الظاهرة يغري الناس، ويشجع على مزيد من التجاوزات وإشادة 
املباني غير املرخصة، وعلى الرغم من خطورة هذا الحّل االستئصالّي، ألنه سوف يترك شريحة كبيرة من 
الناس بال مأوى، فإن كثيًرا من الدول تراه الحل األمثل، ألن الدولة ال تشعر بأي حرج من هدم مناطق السكن 
خالف حين يخرق القوانين يتوقع أن يرى مشهد الهدم أمام ناظريه، في أي وقت، وليس له 

ُ
العشوائي، ألن امل

أي حق عند الدولة حين تنفذ مضمون القانون. 

-ما هدف النظام من غض النظر عن نشوء وتنامي السكن العشوائي في سورية، ودمشق على وجه 
الخصوص؟
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الهدف األول هو تيسير انتقال أبناء الريف »من لون طائفي محدد«، إلى العاصمة دمشق. وتسهيل سكنهم 
لترغيبهم في التطوع بالجيش، والهدف الثاني هو دعم مافيات الفساد املرتبطة باألجهزة األمنية، ألن تسهيل 
 هائلة على الفاسدين. وقد قلل تقصير السلطة اإلدارية بإقرار 

ً
بناء السكن العشوائي واملتاجرة به يدّر أمواال

املخططات التنظيمية للمدن من وجود األرا�ضي املعدة للبناء، وأعاق نشوء املناطق السكنية املنظمة 
واملرخصة.
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ثانًيا - خصائص السكن العشوائي في سورية

1- نظرة عامة لتحديات وإشكاليات قضايا امللكية والسكن في سورية:

تعّد أزمة السكن وتراكم املشكالت والنزاعات حول ملكية األرض والعقارات، من أهم التحديات التي 
يعانيها السوريون، مما يوجب البحث عن الحلول الناجعة واملستديمة لتأمين االستقرار في هذا النطاق. 

ونستطيع حصر أهم أسباب هذه اإلشكاليات بما يلي:

أ-تعدد القوانين والتشريعات العقارية التي تنظم قضايا امللكيات واألرا�ضي واملساكن في سورية، وتعارض 
بعضها في أحيان كثيرة، وتعدد املرجعيات اإلدارية، وتعدد أنواع املحاكم والقوانين املعمول بها في مختلف 
د آثاًرا سلبية على استقرار 

ّ
مناطق سورية، كل هذا تسبب في صعوبة توثيق امللكية وتسجيل العقود، وول

امللكية.

ب - إصدار العديد من القوانين العقارية اإلشكالية، في السنوات العشر السابقة، التي تتعلق بالسجل 
العقاري وامللكية وإعادة تشكيل املناطق التنظيمية، وجواز هدم مناطق كاملة، وما يترتب على ذلك من نزع 

ملكية وتغيير في قيود امللكية العقارية.

ت- مشكالت اإلرث، وإصدار وثائق حصر اإلرث وشهادات الوفاة ومشكالت املفقودين وأحكام املفقود.

ث - مشكلة عدم اعتراف الحكومة السورية بعمليات نقل امللكية التي تتم في املناطق الخارجة عن سلطة 
الحكومة.

خ - مشكلة امللكيات املغصوبة من قبل مختلف األطراف وبعض الفصائل العسكرية، حيث كانت بعض 
األطراف تقوم ببيع هذه املمتلكات إلى طرف ثالث، بموجب عقود عادية دون التأكد من ملكية البائع الذي 
ينتحل صفة املالك. وبهذا يقع املشتري الجديد ضحية الجهل أو التدليس، وتتشابك حلقات امللكيات املتتالية 
التي تحتاج إلى برامج طويلة املدى لحل النزاعات واسترداد امللكية. إن شيوع أوضاع الفو�ضى وغياب املساءلة 
أغريا الفاسدين واملتنفذين للقيام بأعمال التزوير وانتحال الشخصية ومختلف األساليب االحتيالية في نقل 

امللكيات، وباستغالل غياب املالكين الحقيقيين للمساكن والعقارات.

ح -إن معظم مشكالت امللكية تتولد عن النزوح الالإرادي نتيجة الهجمات العشوائية وقصف البراميل 
والهلع الدائم من هجوم وشيك، مما يدفع الناس إلى الهروب من بيوتها والنزوح نحو املجهول، إضافة إلى أن 
النزوح املتكرر للسكان والتخلي عن املوطن األصلي والبحث عن مستقر جديد، أدى إلى اشتداد املنافسة على 
املساكن والبيوت، وزيادة النزاعات على امللكية. وملا كانت الحيازة ووضع اليد هي املستند الوحيد ألصحاب 
البيوت، فإنهم حين يغادرون هذه البيوت ثم تأتي أطراف أخرى تسكنها، تظهر هذه األطراف وكأنها املالكة 
لهذه البيوت، وهنا تحدث املنازعات على أحقية التملك، ألن أصحابها الحقيقيين ال يملكون أي مستند 

للملكية. 
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ج -دمار الوحدات السكنية: تعرضت معظم األرا�ضي السورية لتدمير األحياء السكنية، حيث وردت 
بعض اإلحصاءات عن نسبة الدمار في البحث املترجم بعنوان )األماكن التي تعرض أهلها لنزع امللكية خالل 
الحرب في سورية( وقد ترجم ونشر هذا البحث من قبل مركز حرمون. حيث أورد البحث أنه حتى نهاية عام 
، وطال التدمير الجزئي  . مليون وحدة سكنية وتضرر 

ً
5 0  تم تدمير 00.000  وحدة سكنية تدميًرا شامال

7  % من املساكن في عشر مدن سورية، منها 7 % دّمر بشكل كامل، و0  % منها دّمر دماًرا جزئًيا. إن دمار األبنية 
وتسوية املناطق باألرض أدى إلى نقص الوحدات السكنية في عموم سورية، وزادت أزمة السكن بشكل فظيع. 
 

ً
وتقدر األضرار على النحو التالي: 00  ألف منزل دّمرت بشكل كامل نهاية عام   0 ، وبلغ الرقم  5 . 79 منزال
في نهاية عام   0 ، وحرم 6  . 5   شخًصا من منازلهم. وتم تدمير 00  ألف منزل جزئًيا في نهاية عام   0 . 
، وتضرر 3،108،880 شخًصا. ويتضرر ما بين 0  % و5  % 

ً
وفي نهاية عام   0  وصل الرقم إلى  5 565 منزال

من املخزون السكني، كل عام، وحوالي 5  % من املخزون السكني السوري قد عفا عليه الزمن اآلن.

املحافظات الثالث الرئيسية: حمص وحلب وريف دمشق )املجموعة  (، تراكمت فيها أكبر نسبة دمار. 
وقد تأثرت املدن بشكل مباشر بالحرب، حيث انتشرت مناطق الصراع بالفعل على 70 % من أراضيها. في 
محافظة حمص  76.  أي ما مجموعه 56.000  منزل، تم تدمير 5  % من املساكن بالكامل، أو 89،433 

وحدة سكنية، و5  % من املساكن، أو 63،881 وحدة سكنية، دّمرت جزئًيا، بنسبة 0  %. 

في ما يتعلق بمحافظة حلب، 5  % من املساكن دّمرت كلًيا، أو 222،740 وحدة سكنية، و5  % من 
املساكن دمرت جزئًيا، أو 159،100 وحدة سكنية. 

وشهدت محافظات إدلب والرقة ودير الزور ودرعا وحماة والحسكة )املجموعة  ( صراعات طالت حوالي 
60 % من األرا�ضي. أخيًرا، من املمكن تصنيف محافظات دمشق والالذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة 
)املجموعة  ( في فئة أخيرة، حيث بلغ الدمار ما بين 5 % و0  % من أراضيها. حتى لو كان التدهور بالفعل أقل 
مما كان عليه في الفئتين السابقتين، تظل الحقيقة أن التدفق الهائل للسكان الالجئين إلى هذه األرا�ضي، 
يؤدي إلى ضغط تشغيل قوي على البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى أن الظروف املعيشية أصبحت 

محفوفة باملخاطر) ).

) )   دراســة باللغــة الفرنســية، بعنــوان »أثــر الصــراع الســوري علــى قطاعــي اإلســكان واملــدن«، لــكل مــن روال مايــا و ريمــي بــودوي، منشــورة فــي موقــع 
Grotius International ٫ الرابــط

https://bit.ly/ Ps MxH
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)الشكل رقم 1( خارطة األضرار والدمار باملن السورية حتى نهاية 2014

Crotius International :من بحث منشور في موقع

د - سلب امللكيات بعد الحصار واتباع تكتيك االستسالم أو املوت، ومن ثم النقل القسري للسكان، وأبرز 
األمثلة على ذلك ما حدث لسكان )دارّيا والزبداني وكفرّيا والفوعة والوعر بحمص وحرستا ودوما وقدسيا، 
وغيرها كثير( حيث تم إبرام اتفاق املدن األربع »كفرّيا، الفوعة، والزبداني ومضايا«، بعد الحصار الشديد 
لريف دمشق، تضمن االتفاق وقف إطالق النار ملدة 9 أشهر، وشمل مدًنا وبلدات عدة، هي الزبداني، 
ومضايا والفوعة وكفريا وجوارها، بشرط إخالء جميع سكان كفريا والفوعة، خالل برهة زمنية قصيرة ال 
تتجاوز ستين يوًما، وعلى مرحلتين، ابتداء من   نيسان/ أبريل 7 0 ، واملقابل هو ترحيل مقاتلي الزبداني 
وعوائلهم من الزبداني ومضايا وغيرها إلى ريف إدلب وحلب، لقد أصبح التهجير السمة السائدة، في كثير من 
املواقع السورية، وبخاصة بعد قطع طرق اإلمداد والتواصل بين املدن واملناطق، هذه السياسات أجبرت 
السكان على التخلي عن مساكنهم التي تقع في معظمها في مناطق السكن العشوائي، وذلك إلحداث تغيير 
بالتركيبة السكانية. لقد استخدم النظام أدواته بطريقة منهجية إلعادة الهندسة الديموغرافية في سورية، 

بالتدمير وطرد السكان وسلب أمالكهم، ثم التجويع والحصار الذي ينتهي بالتهجير) ).

بعضها.  ودمار  بالقصف  العقارية  السجالت  دوائر  واستهداف  امللكية،  املتعمد لسجالت  اإلتالف  ذ- 
وخاصة في حمص وريفها، وريف حلب والحسكة ودمشق ودرعا. 

) )  من مقال بعنوان »قراءة في اتفاق املدن األربع وأهميته بالنسبة إليران«، على هذا الرابط:
https:// u.pw/Y8lxQ
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ورد في تقرير جهاد يازجي، املنشور في مؤسسة )فريدريش إيبرت( األملانّية، وهو بعنوان »دّمر لُتعّمر«، أنه 
تم تدمير السجل العقاري في مدينة منبج، حيث اشتعلت النار باملبنى الذي يحوي السجالت املدنية ودفاتر 
العقارات واألرا�ضي، بعد سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي على املدينة في شهر آب/ أغسطس 6 0 ، وقد 
أثار ذلك الفعل الشبهات بأن الحزب الكردي قرر تدمير سجالت امللكية العقارية العربية بالبلدة، كي يضمن 

منع أي مطالبة بامللكية في املستقبل.

كما تم توثيق قيام جيش النظام السوري وامليليشيات الحليفة له، بتاريخ   تموز/ يوليو   0 ، بقصف 
وإحراق مبنى البلدية في حمص الذي يضم دائرة السجل العقاري الذي يحفظ سندات امللكية العقارية؛ 
وسجالت ومخططات املساحة للعقارات)5). وقد كتب الباحث سعيد النظلة الذي شاهد عملية حرق مبنى 
 مقصوًدا ومتعمًدا، 

ً
 كان عمال

ً
السجل العقاري في حمص: “إن إحراق السجل العقاري لحمص وريفها كامال

ألن الحريق -كما شاهدناه- كان يتم طابًقا بعد طابق«)6). 

وكذلك ورد في مقال منشور في موقع )حرية برس( بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 7 0 ، بعنوان )قصف 
املجلس محاولة لتدمير السجالت املوجودة(: »اعتبر املجلس املحلي ملدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، 
أن استهداف قوات األسد املتكرر للمجلس املحلي هو محاولة لتدمير السجالت التي يحويها، وهي تعتبر ذات 
أهمية من حيث تثبيتها مللكية العقارات وحاالت الزواج والطالق وإحصائيات وملفات تتعلق باإلدارة وغير 
ذلك«. لقد أشارت مبادئ األمم املتحدة لرّد املساكن واملمتلكات )مبادئ بينهيرو( إلى مخاطر إتالف أنظمة 
التسجيل، حيث ينص املبدأ 5 - ،)7) على أنه »ينبغي للدول والسلطات أو املؤسسات األخرى املسؤولة أن 
تضمن عدم إتالف أنظمة التسجيل القائمة في أوقات النـزاعات أو فترات ما بعد النـزاعات. ويمكن لتدابير 
منع إتالف سجالت املساكن واألرا�ضي واملمتلكات أن تتضمن حمايتها في املوقع نفسه أو نقلها مؤقًتا إلى مكان 
قلت السجالت، إرجاعها في أسرع وقت ممكن، بعد وقف االشتباكات. ويجوز 

ُ
آمن أو عهدة آمنة. وينبغي، إذا ن

أيًضا للدول وغيرها من السلطات املسؤولة النظر في وضع إجراءات لنسخ السجالت )بما في ذلك في صيغة 
رقمية( ونقلها بشكل مأمون واالعتراف بأصالة هذه النسخ«.

ر- مشكلة حقوق النساء في العقارات واملساكن في سورية: من أهم املشكالت التي تؤدي إلى حرمان النساء 
مارس الضغوط على كثير من النساء 

ُ
من هذه الحقوق أن امللكيات العقارية تسجل غالًبا باسم الرجل، وت

للتخلي عن حقوقها العقارية اإلرثية إلخوتها الذكور، وإن كثيًرا منهن فقدن ثبوتيات امللكية خالل حمالت 
النزوح والتهجير. وكذلك أكرهت كثير من النساء على بيع األمالك ألجل شراء الطعام أو حليب األطفال، 

إلنقاذ حياتهم، أو لتأمين نفقات النزوح إلى مناطق آمنة.

)5)  التقرير الذي أعّده جهاد يازجي ونشرته مؤسسة فريدريش إيبرت األملانّية، بعنوان »دّمر لُتعّمر«.
https://bit.ly/ udxXQc

)6)  املرجع: البيان الصادر بتاريخ  /7/  0  عن اللجنة الســورية لحقوق اإلنســان، بعنوان: »حرق الســجل العقاري في حمص من قبل القوات 
العسكرية الحكومية«: 

https://bit.ly/  FWelH

)7)  مبادئ باولو بينهيرو
https://bit.ly/ rErlZq
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ز-عدم امتالك ثبوتيات امللكية: وهذه املعضلة يعاني بسببها كثير من السوريين قبل سنة   0 ، ألسباب 
عديدة، منها مشكلة امللكيات الشائعة وغير املفرزة. ومنها أن نسبة كبيرة من بيوت السكن تقع في مناطق 
املخالفات غير املرخصة وغير القابلة للتسجيل. وأما بعد أزمة   0 ، فإن معظم النازحين تركوا وثائقهم 
ومستنداتهم في بيوتهم، وفقدوا كثيًرا من مستندات إثبات الشخصية )كالهويات الشخصية ودفاتر العائلة( 
بسبب دمار البيوت، أو في ظروف النزوح، أو سلبت منهم على حواجز التفتيش. وقد نصت مبادئ األمم 
املتحدة لرد املساكن واملمتلكات )مبادئ بينهيرو( على ضرورة مراعاة حقوق األشخاص الذين ال يملكون أدلة 
كافية، وحقهم بالعودة ملساكنهم، حيث ينص املبدأ 5 -6 على أنه ينبغي للدول والسلطات أو املؤسسات 
األخرى املسؤولة عن تسجيل الالجئين أو املشردين، أن تسعى إلى جمع املعلومات الالزمة لتيسير عملية 
الرد، وتضمين استمارة التسجيل أسئلة تتعلق بمكان ووضع املسكن األصلي لالجئ أو املشرد، أو أرضه أو 
جمع فيها معلومات من الالجئين 

ُ
ممتلكاته أو مكان إقامته املعتاد. وينبغي التماس هذه املعلومات في كل مرة ت

واملشردين، بما فيها وقت الفرار.. وينّص املبدأ 5 -7 على أنه »يجوز للدول، في حاالت التشريد الجماعي 
حيث ال توجد أدلة مستندية كافية فيما يتعلق بالحيازة أو حقوق امللكية، أن تفترض افتراًضا جازًما بأن 
األشخاص الذين يفرون من ديارهم أثناء فترة تتصف بالعنف أو الكوارث قد فعلوا ذلك ألسباب تتعلق 
بالعنف أو الكوارث، ويحق لهم بالتالي استرداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وفي هذه الحاالت، يجوز 
للسلطات اإلدارية والقضائية أن تعمل بشكل مستقل على إثبات الوقائع املتصلة بمطالبات االسترداد غير 

املوثقة«)8).

)8)  مبادئ األمم املتحدة لرد املساكن واملمتلكات )مبادئ باولو بينهيرو(
https://bit.ly/ cJr Mu
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2- حجم الظاهرة ومناطق انتشارها:

مهنا )مديرة النظم واملخططات في وزارة اإلدارة املحلية( لصحيفة )الثورة(،  صّرحت املهندسة كندة 
بتاريخ   نيسان/ أبريل   0 ، بأن نسبة السكن العشوائي تشكل ما يقارب 0  % من عدد املساكن، وبأنها 
تشكل نسبة قدرها    % من السكان أي ما يعادل 8 ماليين نسمة من سكان سورية)9). وصّرح وزير األشغال 
العامة واإلسكان حسين عرنوس، بتاريخ 5  تموز/ يوليو 6 0 ، بأن مشكلة السكن كبيرة ومعقدة، وتتمثل 
في السكن العشوائي، حيث إن نسبة 0  % من سكان املدن يعيشون في 57  منطقة سكن عشوائي في 
سورية. وبتاريخ    أيار/ مايو 8 0 ، صرح وزير اإلسكان بالحكومة السورية بأن السكن العشوائي في 
سورية يشكل 50 % من مجمل مساكن سورية، وأنه توجد 57  منطقة سكن عشوائي في املدن السورية. 
لكن العديد من الدراسات تشير إلى أن نسبة السكن العشوائي في عموم سورية )الريف واملدينة( هي 0  % 

وتزداد النسبة في املدن لتصل إلى    %)0 ).

3-مناطق انتشار السكن العشوائي في سورية: 

يوجد في مدينة دمشق أحياء سكن عشوائي عدة، شكلت حزاًما عمرانًيا حول املدينة، وتبلغ مساحة 
األرا�ضي التي أشيد عليها مساكن مخالفة وعشوائية نحو 000  هيكتار، حتى عام 0 0 ، مقابل 000  
هكتار ذات سكن منظم، مثل حي املّزة 86، وجزء من داريا وحجيرة وصحنايا، ثم مناطق السبينة والتضامن، 
ومخيمي فلسطين واليرموك، وكذلك منطقة جرمانا ومنطقة السيدة زينب، وجزء من منطقة نهر عيشة، 
ومن القابون وعش الورور، ومنطقة برزة، ثم حّي ركن الدين بطرف جبل قاسيون، وبحسب التقديرات، 
تبلغ نسبتها جميًعا بقرابة  22،23 %، من مساحة األرا�ضي في دمشق، ويقطن فيها حوالي 1،2 مليون نسمة.

-في محافظة ريف دمشق، وبخاصة حول مدينة دوما مركز املحافظة، يعيش قرابة 69 .5   نسمة، 
في مناطق السكن العشوائي، وعلى حساب األرا�ضي الزراعية التي تبلغ مساحتها أربعة آالف هكتار، تقع 

جميعها خارج حدود املدينة، وكذلك الحال في غوطة دمشق الشرقية والغربية. 

-في مدينة حلب، تشكل مناطق السكن العشوائي مساحة تقدر نسبتها بقرابة 28،04 % من مساحة كامل 
أرا�ضي مدينة حلب وما حولها، مقابل 42،7 % أراٍض مخططة عمرانًيا ،ويعيش في تلك املناطق العشوائية 

قرابة 69 . 76 نسمة. 

-في حمص، تبلغ نسبة مساحة املنطقة السكنية العشوائية 12،90 %، بمساحة قدرها 000  هكتار، 
مقابل 500  هكتار أرا�ضي سكن مخطط، وعدد سكانها 99.597  نسمة، وهي تساوي 6،38 %، من مجموع 

سكان مناطق السكن العشوائي في سورية.

)9) صحيفة الثورة  - -  0  تحقيق: مو�ضى الشماس.
https://bit.ly/ mekPY9

)0 )  مرجع حول هذا الرقم دراسة باللغة الفرنسية بعنوان »أثر الصراع السوري على قطاعي اإلسكان واملدن«، لكل من روال مايا و ريمي بودوي، 
منشورة في موقع Grotius International، على الرابط

https://bit.ly/ 9AKG7Q
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-في مدينة حماة، تشكل مناطق السكن العشوائي مساحة قدرها 000  هكتار، أي 15،38 % من مجموع 
مساحة أرا�ضي مدينة حماة، مقابل 000  هكتار أراٍض مخططة عمرانًيا، وعدد سكان املنطقة العشوائية 

5  .    نسمة، أي بنسبة 4،37 % من مجموع سكان املناطق العشوائية في سورية.

-في الالذقية، بلغت مساحة األرا�ضي املخططة عمرانًيا 75  هكتاًرا، مقابل 50  هكتاًرا ذات سكن 
عشوائي، وهي تساوي 2،73 % من مجموع األرا�ضي، مقابل  9 % أراٍض زراعية تحيط باملدينة وليست 
داخلها، ويقدر عدد سكان املنطقة العشوائية فيها بقرابة   70   نسمة، وبنسبة قدرها 2،92 % من 

مجموع سكان العشوائيات في القطر.

الزور: تبلغ مساحة مناطق السكن العشوائي 000  هكتار، وتساوي نسبتها 28،68 %  -في مدينة دير 
من مجموع األرا�ضي في املدينة، مقابل 31،03 % أراٍض ذات سكن مخطط. وتبلغ نسبة سكان املناطق 

العشوائية 39،3 % من مجموع سكان املناطق العشوائية في سورية.

-وفي إدلب: نسبة مناطق السكن العشوائي تساوي 28،57 % من مجموع مساحة أرا�ضي املدينة. 

-وفي الحسكة، تبلغ نسبة مساحة أرا�ضي السكن العشوائي 3،27 % من مساحة أراضيها، ويعيش فيها 
 07. 7  نسمة، وبنسبة قدرها 3،64 %من سكان املناطق العشوائية في سورية، فيما تبلغ نسبة مساحة 

السكن املنظم 91،4 %، أما نسبة األرا�ضي الزراعية فتبلغ نحو 6،92 % من مجموع املساحة.

-في مدينة درعا: وصلت نسبة مساحة أرا�ضي السكن العشوائي 1،43 % من مساحة األرا�ضي املعمورة 
في املدينة التي يعيش فيها 964،130 نسمة، مع مخيم النازحين من الجوالن عام 967 ، ومخيم للوافدين 
 تشكل تلك املخيمات امتداًدا للمدينة، وهي بجوار املدينة املركزية درعا، وتقدر مساحة 

ْ
الفلسطينيين، ِإذ

األرا�ضي املخططة عمرانًيا بأكثر من 500  هكتار عام 0 0 .

- مدينة الرقة، تبلغ مساحة أرا�ضي السكن العشوائي 900  هكتار، ونسبة قدرها 29،34 % من مساحة 
أراضيها، ويعيش فيها 98.676 نسمة.

- مدينة طرطوس، تصل مساحة مناطق السكن العشوائي إلى 67 هكتاًرا، ويعيش فيها قرابة  5879 
نسمة، بنسبة قدرها 1،25 % من سكان مناطق السكن العشوائي في سورية، مقابل 500 هكتار أراٍض 

منظمة عمرانًيا. 

-في السويداء، بلغت مساحة أرا�ضي السكن العشوائي 5  هكتاًرا، ويعيش فيها 86 6  نسمة، مقابل 67 
هكتاًرا أراٍض مخططة عمرانًيا فيها. 

- القنيطرة: تتوزع مناطق السكن العشوائي في محافظة القنيطرة في مناطق عدة.
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4-أسباب انتشار السكن العشوائي في سورية:

تضافرت عوامل عديدة، وأدت إلى تنامي ظاهرة السكن املخالف، منها األسباب السياسية واالقتصادية 
تمركز  املدني، بسبب  الجذب  إلى أسباب  التنظيمية )من تشريعية وتقنية( إضافة  واالجتماعية، ومنها 

األنشطة والفعاليات الرئيسية باملدن الكبرى، ومن أهّم هذه األسباب:

أ-الحاجة املاسة إليجاد السكن االقتصادي.

ب-النمو السكاني املتسارع في سورية، منذ ستينيات القرن املا�ضي، وعجز قطاع اإلسكان النظامي عن 
مواكبة هذا التسارع، وقد خلق ذلك حاجة إلى البحث عن السكن العشوائي)  ).

وفي ما يلي بعض املؤشرات على تنامي الوضع الديموغرافي في سورية )تبًعا للمحافظات والجنس، على 
مدار سنوات عدة حتى سنة 0 0 (. وقد ُصّممت هذه البيانات بناء على معلومات صادرة عن املكتب املركزي 

لإلحصاء في سورية لعام 0 0 .

)  )  يشير املكتب املركزي لإلحصاء في سورية في إحصائية تعود لعام 0 0  إلى أن النمو السكاني سيظل قوًيا، كما كان في الفترات، حيث كانت 
الزيــادة الســكانية الســنوية بيــن عامــي  99  و 00  أكثــر مــن 000    نســمة؛ بيــن عامــي  00  و0 0 ، أكثــر مــن 50.000  شــخص؛ وبيــن عامــي 
 00  و  0 ، أكثر من 75000  شخص٫ يقدر معدل النمو السكاني السنوي بـ  . ٪. تقدر الزيادة السكانية السنوية حتى عام 5 0  بـ 500000 
شــخص في الســنة. وهذه التقديرات للمكتب املركزي لإلحصاء كانت تتوقع أن يبلغ عدد ســكان ســورية عام 5 0  حوالي 8  مليون، ولكن املوقع 
االلكترونــي الرســمي للمكتــب وتحــت عنــوان الســاعة الســكانية يّدعــي فيهــا أن عــدد ســكان ســورية بلــغ 000  66  بتاريــخ  / /9 0 . بينمــا تعطــي 
البيانات الواردة في املجموعة اإلحصائية الصادرة عن املكتب نفسه بيانات وأرقام مختلفة، بما يعكس عدم إمكانية موثوقية البيانات الصادرة 
عن هذا املكتب والتي نعتقد أنها تتماهى في نتائجها مع سياسة حكومة األسد، ولكن نظًرا الستحالة وجود مصدر آخر يتسم باملوضوعية والقدرة 

علــى الوصــول لقيــام بهــذه اإلحصــاءات، كان لزاًمــا علينــا اعتمــاد مــا ورد فيهــا مــن إحصــاءات وأرقــام.
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)الشكل رقم 2( عدد سكان سورية حسب الجنس

وهذا الجدول يوضح عدد السكان في سورية، وفق إحصاءات املكتب املركزي للسكان، من أعوام 0 0 - 
حتى 0 0 .

املجموع إنــــاث ذكــور السـنـة

 20619  0080  05 9  2010

 21124  0  0  079   2011

 21639  0586   05  2012

 22169  08 0     9 2013

 22712    05   607 2014

 23268    76   89  2015

 23839   656    8  2016

 24422   9      8  2017

 25021         787 2018

 25634   5      00 2019

 26262   8         2020
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)الشكل رقم 3( عدد سكان سورية وفق تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء لعام 2019
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)الشكل رقم 4( توزيع املساكن حسب املحافظات عام 2010
حسب تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء

ت- تقصير الدولة في توفير األرا�ضي املعدة للبناء، وفي حل املعضالت العقارية، مثل )وجود امللكيات 
الشائعة غير املفرزة ملساحات كبيرة من أرا�ضي أمالك الدولة( وعدم تسهيل إجراءات الترخيص للبناء 

على هذه املساحات الكبيرة، وضعف االستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مجال اإلسكان الشعبي 
الرخيص.

ث- وجود نسبة كبيرة من األرا�ضي غير املسجلة، بسبب تباطؤ إنجاز )معامالت التحديد والتحرير(.
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ج- تنامي ظاهرة )تريف املدينة( أي انتقال موجات متتالية من أبناء الريف إلى املدينة، بسبب تركز فرص 
العمل والدراسة وسائر الخدمات في مراكز املدن.

ح-عوامل الفساد في مفاصل إدارات الدولة، وهي مما أعاق إصدار وتوسيع املخططات التنظيمية للمدن 
ملواكبة النمو السكاني الكبير. وكذلك التأخر بإصدار املخططات التنظيمية ملناطق التوسع العمراني أعاق 
منح التراخيص للبناء النظامي، فكان البديل هو البناء العشوائي غير املرخص. وإن سبب تعمد النظام تأخير 
إصدار املخططات التنظيمية هو إبقاء أزمة السكن قائمة، وإشغال الناس بالبحث عن حل ملشكالتهم. 
كما أن املخططات الجديدة ستوفر مساحات جديدة معدة للبناء، وهذه املساحات تتطلب تخديمها وتوفير 
شبكات الطرق واملاء والكهرباء وغير ذلك مما يثقل كاهل امليزانيات، والحكومة تحاول التهرب وتأجيل هذه 

االستحقاقات. 

خ- التناقص التدريجي في عرض املساكن املتاحة للتمليك أو اإليجار وزيادة بدالت اإليجار للبيوت.

د- جشع تجار املخالفات واندفاعهم لجني األرباح الطائلة. 

ذ- التهاون مع منتهكي القوانين ومغتصبي األرا�ضي، وعجز الحكومات منذ بداية ظهور العشوائيات عن 
تطبيق القوانين، والتساهل مع املخالفات نتيجة فساد املوظفين.

ر-ارتفاع أسعار األرا�ضي والبيوت السكنية.

ز- رغبة األهالي في سكن أبنائهم وأقاربهم بجوارهم.

س- عدم كفاية سياسات اإلسكان العام للحكومات السورية املتعاقبة منذ تسلم حزب البعث الحكم 
عام  96 .

ش- تزايد ظاهرة بناء السكن العشوائي بعد عام   0 ، حيث شكلت نقطة النطالق ملوجة جديدة 
من البناء في هذه األحياء وفي مراكز املدن، كما الحال في البلدان العربية األخرى التي تمر حالًيا »بمرحلة 
انتقالية«. فقد استفاد السكان من الوضع الحالي وحالة التراخي اإلداري في هذه النقطة املحددة، لبناء مباٍن 

جديدة وارتفاعات للمباني)  ).

من كل ما سبق، نرى أن املواطن الذي اضطر إلى أن يسكن في مناطق السكن العشوائي كان ضحية 
لفساد مقصود ألجهزة الدولة، وهو يدفع ثمن فساد السلطة.

5- عشوائيات األغنياء واملتنفذين في املناطق الراقية:

ال تقتصر العشوائيات على املناطق الفقيرة واملساكن البائسة، فهناك مناطق سكن عشوائي في أكثر من 
منطقة، ومنها مناطق تقع غرب دمشق فيها قصور فخمة جًدا، وبالرغم من أن املساكن هناك فاخرة، فإنها 
تتصف بأنها سكن عشوائي، لألسباب التالية: أن كثيًرا منها غير مرخص أو أنها ال تتقيد بشروط ضابطة 

)  )  املرجع بحث منشور باللغة الفرنسية، بعنوان )األحياء العشوائية في وضع اختبار األزمة في سورية( للباحثة فاليري كالرك، الرابط
https://bit.ly/ 9C8isC



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

23

البناء، أو أنها ال تلتزم باملخطط التنظيمي، وبعضها مرخص بصفة غرفة زراعية ضمن مزرعة، لكنها تحولت 
 ضخمة، وبعضها مرخص لطابق واحد، لكنها أصبحت بناية من خمسة طوابق مخالفة، وهي مثل 

ّ
إلى فيال

جميع مناطق السكن العشوائي مبنية على أرض زراعية أو أراٍض تعود ألمالك الدولة.

يقع معظم هذه املساكن في )قرى األسد، الديماس، يعفور، الصبورة(، وتقع بعد الحدود اإلدارية 
للعاصمة دمشق باتجاه أوتوستراد بيروت، حيث الفلل الضخمة والقصور امللكية واملطاعم الراقية واملدارس 
الدولية وأندية ركوب الخيل والرماية، وفي الطرف املقابل منها، تقع عشرات املنازل العشوائية واألبنية ذات 
الطابقين التي بناها أفراد من حاشية املسؤولين والضباط، بعضهم بنى فوق أرض ليست أرضه، وبعضهم 
أخذ البيت عنوة من سكانه األصليين، إضافة إلى الفقراء ممن كانوا يعملون في حراسة هذه القصور في ما 
م�ضى. علًما أن البناء في املنطقة غربي دمشق يحتاج إلى موافقة »مكتب أمن الفرقة الرابعة«)  ) التابع ملاهر 
األسد، الذي يحتجز كثيًرا من أرا�ضي السكن هناك، تحت بنود وقوانين يكتبها ويفصلها على مزاجه، وال يتم 
»فك احتباسها« إال بعد دعاوى قضائية وتنازالت عن حصص فيها لضباط من »الفرقة الرابعة«، كما ورد 
في مقال منشور في جريدة املدن بتاريخ 5  أيار/ مايو 9 0 ، بعنوان )بارك ريزدنس يعفور ليس للسوريين(.

وعن حجم السكن العشوائي في هذه املناطق، ورد في تقرير منشور بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 9 0 ، في 
موقع راديو روزانا، بعنوان )مخالفات البناء في ريف دمشق تحددها مصالح رامي مخلوف!( أن املنطقة التي 
ا محموًما 

ً
تقع بين بلدة الصبورة ويعفور مع الديماس شهدت، في الفترة الواقعة بين )007  و  0 (، نشاط

من قبل سماسرة وتجار يعملون لصالح »رامي مخلوف وشركائه«، حيث قاموا بشراء أراٍض ومزارع وبيوت 
قديمة، وأغروا املالكين باألموال، وأفادت مصادر خاصة في دمشق لـ »روزنة« إن حجم الفساد وانتشار 
السكن العشوائي بلغت نسبته 90 باملئة، وهي نسبة مرعبة، كما وصل عدد الشقق والفيالت واألبنية 
املخالفة إلى أربعمئة ألف وحدة سكنية مخالفة، نشأت وشيد معظمها بعد أن صدر املرسوم 0  لسنة 

  0 ، هذا املرسوم الذي صدر ليمنع إشادة السكن املخالف، ويقمع هذه الظاهرة بشكل جذرّي)  ).

6-العشوائيات الجديدة في مناطق الشمال الخارجة عن سلطة النظام ومناطق اإلدارة الذاتية:

تضاعف عدد السكان في مناطق الشمال السوري )إدلب وشمال حلب( بسبب موجات النزوح الجماعي 
والفردي والحمالت املتتالية للتهجير املنظم )بالباصات الخضر(، حيث زاد العدد عن   مليون، كما ورد في 
تقرير »منسقو االستجابة« الصادر في 0 0 ، بعنوان التركيبة السكانية في شمال غرب سورية، كما هو مبين 

بالشكل البياني املرفق.

)  )  مقال منشور في جريدة املدن
https://bit.ly/ 9xFjGg

)  )  مخالفات البناء في ريف دمشق تحددها مصالح رامي مخلوف! روزنة
https://bit.ly/ dqYpPE
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)الشكل رقم 5( عن التركيبة السكانية في شمال غرب سورية

ويشكل النازحون في معظم مناطق الشمال أكثر نصف السكان، منهم حوالي مليون يعيشون في مخيمات 
واسعة. كما يعيش كثير من الالجئين في الضواحي غير املنظمة، وتحول كثير من املخيمات من مجرد خيام 
إلى أشباه منازل، حيث قام كثير من النازحين ببناء مساكن بدائية على أرض اشتروها في مناطق مجاورة 
للبلدات واملدن، في شمالي إدلب وإعزاز والباب. ومن صور نشوء مناطق املساكن العشوائية غير املتوافقة 
مع املخططات التنظيمية، قيام بعض املنظمات باستئجار األرا�ضي من املالك ملدة عشرين عاًما، وتشييد 
 عن الخيام. وخالل زيارة ألحد كتاب هذا البحث 

ً
مجموعات منازل صغيرة ومتالصقة، ومنحها للنازحين بديال

إلى مناطق شمال إدلب، في الشهر األول من سنة 0 0 ، تم االطالع على تجربة للبناء العشوائي واملخالف، 
وقد بدأت هذه الحالة بالتزايد، حيث يقوم بعض تجار البناء بشراء قطعة أرض زراعية مسجلة، ويقوم مالك 
، فيقوم تاجر البناء بشق طريق في الوسط، ويقسم األرض 

ً
األرض بنقل ملكية العقار بالسجل العقاري أصوال

إلى عدد كبير من املقاسم الصغيرة، ويبني على حسابه مجموعات من الشقق بمواصفات بدائية، ويبيعها 
للنازحين، كما يبيع بعضهم اآلخر مقاسم معدة للبناء. ويفرغ التاجر بالسجل العقاري للمشترين بأسهم قليلة 
من األرض، تعادل املساحة التي اشتروها، وقد شاهدنا هذه التجربة بأعيننا قرب قرية »حربنوش«، وسمعنا 
من أحد تجار العقارات عن تجارب مماثلة في قرى كللي وحزانو وكفتين، وغيرها في ريف مدينة معرة مصرين 
شمال إدلب. إن مثل هذه التجارب هي بداية نشوء عشوائيات كبيرة، ألنها تعّد مخالفات جماعية مبنية 
بشكل فوضوي وغير مرخص، وال تتوافق مع املخطط التنظيمي وال تلتزم بنظام ضابطة البناء، وستتحول إلى 
أحزمة من العشوائيات، تخنق املدن وتق�ضي على مساحات من حقول الزيتون واألرا�ضي الزراعية املنتجة. 
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إن هذا األمر يتطلب القيام بمسح شامل ملناطق السكن العشوائي التي تتنامى في املناطق الخارجة عن 
سيطرة النظام )سواء في مناطق الشمال أو مناطق اإلدارة الذاتية(، كما يتطلب األمر البحث على وجه 
السرعة عن حلول تشريعية وتنظيمية، تمنع نشوء ضواح عشوائية كبيرة تتسبب في أزماٍت مستعصيٍة على 

الحل باملستقبل القريب)5 ).

7-البلديات ودورها غير املباشر في انتشار العشوائيات:

البلديات هي املسؤولة عن إصدار نظام ضابطة البناء ضمن دائرة اختصاصها، وهي التي تحدد شروط 
منح الرخص. وقد لعبت البلديات دوًرا مزدوًجا في استفحال أزمة العشوائيات في سورية: 

آ- الدور السلبي املتمثل في تأخرها بإصدار املخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء، وكذلك وضع 
العقبات أمام البناء املرخص، من خالل فرض الرسوم املرتفعة للترخيص، وكذلك تسابقت البلديات 
في وضع التعقيدات أمام املواطنين طالبي الترخيص، ومن ذلك تحديد شروط نموذجية للعقار املطلوب 
ترخيص البناء عليه؛ توصيف العقار في بيان القيد العقاري )بأنه َمْقَسم معد للبناء وترفض ترخيص العقار 
إذا كان يتضمن أي توصيف آخر( واشتراط عدم وجود أي إشارة على صحيفته العقارية، وأن يحقق شرط 
املساحة، بل إن بعض البلديات تشترط الحصول على موافقات من دوائر البيئة واآلثار ومصلحة الزراعة 
والحراج، واألوقاف وغيرها. كل ذلك زاد من صعوبات الترخيص ورفع كلفة البناء النظامي، فعجز املواطن 
عن اإليفاء بهذه املتطلبات، ألن ترخيص البناء يمر بدورة أشبه ما تكون باملتاهات إلنجازه. ومن الشروط 

األولية للترخيص، كما وردت في موقع بوابة الحكومة اإللكترونية السورية:

يتم تقديم طلب الترخيص إلى ديوان مجلس املدينة أو رئاسة البلدية، ويحال الطلب إلى ديوان شعبة 
رخص البناء ويتم طلب استكمال كافة األوراق املطلوبة من قبل املواطن، وتحال اإلضبارة إلى الدراسة 
ومن ثم إلى نقابة املهندسين وشركة الكهرباء وشركة الصرف الصحي، ويتم استكمال طلب الترخيص لدفع 
الرسوم واألمانات والشرفيات، وتحال اإلضبارة بعدها إلى دائرة السجل املؤقت، وذلك للتأشير عليها وللتأكد 
من صحة التسجيل، وبعد االنتهاء من إجراء التسجيل لدى دائرة السجل املؤقت، يستلم صاحب العالقة 
 من استمارة رخصة البناء ومخططات الترخيص. والوثائق املطلوبة هي: طلب ترخيص وبيان صادر بتاريخ 

ًّ
كال

جديد إلثبات ملكية العقار ومخطط إفراز؛ وصورة عن البطاقة الشخصية وموافقة املالك املوثقة بالكاتب 
بالعدل؛ ومخطط كروكي ومخطط موقع عام وبراءة ذمة مالية وموافقة دائرة اآلثار، وموافقة مديرية 
الزراعة والحراج، إذا كان قريًبا من أي عقار حراجّي، واملوافقات األمنية والعسكرية إذا كان قريًبا من أي 
موقع عسكري أو عقار تملكه وزارة الدفاع، وموافقة ترخيص الحدود من وزارتي الداخلية والدفاع، إذا كان 
واقًعا في أي منطقة حدودية، وموافقة الشركة العامة للصرف الصحي وموافقة الشركة العامة للكهرباء، 
  طوابق، وعقد إشراف  أكثر من  الطابقية  للبنايات  بالنسبة  املصعد  التربة، ومذكرة  ميكانيك  وتقرير 
 من نقابة املهندسين ومجموعة 

ً
فني ومخطط معماري ومخطط إنشائي ومذكرة حسابية مصدقة أصوال

 من نقابة املهندسين( ومخطط بناء: 
ً

املخططات الهندسية )مخططات كهربائية وميكانيكية مصدقة أصوال
مشروع البناء على cd، وأما الرسوم فهي متنوعة وباهظة وتدفع لجهات متنوعة.

)5 ) - تقرير »منسقو االستجابة« عن عدد السكان شمال غرب سورية، في 9  تشرين األول/ أكتوبر 0 0 
https:// u.pw/VTvQi
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ب – الدور التشجيعي املتمثل بمنح التسهيالت ملناطق السكن العشوائي! واتباع سياسة غّض النظر عن 
البناء املخالف بإيعاز من السلطات الحزبية واألمنية، كما أن قرار قيادة حزب البعث )عام  98 ( بتزويد 
مناطق العشوائيات بخدمات املاء والكهرباء، أوحى إلى الجميع بأن الدولة منحت هذه املناطق مظلة الحماية 
ونوًعا من الشرعية. وقد شجع ذلك تجار املخالفات على مضاعفة حجم أعمالهم، نظًرا الرتفاع الطلب على 
هذه املساكن، مما ساعد في انتشار مناطق السكن العشوائي في سورية بشكل كارثّي. وإن غاية قيادة حزب 
البعث من هذا القرار هي تيسير ظروف السكن ملجاميع املتطوعين بالجيش الوافدين بمعظمهم من القرى 
الساحلية، ألن الضباط الذين حرضوهم على السكن في هذه املساكن حريصون على استقرار هؤالء، ولهذا 

تم تمرير هذا القرار من الحزب القائد للدولة واملجتمع.

8-استراتيجيات قاصرة لحّل هذه اإلشكاليات 

لم تتمكن خطط الحكومة السورية من مواجهة الطلب الهائل للمسكن، ولم تبحث عن الحلول السريعة 
درِة الشقق النظامية، ولجوء املواطن إلى تجار املخالفات 

ُ
إلنجاز املخططات التنظيمية. وقد أدى ذلك إلى ن

لسّد حاجته بالسكن، وأسهم ذلك في توسع العشوائيات. وبقيت التشريعات والقوانين قاصرة عن إيجاد 
حلول جذرية إلشكاالت السكن العشوائي، ولم يصدر أي قانون يحقق العدالة لشاغلي املساكن في هذه 
املناطق، وأما القانون   / 008 ، فقد بقي حبًرا على ورق، ولم تبادر الدولة للقيام بأي خطوة تثبت الجدية 
في حل هذه األزمة املتفاقمة. وأما القوانين التي صدرت بعد سنة   0 ، فقد تم تطبيقها بطريقة تمييزية 
وانتقامية، واستهدفت سكان املناطق املعارضة للنظام، ومثال ذلك طريقة تطبيق املرسوم 66/   0 : 
حيث تقرر هدم املناطق التي تمت محاصرتها وتدميرها، ثم تهجير سكانها املعروفين بمعارضتهم للنظام. أما 
مناطق عش الورور واملزة 86 والسومرية، التي يتكون معظم سكانها من األقلية املؤيدة للحكومة، فلم يتم 
تشميلها بأحكام هذا املرسوم إلعادة تنظيم أّي منها. وهذا يعّد أوضح مثال على أن االستمالكات واملراسيم 
املؤدية للهدم تستخدم كأدوات تمييزية ووسائل للضغط على ساكني املناطق املعارضة، وسالًحا لتأكيد 

هيمنة السلطة.
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9-البعد السيا�سي لقضية السكن العشوائي في سورية وتحويله إلى أداة للهيمنة

قام النظام السوري بحماية تجار املخالفات ومتعهدي البناء في مناطق العشوائيات، وأتاح لهم بيعها 
للمواطنين دون أن يحصلوا على حق تسجيلها أو تثبيت شرائها. تم هذا األمر ضمن خطط منهجية لتوطين 

أبناء الريف في أطراف مدينة دمشق، وأطلق على هذه السياسة تريف املدينة)6 ) .

وفي فترة السبعينيات من القرن املا�ضي، بدأ يتكرس االستبداد العسكرّي للنظام، وتنامت النزعة الطائفية 
لهذا االستبداد، حيث عملت الدولة وأجهزتها األمنية على توطين القادمين من الريف في مناطق عشوائيات 
ذات هوية طائفية محددة؛ فتحول جزء كبير من هذه العشوائيات إلى خزان بشرّي مواٍل وداعٍم للنظام. 
ومن أبرز األمثلة على ذلك، منطقة مزة 86، وهي واقعة في منطقة استراتيجية في العاصمة دمشق، وتشكل 
مساحة شاسعة توصف من قبل أهالي دمشق، تارة بأنها حارة املخابرات، ومرة بأنها منطقة املخالفات، 
ومعظمها سكن عشوائي وغير منظم، وال تتمتع املساكن املشادة فيها بأدنى درجة من درجات السالمة واألمان، 
وقد بنيت هذه املساكن على أراٍض تعود ملكيتها للدولة، وهي من أكثر املناطق حاجة إلى التنظيم والتخديم. 
وألن معظم سكان تلك املنطقة من الطائفة املوالية للنظام، اكتسبت الحصانة والحماية من أعمال الهدم 
أو تشتيت السكان، مقارنة بغيرها من مناطق السكن العشوائي. ونشر موقع »االقتصادي - سورية«، بتاريخ 
  كانون األول/ ديسمبر 9 0 ، تصريًحا لعضو املكتب التنفيذي في محافظ دمشق، فيصل سرور، قال فيه 
إن »منطقة املزة 86 العشوائية هي خارج خطط إعادة التنظيم حالًيا، وإن األولوية اآلن هي ملناطق برزة 
والقابون وجوبر واليرموك. وطمأن هذا العضو سكان املزة 86، بأنهم لن ُيجبروا على توقيع تعهدات التنازل 

عن العقار وقيمته، في حال قررت املحافظة إخضاع املنطقة للتنظيم من جديد«)7 ).

10-سياسة حرب األمالك التي تنتهجها الحكومة السورية

ا، وحرًبا قانونية، ضد املعارضين واملناطق 
ً
ا خبيث

ً
تتبع السلطة الحاكمة في سورية بعد عام   0  تكتيك

الثائرة، كإجراءات انتقامية إلحكام سيطرتها على األمالك واألرا�ضي بخطوات منهجية تمهد كل خطوة ملا 
يليها؛ حيث تبدأ بنزع ملكية املساكن من خالل تدمير املساكن في مناطق املعارضة، إلجبار السكان قسًرا 
على الرحيل، ونظًرا للبؤس والحاجة للغذاء أو بسبب تبدد اآلمال بالعودة، يضطر السكان إلى بيع عقاراتهم 
 أمام 

ً
)املدمرة منها والسليمة(. وتعّد مشكلة العقود والوثائق والثبوتيات وصعوبات الحصول عليها عقبة

املالكين الذين يتساهلون بالبيع بأرخص األثمان، نظًرا لعدم امتالكهم هذه الثبوتيات املؤيدة للملكية. وفي 
الحلقة األخيرة، يوظف النظام القوانين التي يصدرها تباًعا لتجريد الناس من ملكياتهم، بسبب االشتراطات 
التعجيزية املفروضة على املهجرين بموجب هذه القوانين؛ إذ يعجزون عن اإليفاء بها، نتيجة التهجير 

)6 )  - حول ظاهرة تريف املدينة: مقال سورية الريفية للكاتب ياسر نديم السعيد منشور بتاريخ    أيلول/ سبتمبر   0 ، في موقع الجمهورية.
https://bit.ly/ cJoSsr
ومقال بعنوان )ملاذا تزايدت ظاهرة »تريف املدن« في املنطقة العربية؟( منشور بتاريخ    شباط/ فبراير 9 0  في موقع مركز املستقبل لألبحاث 

والدراســات املتقدمــة.
https://bit.ly/  THsrP

)7 )تصريح لعضو املكتب التنفيذي في محافظة دمشق )فيصل سرور( -
https://bit.ly/  CBdsa
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واالعتقال واملالحقات االمنية، فتصبح املساكن األمالك غنيمة سهلة للنظام وأتباعه. 

ومن أسباب استهداف النظام لسكان العشوائيات، أن معظم مناطق السكن العشوائي موجودة داخل 
مراكز املدن، ولهذا تعّد أراضيها باهظة الثمن، وإن عدم امتالك حائزي هذه املساكن ألي سند أو وثيقة 
للملكية يجعل االستيالء على ملكياتهم وطردهم منها أمًرا يسيًرا. تقول ليلى فيغنال، وهي أستاذة بجامعة 
سم بنزع امللكية، وفقدان املنازل واملمتلكات، ففي سورية تم احتالل 

ّ
رين بفرنسا: »تخلق الحرب اقتصاًدا يـت

املمتلكات الخاصة بالسوريين النازحين من أطراف ثالثة، ومصادرة القوات املسلحة املنازل واملمتلكات، 
 عن معامالت االضطرار وبيع األصول العقارية هَرًبا من أجل النجاة، حين استخدمت قوات الحكومة 

ً
فضال

السورية وحلفاؤها القصف، مراًرا وعلى نطاق واسع، كما في حمص حلب الشرقية الغوطة داريا، وذلك 
لبلوغ غاية محددة، وهي تدمير املناطق التي تسيطر عليها املعارضة، وإجبار السكان على املغادرة)8 )«.

)8 )  - بحــث بعنــوان »األماكــن التــي تعــّرض أهلهــا لنــزع امللكيــة خــالل الحــرب فــي ســورية« للكاتبــة: ليلــى فيغنــال، وهــي أســتاذة بجامعــة ريــن الثانيــة 
بفرنســا، منشــور فــي   تمــوز/ يوليــو 0 0 ، وقــام مركــز حرمــون بترجمــة املــادة بــإذن مــن مؤسســة فريدريــك إيبــرت املالكــة حقــوق نشــر البحــث.

https://bit.ly/ fAhrFZ
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ا- التشريعات العقارية السورية واستقرار امللكية
ً
ثالث

السكن العشوائي وأوضاع امللكية في السجل العقاري– 1

هناك ثالث حاالت للملكية في مناطق السكن العشوائي في السجل العقاري: األولى املباني املشيدة على 
األرا�ضي )غير املحددة واملحررة(، هذه األرا�ضي لم تسجل في السجل العقاري ُمطلًقا، فهي عقارات وأراٍض بال 
رقم وال مخطط وال هوية لها؛ والثانية املباني املشيدة على أمالك األوقاف، أو على أرا�ضي أمالك الدولة أو التي 
تملكها أي جهة من الجهات العامة أو الوزارات أو البلديات؛ والثالثة املباني املشيدة على األرا�ضي املحددة 
واملحررة ويملكها أفراد، ووصفها في السجل العقاري )أرا�ضي زراعية(، وتعّد خارج املخطط التنظيمي، 
وال يمكن تصحيح أوصافها بالسجل العقاري إلى مباٍن وشقق سكنية، ألنها غير نظامية وغير مرخصة وغير 
مفرزة، فال يستطيع أصحاب هذه املساكن والشقق تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري، إنما من املمكن 
أن تسجل امللكية باعتبارها حصة سهمية من أصل العقار الزراعي، وقد يصل عدد املالكين للعقار الواحد 
إلى املئات، وكثيًرا ما يؤدي هذا الواقع إلى عدد هائل من الخصومات والنزاعات القضائية بين مالكي هذه 

األسهم.

القوانين السورية والفشل الذريع في حّل مسألة السكن العشوائي وامللكيات الشائعة– 2

تناولت العديد من القوانين مشكلة الشيوع في سورية، بدًءا من القانون املدني السوري رقم  8 لعام 
9 9 ، وقانون إزالة الشيوع    لعام 986 ، والقانون    لعام 008 ، والقانون 9 لعام  97 ، لتقسيم 
وعمران املدن. وحاولت الحكومة السورية معالجة مسألة السكن العشوائي، من خالل القانون 9 لعام 
 97  لتقسيم وعمران املدن، لكنها لم تطبق هذا القانون، حيث تم إلغاؤه بالقانون    لعام 5 0 ، ولم 
تنفذ املخططات التنظيمية، ولم توفر األرا�ضي الصالحة للبناء، مما جعل الناس تتجه إلى السكن في مناطق 
السكن العشوائي لتوفير املأوى الرخيص واملتاح. أّما القانون 60 لعام 979  للتوسع العمراني، فقد وضع 
القيود واالشتراطات على مالكي األرا�ضي، ودفعهم ذلك إلى بيعها لتجار املخالفات املرتبطين بالسلطة اإلدارية 

ص وشّجع على تف�ضي البناء العشوائي املخالف.
ّ
واألمنية، مما أعاق البناء النظامي املرخ

لكن القرار الحاسم الذي أضفى نوًعا من الشرعية على البناء املخالف في مناطق السكن العشوائي 
هو قرار اللجنة املركزية لحزب البعث العربي االشتراكي في عام  98 ، الذي نص على تقديم خدمات املاء 
والكهرباء لهذه املناطق، وقياًسا على ذلك قدمت الحكومة املزيد من الخدمات كتعبيد الطرق وافتتاح 
بعض الدوائر الخدمية فيها، كما وصلتها بشبكة التيار الكهربائي، وأوصلت إليها مياه الشرب، ومدت بعض 
الطرق إليها، وافتتحت املدارس املختلفة واملستوصفات واملراكز االستهالكية وغير ذلك. وهكذا اكتسبت 
هذه املساكن نوًعا من الشرعية والحماية باعتراف الدولة بها. تقول صحيفة )الثورة( في عددها الصادر 
في   نيسان/ أبريل   0 ، تحت عنوان )غياب كامل للخطط(: حتى العام 000 ، كان القانون    لعام 
960  هو القانون الذي يعالج مخالفات البناء، واستمر سريان القانون لغاية العام 000 ، حين أصبح 
عدد السكان في أحياء العشوائيات يشكل نحو ثلث السكان في دمشق، وفي عام 987  قّرر املكتب التنفيذي 
املوافقة على تخديم مناطق السكن العشوائي، مما أدى إلى زيادتها، وفي العام 000 ، صدر القانون 6  وقد 
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أوجد توازًنا وحاول معالجة املخالفات وأتاح للوحدات اإلدارية تطبيق القانون رقم 9 لعام  97  الخاص 
بتنظيم وعمران املدن، وقد ُوصف بأنه من أعدل القوانين. وتضمن تطبيق القانون 6  إما تطبيقه ضمن 
املخطط التنظيمي بناء على رغبة املالك، وإما تنظيم منطقة متكاملة كما ترى الوحدة اإلدارية، أو تطبيق 
بنوده األخرى في املناطق التي تشهد توسًعا عمرانًيا، على سبيل املثال، منح نسبة %40 من القيمة التنظيمية 

للمقاسم السكنية، أو ملالكي عقار وقع عليه التنظيم، ونسبة %60 للمالكين املنذرين بالهدم.  

 جذرية لجهة تأمين 
ً

أما القانون   لعام  00 ، فقد تشدد بقمع مخالفات البناء، لكنه لم يوجد حلوال
املساكن بأسعار تتناسب مع واقع حال أصحاب املنازل في مناطق السكن العشوائي، أو محاولة طرح البدائل 
لهذه املناطق، فتفاقمت املشكلة وازداد البناء في مناطق السكن العشوائي بشكل جنوني، مع سياسة غض 
الطرف عن الفساد، وانتشار الرشاوى في كل األجهزة الحكومية املكلفة برصد حركة البناء وقمع املخالفات، 
وانتقل كثيرون إلى عالم »االنتفاع« من جراء واقع يدفع باتجاه املخالفة، وقانون يمنعها. وجاء املرسوم 
59 لعام 008  الذي يهدف إلى معالجة واقع مناطق السكن العشوائي التي تم تشييدها قبل تاريخ سريان 

القانون رقم   لعام  00 ، داخل أو خارج املخططات التنظيمية)9 ).

آب/     وبتاريخ  حلول.  وال  عالج  ال  حيث  سوداوًيا،  كان  الواقع  لكن  النظري،  الصعيد  على  هذا   
أغسطس  0 ، أصدرت وزارة اإلدارة املحلية الئحة تفصيلية تتضمن تعليمات وشروط وموجبات منح 
رخص البناء على العقارات الشائعة )ُملكيات األسهم( داخل املخططات التنظيمية، وكانت تبغي من ذلك 
إتاحة الفرصة للمواطنين الستثمار عقاراتهم، ولم يكونوا قادرين على ذلك الستحالة إفرازها، نظًرا ملساحاتها 
الشاسعة أو لكثرة املالكين الذين يملكون فيها سهاًما قليلة ضمن مساحات شاسعة، حيث لم تكن القوانين 

تسمح لهم باستثمار مثل هذه املساحات)0 ).

القانون 33 لعام 2008

 يهدف هذا القانون إلى إيجاد حل جذري ملسألة السكن العشوائي، وجاء في نص املادة   منه: )يهدف هذا 
القانون إلى تثبيت ملكية العقارات املبنية وأجزاء العقارات غير املبنية في التجمعات السكنية املوجدة املعينة 
ضمن منطقة عقارية محددة ومحررة أو جزء منها، وذلك عن طريق إزالة الشيوع وعملية تصحيح األوصاف 
واإلفراز وكذلك تعديل الصحيفة العقارية، بشكل يتوافق مع الوضع الراهن والقائم لتلك العقارات(، مع 
مالحظة أن هذا القانون ال يشمل تنظيم جميع مناطق السكن العشوائي، كما يوحي عنوانه بذلك، حيث 

ينص بأنه يتم تحديد املناطق الخاضعة ألحكامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء!

وحين تحديد املناطق التي يشملها هذا القانون؛ يقوم مكتب التوثيق العقاري بتنظيم العقد الالزم لوضع 
إشارة خاضع ألحكام قانون اإلفراز وإزالة الشيوع وتصحيح األوصاف على صحائف العقارات املشمولة 

)9 ) مقال صحيفة الثورة بعنوان »قوانين وتعليمات تنفيذية بالجملة.. السنوات تم�ضي وال حلول عملية للسكن العشوائي«.
https://bit.ly/ PwVMDL

)0 )  وفــق مــا ورد فــي تحقيــق لصحيفــة الثــورة، بعنــوان »الحكومـــــات املتعاقبــــــة: معالجـــــــة الســــــــكن العشـــــوائي فــي قائمــــــة أولوياتنــــــــا«، العشــوائيات 
تزايــدت بنســبة 0   % بيـــــــن  99  و 0 0 

https://bit.ly/ PQr p0
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بالقرار، وعدم إجراء أي معاملة على هذه العقارات. ويتم تبديل النوع الشرعي للعقارات املشمولة باملخططات 
التنظيمية املصدقة من أميري إلى ملك، إذا كان نوعها الشرعي أميرًيا. منح القانون اللجنة املشكلة بموجب 
 نقدًيا عوًضا عن ملكيته فيها، وإعطاء أي من أصحاب 

ً
أحكامه تفويًضا إلعطاء أي مالك في املنطقة بدال

االستحقاق مساحة من األرض تزيد على استحقاقه، لقاء دفع قيمتها نقًدا ملالك العقار، وتخضع ألحكام 
هذا القانون العقارات الجارية بملك األفراد وأمالك الدولة الخاصة والعامة وأمالك املؤسسات، والوقف 

واالستيالء واملصادرة)  ).

والسؤال األهم في هذا السياق: هل أسهم هذا القانون الذي م�ضى على صدوره أكثر من    سنة في حل 
معضلة السكن العشوائي في سورية؟ نشرت صحيفة )البعث( الرسمية الناطقة باسم النظام السوري 
 عّبرت فيه عن خيبة األمل من هذا القانون بعد عشر سنين من صدوره، حيث قالت:)  ) »القانون    

ً
مقاال

لعام 008  املتعلق بموضوع ملكية السكن العشوائي وتثبيت هذه امللكية بعث التفاؤل بأن تحل معضلة 
ا نظامًيا للمنزل 

ً
العشوائيات، ولو نسبًيا، وذلك على اعتبار أن الشاغل لهذا السكن العشوائي سيغدو مالك

الذي يسكن فيه ويقطنه؛ وهذا يعني أن عمليات البيع والشراء لهذه املساكن ستصبح أكثر وضوًحا، كونها 
ستتم وفق عقود مبنية على وثائق ملكية تحد بشكل كبير من عمليات التالعب التي كثيًرا ما تحصل في األبنية 
العشوائية، لكن وبعد مرور ما يزيد عن عشرة أعوام على صدور هذا القانون، تال�ضى هذا التفاؤل، ألنه أي 
القانون بقي حبًرا على ورق وحبيس أدراج وزارة اإلدارة املحلية، التي أكدت في أكثر من مناسبة نيتها وسعيها 
لتسوية العشوائيات«! وأضافت الصحيفة أن سبب األصداء اإليجابية التي رافقت صدور القانون كون هذا 
القانون سيتيح للوحدات اإلدارية تجاوز الضغوطات من أصحاب املصالح، كاملقاولين والشركات العقارية 
وتجار البناء. وفي النتيجة النهائية، نجد أن هذا القانون تم إصداره لصالح بعض الشخصيات النافذة في 
نظام األسد، وذلك عبر قوننة وضع عقارات محددة ومنحها طابو أخضر، أتاحت لهذه الشخصيات بناء 
القصور، وهذا يثبت أن املشكلة في القوانين العقارية أو باقي القوانين التي يصدرها نظام األسد ليست في 
النص فقط وإنما في التطبيق أيًضا، ومن دون تغيير في العقلية اإلدارية والبنية السياسية الحالية، لن 

تجدي هذه القوانين نفًعا على أرض الواقع)  ). 

غاية النظام من إصدار املزيد من التشريعات العقارية– 3

إّن من يرصد هذا العدد الهائل من القوانين والتشريعات التي يصدرها النظام، منذ تسع سنوات دون 
انقطاع، يتساءل عن غاية اهتمامه بقضايا األرا�ضي وامللكيات العقارية واملساكن. وإن من دواعي اهتمام 

النظام بهذا امللف:

أن النظام ينظر لألفق البعيد ملا بعد الحرب، ويستعد ليقطف ثمار حربه باالستثمار في هذا القطاع 	 

)  )  مقال منشور في موقع )زمان الوصل( بعنوان: »األســـــد يصــــدر القانـــون    لـتثبيـــــت ملكيــــــة العقـــــارات فـــي التجمعـــــات الســـــكنية علــــى الوضـــــع 
الراهـــن«

https://bit.ly/ dlIOk 

)  )  مقال منشور في صحيفة البعث
https://bit.ly/  DbTCe

)  )  - املرجع السابق نفسه.
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املربح: قطاع العقارات ومشاريع إعادة اإلعمار.
يهدف النظام من خالل القوانين املتعلقة بالسجل العقاري إلى التالعب بملف امللكيات العقارية في 	 

سورية، وسلب حقوق املالكين وتزوير أسماء املالكين، ولتحقيق غايته يستعين بأحكام وإجراءات 
هذه القوانين الجديدة، كما يستغل غياب املهجرين واملعتقلين واملفقودين الستحالة حضورهم 

خالل املهل املحددة لتثبيت حقوقهم، فيتم هذا التالعب تحت غطاء القانون. 
يسعى النظام من خالل هذه التشريعات العقارية لتمكين مؤيديه وشركائه من السيطرة على املزيد 	 

من األرا�ضي والعقارات في كبرى املدن والضواحي ذات املواقع املميزة. ومثال ذلك املرسوم 66/   0  
والقانون 0 / 8 0  الذي يتيح في الخيارات الثالثة لكبار املتنفذين االستيالء على ملكيات السكان، 

من خالل شرائها باملزاد العلني، نظًرا للشروط التعجيزية التي فرضت على املالكين.
إن اهتمام النظام بامللف العقاري يمنحه الذريعة لطلب التمويل ملرحلة إعادة اإلعمار، ألنه من 	 

خالل هذه القوانين التي يصدرها تباًعا، ُيظهر نفسه أمام العالم كنظام متحضر ومعني بتنظيم 
مدنه وإعمارها.

يبغي النظام من هذه التشريعات تغيير األسس القانونية ألنظمة التسجيل العقاري، بطريقة تتيح له 	 
خصخصة كثير من األرا�ضي العامة ونقل ملكيتها بما يحقق مصالحه ومصالح الدول املتحالفة معه. 
ومن القوانين التي تغير أسس أنظمة التسجيل العقاري، القانون )  ( 7 0  إلعادة تكوين الوثيقة 
العقارية املفقودة أو التالفة، وهو يهدف إلى استحداث آليات جديدة لم تكن موجودة في قانون 
السجل العقاري رقم )88 ( لعام 6 9  )  )، وكذلك املرسوم التشريعي 12 لعام 6 0  الذي يهدف 
إلعداد نسخة رقمية )إلكترونية مؤتمتة( لكل حقوق امللكية التي يتم نقلها عن الصحيفة العقارية 

في مديريات املصالح العقارية)5 ).
يهدف من خالل املراسيم والقوانين إلى شرعنه عمليات املصادرة واالستيالء على مناطق السكن 	 

العشوائي وغير املنظم في املناطق الذي تعيش فيه الفئات األشد فقًرا، ويستهدف مناطق سكن 
املعارضين للنظام، خاصة أن هذه الفئات ال تملك الوثائق واملستندات التي تثبت ملكيتها، كل ذلك 
ملصلحة األتباع واملؤيدين. ومن أبرز املراسيم والقوانين التي أتاحت للنظام شرعنة عمليات املصادرة 
واالستيالء على مناطق السكن العشوائي، املرسوم التشريعي 66 لعام   0  الذي نص على إحداث 
منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن املصّور العام ملدينة دمشق والقانون 0 /)6 )8 0 ، ومن قبلها 
قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم )5 ( 008 ، الذي يطبقه النظام اليوم على مناطق حلب 

الشرقية.
جبر املالَك على التخلي عن ملكيته، بسبب 	 

ُ
إن القوانين التعسفية التي تلزم املالكين بخيارات ظاملة ت

)  )  - مقال منشور في صحيفة )عنب بلدي( بعنوان: »مخاطر قانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية املفقودة أو التالفة على ملكيات السوريين«، 
للمحامي أحمد صوان.

https://bit.ly/ dIgOrp

)5 )  - مقــال منشــور فــي صحيفــة )عنــب بلــدي( بعنــوان محاذيــر تطبيــق املرســوم التشــريعي    لعــام 6 0  الخــاص بأتمتــة الســجالت العقاريــة 
املحامــي أحمــد صــوان-

https://bit.ly/ uhsTug

)6 )  - املرسوم التشريعي 66 لعام   0  إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق-
https://bit.ly/ ueQMCp
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عجزه عن تنفيذ هذه الشروط التعجيزية، ومثال ذلك ما ورد بالقانون 0 ، لعام 8 0  في املادة 9  
التي قررت الخيارات الثالث للتصّرف بملكية األسهم. 

4 - مخاطر املخططات التنظيمية التي يصدرها النظام على امللكيات

في سعيه املحموم للهيمنة على املجتمع السوري وفرض الهندسة الديموغرافية القسرية عبر التهجير، 
ومحاولة تغطية ممارساته بأدوات قانونية؛ يصدر النظام القوانين واملخططات التنظيمية إلعادة تشكيل 
سورية املتجانسة، وتكريس الوجود اإليراني والرو�ضي واملخططات التنظيمية التي يصدرها النظام ال تقل 
خطورة عن القوانين الجديدة؛ حيث يصدر النظام املخططات التنظيمية الجديدة للمدن واملناطق، وفق 
منهجية تمكنه من مصادرة األمالك بعد التدمير والتهجير القسري إلعادة الهندسة الديموغرافية، وذلك 
وفق مصالح املوالين ووفق مخططات حلفائه من الروس واإليرانيين. واملخططات الجديدة ال تمهد للبدء 
بإعادة اإلعمار، بدليل أنها تستهدف كثيًرا من املناطق غير املدمرة، بل تشمل املناطق املرخصة واملنظمة 
واملأهولة، وإن معظم املخططات التنظيمية التي أصدرها النظام تستهدف إزالة األبنية الواقعة في مناطق 
املعارضين، وال تقترب من مناطق العشوائيات التي يسكنها املوالون مثل )املزة 86 ومثيالتها(. وإن كثيًرا من 
املخططات التنظيمية تصدرها الدولة بناء على رغبة اإليرانيين لتوسعة املقامات الشيعية أو توفير الحماية 
ملحيط سفارتها أو بعض مناطق نفوذها. وفي لقاٍء تم في نهاية سنة 0 0 ، في مدينة غازي عنتاب التركية، بين 
فريق هذا البحث ورئيس بلدية دارّيا في عام   0 ، ذكر لنا أن النظام أوفده إلى طهران ملناقشة املخطط 

التنظيمي ملدينة داريا، لتوافق عليه إيران. وخاصة بما يتعلق بتوسعة وحماية )مقام السيدة سكينة(! 

ومن أخطر املخططات التنظيمية الجديدة، مخطط مخيم اليرموك؛ حيث أعلنت محافظة دمشق، 
بتاريخ 9  حزيران/ يونيو 0 0 ، “املخطط التنظيمي العام ملنطقة اليرموك”، برقم 98 / ، وجاء ضمن 
السياسات العقارية الجديدة التي تبناها النظام السوري، وتؤكد نّياته في تغيير هوية املخيم الديموغرافية، 
وشطب خصوصيته الوطنية، وتكمن خطورة املخطط التنظيمي الجديد ملخيم اليرموك، من خالل تبيان 
مدى خروقاته القانونية الصريحة للحقوق العينية العقارية املكتسبة لسكان املخيم، حيث يشير املخطط 
الجديد إلى نزع صفة املخيم، وتسميته “منطقة اليرموك”، ووضع مسمّيات جديدة لحارات املخيم، كي 
تقطعه عن تاريخه األصيل، ويقول املحامي الباحث أيمن فهمي أبو هاشم)7 )«: يتعامل املخطط التنظيمي 
الجديد مع أرا�ضي املخيم، باعتبار أن املساكن املسجلة في قيود الهيئة العامة ملؤسسة الالجئين بموجب 
إذن سكن، بمثابة إنشاءات وأنقاض، ال تشملها قوانين التملك، ألنها أقيمت على أراض مؤجرة من الدولة، 
ولجهة تتبع للدولة، وهي مؤسسة الالجئين. وضمن هذا اإلطار الذي يعتمده املخطط التنظيمي الجديد، ال 
يحق لالجئ الذي يمتلك إذن سكن أن يطالب بسكن بديل، في حال كان منزله قد تعرض لتدمير جزئي أو 

كلي)8 ).

)7 )  املصــدر مقــال املحامــي الباحــث أيمــن فهمــي أبــو هاشــم منشــور فــي   -7-0 0  بعنــوان )خطــورة املخطــط التنظيمــي ملخيــم اليرمــوك فــي إهــدار 
الحقــوق العقاريــة لســكانه وتغييــر هويتــه الديموغرافيــة(

https://bit.ly/ mpE6Gt

)8 )  املرجع السابق نفسه.
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5 - ما هدف النظام من التالعب بسجالت امللكية وإضاعة الحقوق وامللكيات العقارية للسوريين؟ 

 هناك هدفان أساسيان للنظام الهتمامه باملسألة العقارية في سورية: األول استعمالها كسالح حرب 
 

ً
لقهر املعارضين وتوظيفها لتعزيز سيطرته السياسية، وتحويل قضية الحقوق وامللكيات العقارية مستقبال

 عن أن التالعب 
ً

إلى ورقة تفاوضية رابحة؛ واآلخر إحكام قبضته األمنية على أهم املناطق في سورية، فضال
بامللف العقاري يخدم املصالح االقتصادية للنخبة املوالية له، لإلفادة من مشاريع اإلعمار القادمة التي 
ستبني ما كان قد خربه النظام بنفسه؛ ألن العقارات التي سيفقدها املالكون بموجب هذه القوانين الظاملة 
ستؤول ملكيتها للدولة، وسيقدمها النظام جوائز ترضية لحلفائه، وسيقدمها أراٍض جاهزة إلقامة املنشآت 

واملشاريع االستثمارية لحلفائه اإليرانيين والروس ولكبار الفاسدين من املوالين له.

جحفة التي أصدرتها السلطة الحاكمة في سورية بعد عام  
ُ
6- القوانين العقارية اإلشكالية وامل

2011

استغل النظام األوضاع بعد اندالع الثورة السورية   0 ، ورأى أن الفرصة مناسبة للتخفيف من معضلة 
السكن العشوائي، وخاصة في املناطق التي استطاع أن يهّجر أهلها، فقام بإصدار عدد من التشريعات التي 
تتيح له هدم وتجريف مناطق سكنية كاملة، ومنها املرسوم التشريعي رقم 66 لعام   0  إلحداث منطقتين 
تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق)9 ). ثم صدر القانون رقم 0  لعام 8 0  الذي يسمح ألي وحدة إدارية 
أن تنتقي وتحدد مناطق إعادة التطوير العقاري في األحياء غير الرسمية داخل أراضيها، ويقلل هذا اإلجراء 
كثيًرا من حقوق املالكين األصليين في تلك املناطق، ألن معظم سكان األحياء العشوائية ال يملكون الصفات 
القانونية للمطالبة بحقوقهم غير املسجلة بالسجل العقاري، أي إنهم لو رغبوا في املطالبة بأي تعويض، 
فسيتعذر عليهم ذلك. وهكذا بدأت مرحلة التدمير القانوني، ألن تدمير العقارات بسالح التشريعات والقوانين 
ا من الهدم بالقصف واآللة العسكرية! ومن أهم القوانين التي استهدفت البنية العقارية في سورية 

ً
أشد فتك

القوانين التالية:

أ- قانون التطوير والستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008

منح هذا القانون صالحيات كثيرة للهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري، منها ما نصت عليه الفقرة 
  من املادة 0 من القانون، من صالحيات الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري بهدم وإعادة بناء أو 
تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة. ولم يمنح هذا القانون أي حماية ألصحاب املساكن والشقق الواقعة 
ضمن مناطق العشوائيات، ألنه اعتمد مبدأ املسح االجتماعي لتحديد حق الحائز بملكية مسكنه. وتكمن 
خطورة هذا املبدأ في أن املسح االجتماعي -في حال تطبيقه في الوقت الراهن- سيحرم معظم املهجرين من 
أي حق باملساكن الواقعة ضمن العشوائيات، بسبب غيابهم عند إجراء عمليات املسح االجتماعي، وعندئٍذ 
يتم تثبيت الحق باملسكن: للساكن الَعَر�ِضّي، أو للحائز الذي يصدف وجوده أثناء املسح، وسيؤدي ذلك إلى 
حرمان املالكين الحقيقيين للمنازل، وإعطائها للجماعات املوالية للحكومة الذين يشغلون هذه البيوت في 

الوقت الراهن.

)9 )  - مرجع سبقت اإلشارة إليه املرسوم التشريعي 66 لعام   0  إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق-
https://bit.ly/  EN Wq
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شر إعالن مناقصة إلعادة تطوير ثالث وعشرين 
ُ
حاالت وأمثلة لتطبيق هذا القانون: في عام 8 0 ، ن

منطقة، بموجب قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم 5  لعام 008 ، منها حّي )الحيدرّية( شرقي حلب، 
الذي تم تدميره بقصٍف استمر قرابة أربع سنوات، حيث سيتم تطوير ما يزيد عن 5   هكتاًرا في هذه 
املنطقة، ويوفر املشروع 5000  شقة سكنية. أما بخصوص الوضع القانوني مللكية هذه األرا�ضي، فقد ورد 
في إعالن املناقصة أن هذه األرا�ضي “مصادرة”، ومملوكة للحكومة، من دون توضيح ملستند هذه املصادرة. 
يقول املهندس فراس املصري من بلدية حلب: »حاولت الحكومة بعد سنة 008  تطبيق آلية معالجة مناطق 
السكن العشوائي، باعتماد السكن البديل بناء على املسح االجتماعي، وفق أحكام القانون )5 ( لعام 
008 «)0 )، بحيث يلتزم املطور العقاري بتأمين السكن البديل لشاغلي منطقة املشروع وتسليمه للجهة 
اإلدارية، وفق املسح االجتماعي. حيث كانت الوسيلة الوحيدة لتحديد عائدية السكن والتعويض حسب 
القانون 5  لعام 008  هي املسح االجتماعي، الذي تجريه لجنة محددة بنص القانون، بعد إحداث منطقة 

التطوير العقاري، وهذا يعني سلب حقوق كل من هو خارج بيته وقت إجراء البحث)  ).

ب - القانون رقم 11 للعام 2011 الذي ينظم تملك األشخاص غير السوريين للعقارات في الجمهورية 
العربية السورية:

هذا القانون هدم السور الع�ضّي على االختراق الذي كان يحمي العقارات السورية من خطر انتقالها 
إلى أشخاص ومؤسسات أجنبية. وقد منحت املادة   مجلس الوزراء حق إعطاء االستثناءات من أحكام 
القانون، بأن يمنح حق التملك لغير السوري من دون ضوابط، كما نصت املادة   من هذا القانون على 
استثناء خطير، إذ إنها منحت رئيس الجمهورية الصالحية املطلقة بإصدار مرسوم في حاالت الضرورة 
ك للشخص غير السوري، طبيعًيا كان أم اعتبارًيا، من دون التقيد بأحكام هذا القانون، 

ّ
للسماح بالتمل

ومن املعروف أن مثل هذه املراسيم تحاط بالسرية والكتمان، وينص املرسوم بالعادة على عبارة يسري 
هذا املرسوم من تاريخ كذا وال ينشر. هذا القانون فتح الباب أمام تمليك غير السوريين، ومّهد لتطبيق 
القانون رقم 0  لعام 8 0  الذي صدر بعده لسلب امللكيات العقارية من أصحابها، وتمليكها لألجانب الذين 

سيسهمون في إعادة اإلعمار ويتملكون العقارات لقاء أدوارهم بذلك)  ). 

)0 )  مقال للمهندس فراس مصري، بعنوان »ذاكرة تجربة الحلقة -فساد وعشوائيات ثم تهجير واغتصاب« )الجزء الرابع واألخير(
https://bit.ly/ sJnhZa

)  )  - املرجع السابق
https://bit.ly/ 9AP6LY

ك األجانب للعقارات في ســورية.. هذه أبرز مخاطرها«، للمحامي أحمد 
ّ
)  )  - مقال منشــور في صحيفة )عنب بلدي( بعنوان »قوانين أجازت تمل

صــوان.
https://bit.ly/  HDvGw
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ت - القانون 19 لعام 2012ملكافحة اإلرهاب 

 إرهابًيا)  )، 
ً

 نّص هذا القانون في املادة )  ( منه على أحكام تجيز تجميد األموال، لكل من يرتكب عمال
)للنائب العام املختص أو ملن يفوضه أن يأمر بتجميد األموال املنقولة وغير املنقولة، لكل من يرتكب إحدى 
الجرائم املتعلقة بتمويل األعمال اإلرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون()  ). ثم 
صدر التعميم رقم 6   في بداية تشرين األول/ أكتوبر 9 0 ، يطلب من دوائر املصالح العقارية باملحافظات 
إيالء االهتمام باألحكام القطعية الخاصة باملصادرة، بناء على قانون اإلرهاب 9  لعام   0 ، وعدم تأخير 

تنفيذها ونقل امللكية من اسم املحكوم عليهم إلى اسم الجمهورية العربية السورية. 

)  )  موقع )محاماة نت(. 

)  )  ثالثة قوانين ملكافحة االرهاب لعام   0 
https://bit.ly/ cHD05y
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)مرفق صورة التعميم(
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ث - قانون إزالة مخالفات البناء الصادر باملرسوم التشريعي 40 لعام 2012 

يمكن عّد هذا القانون قانوَن عقوبات، لكثرة أحكام العقوبات الواردة فيه، حيث تنص املادة   من 
زال األبنية املخالفة بعد تاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي، مهما كان نوعها 

ُ
هذا املرسوم)5 ) على ما يلي: »ت

وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، بالهدم وترحل األنقاض وتفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية 
ا أو 

ً
إلى عشرة آالف ليرة سورية عن كل متر مربع، على كل من تثبت مسؤوليته عن املخالفة، سواء كان )مالك

ا أو دارًسا للبناء أو قائًما بالتنفيذ( ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة اإلدارية 
ً
حائًزا أو متعهًدا أو مشرف

املقصرون في أداء واجبهم بالرقابة. كما يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة كّل من تثبت مسؤوليته، 
ا أو دارًسا للبناء، ويعاقب بذات العقوبة 

ً
ا أو مشرف

ً
 أو متعهًدا أو منفذ

ً
ا أو حائًزا أو شاغال

ً
سواء كان مالك

العاملون في الجهة اإلدارية املقصرون في أداء واجبهم في قمع املخالفة، وذلك عندما يكون البناء املخالف 
متجاوًزا على الطرق أو الساحات أو الحدائق أو املشيدات العامة. كما تصادر العدد واآلالت والجباالت ومواد 
البناء املستخدمة في إشادة املخالفة، لصالح الوحدة اإلدارية«. كما شدد القانون العقوبة على من يقوم 
بتقسيم األرض وتشييد أبنية غير مرخصة عليها؛ حيث تنص املادة ) ( على أنه »يعاقب بالحبس من سنة 
إلى ثالث سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، املالك أو واضع اليد بصفة 
قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة األرض بطرق غير منصوص عليها قانوًنا«، وتماشًيا مع قاعدة عدم 
رجعية القوانين، فقد أعفى هذا القانون مرتكبي مخالفات البناء قبل صدوره من العقوبات، واكتفى بإزالة 
مخالفات األبنية وهدمها، وبتسوية املخالفة بدفع رسوم مالية على املخالف بقرار يصدر عن البلدية تعادل 
ضعف املنفعة التي جناها املخالف، ويعفى املخالف من الرسوم املالية في حال قيامه بإزالة املخالفة خالل 

مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تبلغه اإلشعار بدفع الرسوم.

وبخصوص املخالفات في مناطق السكن العشوائي، نص القانون في املادة )8(: تسوى املخالفات القائمة 
في مناطق السكن العشوائي، بعد تأهيلها وتسوية أوضاع امللكيات القائمة عليها وإدخالها في املخطط 

التنظيمي، بعد استيفاء الرسوم املقررة في القوانين واألنظمة النافذة)6 ).

وتعتبر هذه املادة التعجيزية من أغرب النصوص القانونية؛ ألن من املستحيل على أي شخص أن يقوم 
بتحقيق هذه الشروط، بسبب غموض مفهوم التأهيل، واستحالة تسوية أوضاع امللكيات املتشابكة، 
 عن أن 

ً
خاصة إذا علمنا أن بعض العقارات يتنازع مئات األشخاص على إثبات ملكية األسهم فيها، فضال

معظم مساكن السكن العشوائي مبنية على أراض غير مسجلة، أو عائدة ألمالك الدولة، فكيف سيتمكنون 
من تسوية أوضاع امللكيات القائمة عليها؟! إن هذا القانون ُولد ميًتا، وطبقته الدولة بطريقة تمييزية واضحة 
على أضعف الشرائح املجتمعية في األرياف، حيث قامت بهدم آالف األبنية املخالفة فيها، ولم تحاول هدم 

حجر واحد في املناطق املوالية لها.

)5 )  موقع مجلس الشعب السوري
https://bit.ly/ woOORR

)6 )  - املرسوم التشريعي رقم 0  لعام   0 ، لتسوية املخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي:
https://bit.ly/ ww 6bo
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ج - املرسوم 63 لعام 2012، بمنح صالحيات للضابطة العدلية إليقاع الحجز الحتياطي على عقارات 
املتهمين بجرائم اإلرهاب:

هذا املرسوم يخّول األجهزة األمنية االستيالء على أموال املعتقلين أو املتهمين بما يّدعي أنهم ارتكبوا جرائم 
تمّس أمن الدولة، وذلك بمجرد مثولهم أمام القضاء. حيث ينص على أن لسلطات الضابطة العدلية، في 
معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن تطلب خطًيا 
إلى وزير املالية اتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة على األموال العائدة للمتهم، أو ملن يمثل أمام قا�ضي 
التحقيق، وأن للنيابة العامة، وقا�ضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، اتخاذ هذه اإلجراءات في مواجهة املتهم. 
بمعنى أنه يحّق للنيابة العامة، وقا�ضي التحقيق، في أثناء نظر الدعوى، أن تلقي )الحجز االحتياطي( على 

عقارات املتهم، بمجرد مثوله أمام القضاء)37(.

ح-املرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 

أتاح هذا القانون للحكومة هدم جزء مهم من جنوب العاصمة دمشق، ضمن مناطق: مزة – كفرسوسة 
وقنوات وبساتين ودارّيا وقدم. وسمح بطرد سكان هذه املناطق الذين كانوا أقرب إلى تأييد املعارضة، وبإشادة 
منشآت سكنية باهظة التكاليف مكان املباني املدمرة، وبرر النظام عملية طرد السكان وهدم املناطق، بأنها 
من أجل تطوير املناطق والقضاء على ظاهرة املناطق العشوائية، مع أن األسباب الخفية لهذه املرسوم هي 

معاقبة املناطق املعارضة لنظامه، وتجريد أصحابها من ملكياتهم.

وقد أعلن النظام نيته البدء بمشروعين واسعين، في املناطق املدمرة واملحددة بموجب املرسوم 66، بعد 
أن أصبحت هذه املناطق خاوية على عروشها، بعد تهجير معظم سكانها:

صصت لها مساحة 0   هكتارات. تقع معظمها في الحي الذي 
ُ
 -املشروع األول: مدينة )ماروتا( التي خ

كان يسمى سابًقا »بساتين الرازي في املزة«، تم الترخيص لهذا املشروع الضخم بدمشق في منطقة املزة 
بساتين التي شهدت ارتكاب النظام مجزرة بحق 5  شخًصا من سكان املنطقة في تموز/ يوليو   0 ، ثم 
أصدر النظام املرسوم 66 في أيلول/ سبتمبر   0 ، أي بعد املجزرة بشهرين، وأنذر السكان بإخالء بيوتهم 
ألجل تنظيم املنطقة، وبدأ الهدم بعد التهجير. وتم اإلعالن عن مشروع )ماروتا سيتي( وتم الترويج اإلعالمي 
بأن هذا املشروع سيكون نقطة انطالق اإلعمار الحديث للعاصمة دمشق، وأن هذا املشروع سيوفر السكن 
لعشرات اآلالف من أهل املنطقة. وجاء في دراسة صادرة عن املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 
لعام 0 0 ، بعنوان )جريمة بعنوان إعادة اإلعمار(: »تتولى إدارة وتنفيذ هذا املشروع شركة شام القابضة، 
بالشراكة مع كبار املستثمرين املتحالفين مع النظام، ومنهم سامر فوز ومازن ترزي ومعن هيكل وناظم قدور 
وأنس طلس ونذير جمال الدين ورامي مخلوف وشقيقه إيهاب ونادر قلعي وبشار عا�ضي وغيرهم«. لكن هذا 

املشروع ما زال في طور استكمال تنفيذ البنى التحتية وهي تأسيسات ضخمة ومكلفة جًدا. 

 - املشروع الثاني: مدينة )باسيليا( بدأ العمل بها في عام 8 0  بمساحة حوالي 900 هكتار، ستكتسح 
أحياء في املزة وكفرسوسة والقدم ودارّيا. وأكد إعالم النظام أن محافظة دمشق ستنفذ هاتين املدينتين، 

)7 )  بيان اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في   / 0 /   0 ، بعنوان: بشار األسد يصدر مرسوًما ينتهك فيه الحق في التملك.
https://bit.ly/ 9B8CaR
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بالشراكة مع شركات رجال أعمال سوريين من حاشية النظام وأقرباء رأس النظام! لقد باشر النظام بهذه 
املشاريع، من دون وجود أفق واضح لتعويض املالكين الفقراء في هذه املناطق، ودون تأمين مساكن بديلة، 
وكل ما حصل عليه البعض منهم هو ملكية أسهم شائعة قليلة ال تكفي لتملك جزء بسيط من شقة سكنية. 
وفي عام 0 0 ، أعلنت املؤسسة العامة لإلسكان فتحها باب االكتتاب على مساكن أسمتها )السكن البديل( 
وتعمل على تنفيذها في كّل من منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، ويبلغ عددها 6 55 شقة)8 ). وأوضحت 
أن االكتتاب على الشقق يبدأ اعتباًرا من 8  تشرين األول/ أكتوبر 0 0  ولغاية    كانون الثاني/ يناير 
 قيمة الدفعة النقدية األولى والقسط الشهري بحسب كل فئة. وفي حمص أيًضا: أعلن 

ً
  0 ، محددة

ا للبدء بتطبيق املرسوم 66، وأن البداية ستكون بتنفيذ 
ً
محافظ حمص طالل البرازي عام   0 ، خطط

مشاريع إعادة اإلعمار في حي )بابا عمرو(. 

البعد الطائفي للمرسوم 66/  0 :

إن املنطقتين اللتين تقرر هدمهما، بموجب هذا املرسوم في دمشق، كانتا قد تعرضتا للحصار والتدمير ثم 
للتهجير: وهي مناطق سنّية إلى حد كبير. وخالف ذلك، فإن جميع مناطق السكن العشوائي في مناطق عش 
الوروار واملزة 86 والسومرية، التي يتكون معظم سكانها من األقلية املعروفة بوالئها للنظام، وقد تم تجنيبها 
من أي قصف أو دمار أو تشميلها بأحكام هذا القانون إلعادة تنظيم أّي منها. وهذا يعّد أوضح مثال على 
أن االستمالكات واملراسيم املؤدية للهدم تستخدم كأدوات تمييزية ووسائل للضغط على ساكني املناطق 

املعارضة، وسالًحا لتأكيد هيمنة السلطة.

مصير حقوق مالكي العقارات املستملكة بموجب املرسوم )66):

كت الدولة العقارات وهدمتها، وعدت الشاغلين واملالكين بالسكن البديل بأن يتم بناء هذا 
ّ
بعد أن تمل

السكن خالل أربع سنوات من تاريخ صدور املرسوم، لكن الحكومة بعد ست سنوات من هذا الوعد أصدرت 
القانون 0 /8 0 ، وعّدلت بموجبه املدة وجعلتها أربع سنوات من تاريخ اإلخالء، وليس من تاريخ إصدار 
املرسوم، وبالرغم من ذلك ما زالت تماطل بالتنفيذ وبتأمين هذا السكن البديل؛ فهل سيحصل أصحاب 

الحقوق على السكن البديل بموجب هذا املرسوم وتعديالته؟ 

تنص املادة 0  من املرسوم 66 لعام   0  على أنه 

ُيحدث لدى محافظة دمشق، بقرار من وزير اإلدارة املحلية، صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية، 
لتغطية وتمويل كل النفقات املبينة في املادة 9  السابقة، وإلشادة أبنية السكن االجتماعي والبديل، وكل 

نفقات املنطقة التنظيمية)9 ). وتنص املادة    من القانون )0 ( 8 0  الذي عدل املرسوم )66( على أنه 

يتّم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي، إلى حين تسليمهم السكن البديل، 

)8 )  موقع أثر برس
https://bit.ly/ dolAKi

)9 )  موقع األزمنة
https://bit.ly/ dnt5Be
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يصرف سنوًيا من صندوق املنطقة ويدفع خالل مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار اإلخالء)0 ). وتنص املادة 
0  على أن ُيحدث لدى الوحدة اإلدارية صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات 
وإلشادة أبنية السكن االجتماعي والبديل وكل نفقات املنطقة التنظيمية. وتنص املادة 5  )  ) على أن تلتزم 
الوحدة اإلدارية بما يخص املناطق التنظيمية املحدثة بعد صدور هذا القانون بتأمين السكن البديل 

للشاغلين املستحقين للسكن البديل، خالل مدة ال تزيد على أربع سنوات من تاريخ اإلخالء الفعلي)  ).

إن من يتأمل هذه املواد يعتقد أن السكن البديل سُيمنح ملن يستحقه بشكل مجاني، كتعويض عن 
حرمانه من مسكنه الذي تملكته َجْبًرا املنطقة التنظيمية الجديدة. لكن الحقيقة أن السكن البديل سوف 
ُيبنى بأموال مالك العقار، ثم ُيباع له بالتقسيط لكن بسعر الكلفة!! والنتيجة أن املرسوم 66 سلب املساكن 
من أصحابها، وبذل لهم الوعود بمنحهم السكن البديل مجاًنا، فهل سيتحقق ذلك أم سيبقى حلًما بعيًدا 
عن الواقع)  ). لقد تمت صياغة املرسوم 66/   0  بعناية وإتقان، لتحقيق أهداف النظام بالسطو على 
األمالك بسالح القانون، وبما يتيح للسلطة طرد سكان األحياء املنظمة وأحياء السكن العشوائي على حد 

سواّء، والسطو على ممتلكات األفراد ونقلها إلى هيئات عامة وخاصة.

)مرفق تعميم وزاري( يؤكد تجميد وضع العقارات املشمولة باملرسوم 66، وحرمان املالك من ممارسة 
سلطته القانونية على أمواله أو التصرف بها.

)0 )  املرجع السابق
https://bit.ly/ sKgs9H

)  )  املرجع السابق
https://bit.ly/ mcNWv7

)  )  املرسوم التشريعي 66 لعام   0  إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق:
https://bit.ly/ Ps8 Wd

)  )  دراسة )جريمة بعنوان إعادة اإلعمار( صادرة عن املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية لعام 0 0 .
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تعميم وزاري لعدم توثيق أي عقد للعقارات املشمولة باملرسوم 66
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خ - القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران املدن:

يق�ضي هذا القانون بإحداث مناطق تنظيمية تضم مجموعة من العقارات، بدمجها واعتبارها شخصية 
ا ألحكام هذا القانون، وتعد 

ً
اعتبارية جديدة، ويفرض القانون العقوبة على كل من يقوم بتقسيم أرضه خالف

ا ألحكام هذا القانون واجبة الهدم. وُيشكل هذا القانون تهديًدا 
ً
األبنية املشيدة على العقارات املقسمة خالف

ألمالك السوريين من أكثر من وجه؛ فهو ُيصادر سلطان اإلرادة للمالك، وُيجبره على نقل ملكيته إلى املنطقة 
التنظيمية، كما ُيقتطع من أسهم املالك نسبة من 0 - 50 % من ملكيته األصلية، لقاء ما سيحصل عليه 
من منفعة نتيجة دخول عقاره في منطقة التنظيم. وهذا القانون يمنح اللجان التي تضمن تشكيلها كثيًرا من 
الصالحيات الواسعة التي تمكنها من التحكم في أسهم املالكين وفي توزيعها وحّل النزاعات التي تنشأ عنها، 
وذلك في أثناء غياب املالكين أو ممثلين عنهم في بعض هذه اللجان، أو عدم عدالة تمثيل املالكين من حيث 
العدد مع ممثلي الجهات اإلدارية)  )، لقد هدر هذا القانون حقوق املخالفين الذين بنوا فوق أرا�ضي األمالك 
العامة أو الخاصة أو املشترين منهم، إذ يقتصر حقهم على أخذ أنقاض أبنيتهم وحسب. ويخضع تقرير اللجنة 
صدر قرارها املبرم في غرفة املذاكرة دون دعوة 

ُ
بالتوزيع النهائي للطعن أمام محكمة االستئناف املدنية التي ت

األطراف، فال تتحقق شروط املحاكمة العادلة.

والقانون من املمكن تطبيقه في كل املناطق سواء املدمرة والسليمة، املبنية منها في مناطق املخالفات أو 
املناطق املنظمة، من دون أي تمييز بين هذه املناطق، وبالتالي هو ينفذ مصلحة ورغبة السلطة أو الوحدة 

اإلدارية دون إعطاء ما يبرر هذه السلطة الواسعة لهذه الوحدة.

ومن حيث النتيجة، يمكننا القول إنه في ظل الظروف الحالية ملعظم السوريين نجد أنه ال يمكن تصور 
تطبيق عملي ناجح لهذا القانون، وذلك بسبب غياب عدد كبير من املالكين، مع وجود ماليين املهجرين خارج 
سورية والنازحين من املناطق التي يسيطر عليها نظام األسد، وكذلك مع وجود مئات آالف املعتقلين والقتلى 
من بين هؤالء املالكين، وكذلك حال املطلوبين أمنًيا، بما يعني استحالة استطاعة هذه الشرائح املثول أو 
الحضور للتصريح بحقوقهم وإثبات ملكيتهم عبر تقديم ثبوتياتهم ومستندات امللكية الخاصة بهم، بما يعني 

ضياع حقوقهم وملكياتهم)5 ).

د - املرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 القا�سي بعّد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية 
املنقولة عن الصحيفة العقارية ذات صفة ثبوتية)46(

 ويهدف هذا املرسوم إلى إعداد نسخة رقمية إلكترونية مؤتمتة لكل حقوق امللكية التي يتم نقلها عن 

)  )  مقــال منشــور فــي صحيفــة )عنــب بلــدي( للمحامــي أحمــد صــوان بعنــوان »كيــف يشــكل القانــون    لتنفيــذ تخطيــط وعمــران املــدن تهديــًدا 
ألمــالك الســوريين؟«

https://bit.ly/ sKTNKl

)5 )  املرجع السابق
https://bit.ly/ mcRBc8

)6 )  موقع املكتبة القانونية
https://bit.ly/ mpQOVH
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علن أرقام 
ُ
الصحيفة العقارية في مديريات املصالح العقارية. وبعد أن تنجز هذه النسخة الكمبيوترية، ت

العقارات وأسماء املالكين املوجودة بهذه النسخة الرقمية في بهو املحافظة، لكي يطلع عليها جميع املالكين، 
ثم تحدد مهلة لقبول االعتراضات من قبل املالكين، ثم تصدر الجهة العامة املعنية قراًرا بإنشاء سجل ورقي 
 عن النسخة الرقمية خالل شهرين من انتهاء املهلة. ولم ينشر املشّرع األسباب املوجبة لهذا املرسوم، 

ً
نقال

وهنا نجد لدى كثير من الدارسين واملالكين حيرة من غاية نظام األسد بقيامه بهذه اللعبة املحيرة واملتمثلة 
بإنشائه نسخة ورقية استمدها عن نسخة رقمية، وهذه النسخة الرقمية مأخوذة باألصل من نسخة ورقية 
موجودة في سجالت معمول بها منذ قرابة مئة سنة، ويستهدف هذا املرسوم فئة معينة من املالكين الذين 
تم تهجيرهم من املناطق املعارضة للنظام، وهذه اللعبة ربما تهدف إلى التالعب بالقيود العقارية لتقويض 

مصداقية السجل العقاري أو نزع ملكيات بعض املالكين)7 ).

ذ - قانون خدمة العلم 30/ 2007 املعدل بموجب القانون رقم 35 لعام 2017 

الذي ينّص في املادة  هـ على أن يلقى الحجز االحتياطي على األموال املنقولة وغير املنقولة للمكلفين الذين 
امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة بقرار يصدر عن وزير املالية، ومقداره ثمانية آالف دوالر أميركي، 
خالل ثالثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوز السن املحددة بقرار من وزارة املالية. وقد عدل هذا القانون 
باملرسوم رقم )31( 2020، ورفع مقدار البدل النقدي إلى عشرة آلف دولر أميركي للمكلف املقيم خارج 
سورية، إذا كانت إقامته بحدود السنة الواحدة، كما سمح بدفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمات 

الثابتة)48(.

ر- القانون )33( لعام 2017 إلعادة تكوين الوثيقة العقارية املفقودة أو التالفة)49(

يهدف القانون إلى استحداث آليات جديدة، لم تكن موجودة في قانون السجل العقاري رقم )88 ( لعام 
6 9 ، املعمول به في سورية منذ حوالي مئة سنة، إذ يعطي القانون “مديرية املصالح العقارية” حق القيام 
بمجموعة إجراءات تنتهي بإصدار بديل للوثيقة العقارية املفقودة أو املتضررة، ويعّرف القانون الوثائق 
العقارية املتضررة بأنها “الوثائق العقارية التالفة كلًيا أو جزئًيا أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة”. 

أخطار القانون على امللكية العقارية

)7 )  - مقــال منشــور فــي صحيفــة )عنــب بلــدي( بعنــوان محاذيــر تطبيــق املرســوم التشــريعي    لعــام 6 0  الخــاص بأتمتــة الســجالت العقاريــة 
املحامــي أحمــد صــوان-

https://bit.ly/ rFLWMR

)8 )  املرسوم التشريعي رقم    لعام 0 0  القا�ضي بتعديل بعض مواد املرسوم التشريعي رقم 0  تاريخ  -5-007  وتعديالته املتضمن قانون 
خدمة العلم- 

https://bit.ly/ Oe8sPi
والرابط

https://bit.ly/ dox  G

)9 )  مقال منشور في موقع عنب بلدي
https://bit.ly/  E B9d
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ق 
ْ
ل
َ
ْق( أي خ

ْ
ل
َ
 يوحي اسم هذا القانون )تكوين الوثيقة( بالهدف النهائي إلصداره؛ ألن معنى التكوين هو )الخ

الوثيقة العقارية وإنشاؤها من العدم، وليس ترميم وإصالح )سجل تالف(، إنما يهدف إلى إيجاد سجالت 
جديدة للملكية، ُيسجل فيها امللكيات العقارية وفق إرادته، والنظام يحاول توفير الظروف املالئمة ملرحلة 
إعادة اإلعمار. وإن تكوين الوثائق الجديدة بأسماء جديدة هو تحضير لذلك، وقد صّرح املدير العام للمصالح 
العقارية بأن »القانون رقم )  ( من أهم القوانين في مرحلة إعادة اإلعمار، ألنه ُيحدد نواظم وآليات إعادة 
تكوين الصحائف العقارية املتضررة أو املفقودة«. وهذا التصريح يؤكد ارتباط هذا القانون بملف إعادة 

اإلعمار )املصدر: موقع املديرية العامة للمصالح العقارية بتاريخ 0  تشرين األول/ أكتوبر 7 0 ).

 لقد قام النظام بتدمير عدد من مديريات السجل العقاري، وحاول إحراق بعضها، وُيعّد ذلك خطوة 
تمهيدية إلصدار هذا القانون، كي يتمكن من نهب امللكيات، ومن ثم تكوين الوثيقة العقارية وتسمية املالكين 
الجدد بحسب رغبته، وسيكون هذا القانون أداة لتغيير معظم سجالت امللكية في املناطق املدمرة. وتنص 
املادة )5( على الصالحيات املطلقة املمنوحة للجنة املكلفة بتحديد الوثائق التي تتطلب التكوين، هذه 

الصالحيات لم يضع لها القانون أي شرط أو قيد كي تحدد ماهية الوثيقة التي تحتاج إلى إعادة تكوين.

)مرفق صورتان إلعالنين صادرين عن مديرية املصالح العقارية، لقرارات تؤكد املباشرة بتطبيق هذا 
القانون(:
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وتتضمن املادة 8، من هذا القانون، إجراءات تعجيزية لتقديم االعتراضات، باشتراط حضور املعترض أو 
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وكيله القانوني، ويمكن للقا�ضي أن يحكم بشأن االعتراض دون حضور األطراف نهائًيا، ويعد نشر القرارات 
بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخ�ضي، وال شك أنه يستحيل على املالكين األصليين ممارسة حقهم 
لع املهجرون على ما ُينشر بالجريدة 

ّ
باالعتراض على قرارات تكوين الوثيقة العقارية، إذ من املستحيل أن يط

الرسمية في دمشق، ومن املستحيل أيًضا حضورهم لتقديم االستئناف بسبب املالحقات األمنية. 

إن هذا القانون الذي بدأ النظام بتنفيذه )كما هو مبين بالوثيقة رقم 0  املرفقة( يستوجب اإللغاء بكل 
مفاعيله، وبكل ما نجم عنه من قرارات تكوين لوثائق عقارية، ولدت باطلة نظًرا آلليات إصدارها، والظروف 

االستثنائية التي نشأت فيها)50)

)50)  مقــال منشــور فــي صحيفــة )عنــب بلــدي( بعنــوان: مخاطــر قانــون “إعــادة تكويــن الوثيقــة العقاريــة املفقــودة أو التالفــة” علــى ملكيــات الســوريين 
للمحامــي أحمــد صــوان.

https://bit.ly/ fAvL d
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ز- القانون رقم   لعام 8 0  الخاص بإزالة أنقاض األبنية املتضررة بسبب خضوعها للقوانين التي 
تق�ضي بهدمها) 5)

يأتي هذا القانون ضمن سياق منظومة القوانين التي تمّهد للسطو على الحقوق العقارية، ويعّد البوابة 
املؤدية إلى تطبيق القانون رقم )0 ( لعام 8 0 ، بحيث تهدم املحافظة أي منطقة عقارية، سواء كانت 
زال األنقاض 

ُ
سليمة أم متضررة، وذلك بمجرد أن يصدر املحافظ قراًرا بتشميلها بأحكامه، وبعد أن ت

وتصبح املنطقة أرًضا خالية ال معالم لها، يأتي دور القانون رقم )0 / 8 0 ( الذي ُين�ضئ مناطق تنظيمية، 
بهدف سلب امللكية من أصحابها تحقيًقا لتغيير التركيبة السكانية. وفي النهاية، تنتقل ملكية جميع العقارات 
إلى اسم الشخصية االعتبارية الجديدة وهي )املنطقة التنظيمية(، ويتصرف النظام بها وفق خيارات البيع 
اإلجباري أو الدخول بشراكات إلزامية، وإن إزالة هذه األنقاض في ظروف غياب ماليين املالكين سوف تكون 
نتيجته محو آثار هذه العقارات وأماكنها، وفي حال فقدان املالكين سندات ملكيتهم ستضيع أدلة إثبات 
امللكية لهذه املساكن، وستضيع حقوق كثير من مالكي البيوت املبنية في مناطق السكن العشوائي، وكذلك 
الذين تملكوا منازلهم بموجب عقود عادية غير موثقة، ولن يستطيع هؤالء إثبات ملكيتهم بعد إزالة بقايا 

البيوت املدمرة وترحيل األنقاض، وضياع معالم والشوارع واألزقة) 5).

س- القانون رقم   لعام 8 0  القا�ضي بإنشاء حرم حول »نبع الفيجة«

القانون رقم   لعام 8 0 ، بخصوص إنشاء حرمين على طول نفقي جر املياه من نبع الفيجة إلى دمشق. 
يعتبر هذا القانون من فئة قوانين حماية البيئة، لكنه يمثل تهديًدا خطيًرا للملكية العقارية، من جوانب 
عديدة: حيث ينص القانون في املادة   منه على إنشاء حرمين على طول نفقي جر املياه من نبع الفيجة إلى 
دمشق، وهنا يقصد بكلمة الحرم: األرض التي تقع في محيط املصدر املائي وحوله، والتي من خاللها يمكن 
القيام بصيانة هذا املصدر ومنع تلوثه والحفاظ على سالمته وحمايته. وتنّص املادة   من القانون على 
استمالك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم املباشر. كما تنص املادة 5 على املنع املطلق للقيام 
بأي من األعمال التالية في الحرم املباشر لنبع الفيجة ونفقي جر املياه: بناء أي منشأة صناعية، أو سكنية، 
أو سياحية، أو إقامة تمديدات أو خزانات أو حفر اآلبار وردم الحفر ونقل األحجار أو األتربة أو إحداث مقالع 
فيها. أما املادة 6 منه، فهي تمثل أخطر انتهاك قانوني، ألنها تتضمن تطبيق القانون بأثر رجعي، ويعّد أن أي 
ترخيص ممنوح من أّي جهة رسمية هو ترخيص باطل، وال يرتب أي حق بالتعويض. هذا القانون ينتقص من 
حق املالك باالنتفاع من ملكيته، ألن حق امللكية يخّوِل صاحبه االستئثار بسلطة االستغالل والتصرف، وهو 

الحق املمنوح للمالك بموجب املادة رقم )768( من القانون املدني) 5).

) 5)  موقع الحكومة السورية االلكترونية
https://bit.ly/ dwUxMQ

) 5)  مقــال منشــور فــي صحيفــة )عنــب بلــدي( بعنــوان »غايــات ومخاطــر القانــون   لعــام 8 0  الخــاص بإزالــة أنقــاض األبنيــة املتضــررة«، للمحامــي 
أحمــد صــوان

https://bit.ly/ POn5JB

) 5)  - القانون رقم   لعام 8 0  القا�ضي بإنشاء حرم حول »نبع الفيجة«
https://bit.ly/ uk Omf
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ش- القانون رقم 0  لعام) 5) 8 0  القا�ضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن املخطط 
التنظيمي العام للوحدات اإلدارية، وذلك بمرسوم بناًء على اقتراح وزير اإلدارة املحلية والبيئة)55).

 للمرسوم التشريعي 66 لعام   0 . ويمنح هذا القانون الصالحية 
ً

يعّد القانون 0  لعام 8 0  تعديال
للوحدات اإلدارية إلحداث مناطق تنظيمية ضمن املخطط التنظيمي العام، استناًدا إلى دراسات ومخططات 
وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، على أن تنتقل امللكيات العقارية ضمن املنطقة في الصحيفة العقارية 
من أسماء أصحابها إلى اسم الشخصية االعتبارية الجديدة؛ فتتحول أمالك األشخاص إلى مجرد سهام 

قليلة ضمن مساحات شاسعة، ويعالج القانون آليات تنفيذ ذلك.

إن األثر املباشر لهذا القانون على أي منطقة سيطبق عليها، هو النزع الجبري للملكية وزج كتلة العقارات 
في حالة شيوع اجبارّي، حيث ستنزع ملكية العقار من مالكه بشكل نهائي، فيفقد صفة املالك املستقل، 
ويفقد حقوقه كمالك ويحظر عليه إبرام أي من عقود الهبة أو البيع أو الترخيص، كل ما يتبقى له من حقوق 
هو تملك أسهم متناهية في الصغر، من أصل عشرات ماليين األسهم التي تضمها املنطقة التنظيمية مترامية 
األطراف، كما تبين املادة    من هذا القانون. وبعد اعتبار املنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية مستقلة، 
فهي تحّل محّل جميع املالكين، وتمثل الوحدة اإلدارية )املحافظة أو البلدية( هذه الشخصية االعتبارية، 
وتمارس كل الصالحيات التي تكفل تنفيذ املخطط التنظيمي وتصفية أمالك املنطقة وحقوقها. وبموجب 
 ،

ً
املادة 5 ، تصدر اللجنة قرارها متضمًنا الجداول بأسماء أصحاب الحقوق في املنطقة التنظيمية معدال

كمالكين على الشيوع ألسهم املقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية املعادلة في مجموعها قيمة املقاسم 
التنظيمية املخصصة للمالكين، وتحدد حصة كل املالكين، وذلك استناًدا ملا يعادله السهم الواحد من 
قيمة اسمية. وتدعو الوحدة اإلدارية أصحاب الحقوق لالطالع عليها بموجب إعالن ينشر في إحدى الصحف 
املحلية، وفي لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية. ونشير هنا إلى العيوب واملطاعن بخصوص إجراءات التبليغ 
نظًرا الستحالة تبلغ معظم املالكين، نظًرا لتشردهم في املحافظات األخرى أو في دول العالم.. ونظًرا الستحالة 
للنظام ومهددين  باعتبارهم مطلوبين  األمنية  للمالحقات  نظًرا  ينوب عنهم،  أو من  حضورهم شخصًيا 
باالعتقال الفوري، ثم يتم توزيع املقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثالث خيارات، 
وفق رغبة واختيار مالكي أسهم املقاسم التنظيمية على الشيوع: الخيار األول التخصص باملقاسم؛ والخيار 
الثاني املساهمة في تأسيس شركة مساهمة، وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير واالستثمار 

العقاري لبناء وبيع واستثمار املقاسم؛ والخيار الثالث البيع باملزاد العلني.

إن لكل خيار من هذه الخيارات عيوًبا وثغرات، تؤدي إلى ضياع حقوق املالكين وسلبها عبر إجراءات 
تعسفية واشتراطات تعتبر من قبيل عقود اإلذعان، بسبب استغالل غياب املهجرين داخلًيا وخارجًيا، 
 إلى امتناع أقارب 

ً
حيث يستحيل املثول أمام اللجان ضمن املهل القانونية لتقديم ثبوتيات امللكية، إضافة

) 5)  موقع ساسة بوست
https://bit.ly/  F0pOu

)55)  الرئيس األسد يصدر قانوًنا يجيز إحداث مناطق تنظيمية ضمن املخطط التنظيمي
https://bit.ly/ cLpzBw

نص القانون:
https://bit.ly/ PsEyrg
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املهجرين واملطلوبين عن تمثيل أقاربهم، واستحالة تنظيم الوكاالت ألشخاص آخرين يقومون بذلك، وقد 
تعّمد املشرع إيراد هذا الفقرة بخصوص )األقارب والوكالء( إلضفاء املشروعية على القانون، مع علمه 

استحالة القيام بذلك.

عيوب وثغرات في هذا القانون:

إن سّن مثل هذه القوانين التنظيمية يحتاج إلى حالة من األمن واالستقرار، ليتاح للجميع فرصة 	 
االعتراض وإثبات حقوقهم، وإن ظروف سورية الحالية تجعل من املستحيل تحقق ذلك. 

إن مدد االستئناف ومهل تقديم االعتراضات قصيرة، والصالحيات املمنوحة للمحاكم للنظر والبت 	 
باالعتراضات في غرفة املذاكرة، من دون دعوة األطراف، ال تحقق شروط املحاكمة العادلة وتؤدي 

إلى ضياع الحقوق.
ترافق صدور القانون مع ظروف التهجير القسري ألهل الغوطة، ومع فترة التدمير الشامل للمساكن 	 

السورية، وهذا يوحي بسوء النّية، فالتوقيت غير املناسب إلصداره هو الذي أثار الريبة حوله، 
ألن معظم املواطنين املعنين الذين ستتأثر عقاراتهم بأحكامه غير موجودين في سورية، للقيام 
علن، والقانون 

ُ
باإلجراءات القانونية التي يفرضها عليهم، وإن دوافع وأهداف القانون مختلفة عّما أ

يشمل املناطق املدمرة وغير املدمرة، املنظمة وغير املنظمة، وهذا يخالف الهدف املعلن للقانون، مع 
أن االعالم الرسمي يكرر القول بأن هدف القانون هو تنظيم وإعمار مناطق العشوائيات واملناطق 

التي دمرتها الحرب.
القانون لم يلزم الجهة اإلدارية بأن تفصح عن األسباب املوجبة التي دعتها إلحداث أي منطقة 	 

تنظيمية. وهذا يتيح للسلطة النزع الجبري للملكية في أي منطقة تريدها، وتحويل كتلة العقارات 
إلى حالة شيوع إجبارية، وتنتقل ملكية العقارات بأكملها بشكل جبري إلى اسم املنطقة التنظيمية، 
ريثما يتم توزيع السهام القليلة على من يقدم ثبوتياته ويثبت ملكيته، فإذا لم يتقدم املالك بادعاء 

امللكية خالل املهلة املحددة، فقد تؤول امللكية إلى الوحدة اإلدارية في املنطقة التنظيمية.
يستحيل على مئات آالف املطلوبين واملعتقلين والذين اختفوا قسًرا املطالبة بممتلكاتهم.	 
تنص املادة 9  على تكليف الوحدة اإلدارية بإعداد دراسات متكاملة للبنى التحتية، باالستفادة من 	 

بيوت الخبرة املختصة لتنفيذ البنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق ومالعب وساحات ومياه 
وصرف صحي وكهرباء واتصاالت، على أن تؤول ملكية املرافق والبنى التحتية املدنية إلى الوحدة 
اإلدارية!! وخطورة هذه املادة لجهة اعتماد مصطلح جديد هو )بيوت الخبرة املختصة(، وهي مكاتب 

عرف جنسياتها أو مرجعيتها!
ُ
من القطاع الخاص، وال ت

تنّص املادة 0  على إحداث صندوق خاص لكل منطقة، لدى الوحدة اإلدارية، لتغطية نفقات 	 
املنطقة التنظيمية، يمّول من القروض من املصارف ومن إيرادات عقود املبادلة أو املشاركة مع 
األشخاص االعتباريين املختصين، مقابل تمليكهم حصًصا في املقاسم التنظيمية العائدة للوحدة 
اإلدارية، وخطورة هذه املادة في تمليك األشخاص االعتبارية، من دون تحديد صفتهم )هل هي من 
الشركات الخاصة أم من القطاع العام)56)، وما جنسياتهم؟( مما يترك الباب مشرًعا أمام مختلف 

)56)  بحث منشور في املنتدى القانوني السوري
https://bit.ly/  IwtkA
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ا ملخططات التغيير الديموغرافي.
ً
أساليب التالعب لتمليك األجانب، تنفيذ

يعّد مضمون املادة    نهًبا ألمالك املواطنين، ألنها تخصص لهم مساحة طابقية تمثل نسبة 80 	 
باملئة من األرض التي كانوا يملكونها، أي أنها بالنتيجة ال تمثل 0  باملئة من األرض املقتطعة، نظًرا 
الختالف الوحدة املساحية، بين مساحة األرض واملساحة الطابقية، ألنها تأخذ من املالك مساحة 

أرض وتعطيهم مساحة طابقية.
لم يضمن القانون أية حقوق للحائزين العرضيين )املنتفعين واملستأجرين والسكان في مناطق 	 

السكن العشوائي الذين ال يملكون مستندات امللكية(، ويقول الباحث نور حرستاني: في البحث 
املعنون )وثائق حقوق امللكية السورية وتحدي إعادة اإلعمار( منشورات مركز حرمون 9 0 :

»ينص القانون 0  على إجراءات تجعل من املستحيل على أكثر من 5.5 مليون الجئ سوري، يعيشون في 
الخارج، املطالبة بأمالكهم، لصعوبة تجديد أدلة امللكية املفقودة أثناء النزاع، تمكن ذلك فقط ملن لديهم 
ممتلكات مسجلة في السجل العقاري، أما األشخاص الذين لديهم ممتلكات يضعون يدهم عليها بموجب 
أشكال من الحيازة غير الرسمية، مثل العرفية أو القبلية، هؤالء يرون أن مستنداتهم صارت غير مجدية ألنها 
غير مسجلة رسمًيا، مع أنها كانت لها قيمة باملا�ضي بسبب املمارسة الجماعية من جانب املجتمعات، لكنها 
في سياق النزوح األخير توزعت، وكذلك الكم الكبير من الوثائق قد تكون ضاعت أو أهملت، لعدم معرفتهم 
بقيمة اإلثباتات غير الرسمية وغير املعترف بها والتي قد تساعد األشخاص في مطالباتهم )معلومات خاصة، 
صور، شهادات الجيران وكبار السن(، وهذه األدلة قد تتال�ضى وتختفي خالل مراحل الصراع الطويلة، مما 
يوجب عليهم أن يبدؤوا بجمع األدلة في أقرب وقت، ألن برامج إعادة حقوق امللكية صعبة جًدا في البلد الذي 

يتعافى من الحرب«)57). 

7- التشريعات العقارية الجديدة والفو�سى القانونية )ظاهرة اإلسهال التشريعي لنظام األسد(

حين يشّن النظام حربه القانونية على معارضيه، عبر إصداره القوانين العقارية املخالفة للدستور، 
وبخاصة مبدأ سيادة القانون وحق امللكية، اللذين يفترض أنهما مصانان بالدستور، وهذه القوانين أقل 
ما توصف به أنها ارتجالية، وتعكس كثرة هذه القوانين وتضاربها »ظاهرة اإلسهال التشريعي«، لدى نظام 
األسد، وقد تسببت هذه القوانين لبعض إدارات الدولة في االرتباك واالزدواجية وضياع املرجعية، ومثال 
ذلك: القوانين الثالثة املتشابهة في مضمونها: )القانون 5  لعام 008  للتطوير واالستثمار العقاري. واملرسوم 
66 لعام   0 ، والقانون 0  لعام 8 0 ( التي تتشابه في أنها كلها تقرر إحداث املناطق التنظيمية ونقل 
ملكية العقارات إليها، واشتراطات تقديم وثائق إثبات امللكية خالل مهل محددة، هذا التشابه أثار التساؤالت 

عن املبرر إلصدار املرسوم 66، ثم القانون 0 ، ما دام القانون 5  يؤدي الغرض نفسه!

)57)  - القانون 0  لعام 8 0  وأخطاره على األمالك العقارية للسوريين، بحث منشور في املنتدى القانون السوري بثالث لغات للمحامي أحمد 
صــوان.

https://bit.ly/ sLhSkq
-اللغة االنكليزية:

itSdkw /yl.tib//:sptth
-اللغة الفرنسية:

https://bit.ly/ sKkH5h
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ومن األمثلة الواضحة على حالة االضطراب القانونّي بين مؤسسات الحكومة السورية، نتيجة ظاهرة 
اإلسهال التشريعي والتخبط القانوني التي وقعت فيها مديرية املصالح العقارية، عند تنفيذها ألحكام مصادرة 
العقارات بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 9  لعام   0 ، حيث تقاذف جهات حكومية عدة املسؤولية؛ 

نعرض هذه الحالة املثبتة بالوثائق املرفقة:

أ-تم تشكيل لجنة مشتركة، في 5 آذار/ مارس 8 0 ، توصلت إلى عدد من املقررات للتغلب على مشكلة 
اإلشارات املوضوعة على صحائف العقارات املصادرة بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 9  لعام   0 . 

وتوصلت اللجنة إلى عدد من املقترحات، كما هو مبين في الوثيقتين ) و ).
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ب - صدر قرار مديرية أمالك الدولة بإحالة املوضوع إلى مجلس الدولة، لبيان آلية معالجة اإلشارات على 
صحائف هذه العقارات، كما هو مبين في الوثيقة ) ).
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ت - أرسل وزير الزراعة كتاًبا موجًها إلى وزير العدل، يتضمن مجموعة تساؤالت عن آلية ترقين اإلشارات 
املوضوعة على صحائف العقارات املصادرة بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 9  لعام   0 ، وعن املعوقات 
التي تحول دون استثمار العقارات املصادرة، مشيًرا إلى أن قانون مكافحة اإلرهاب مبهم، وال يتضمن أحكاًما 
بخصوص ذلك، ولهذا فإن وزير الزراعة يلجأ إلى وزير العدل ليرشده إلى الحّل. كما هو مبين في الوثيقتين 

) و5).
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صادر إال بموجب حكم قضائي مبرم، 
ُ
ث -رّد وزير العدل بأن امللكية الخاصة ُمصانة بالدستور، وال ت

وهذا الحكم واجب التنفيذ، وأضاف وزير العدل -بلهجة تقترب من التهديد- أن االمتناع عن تنفيذ األحكام 
ُب ُمرتكبها، وأن العقارات املصادرة تصبح تحت سلطة إدارة أمالك الدولة، وعلى 

َ
أو تعطيلها هو جريمة ُيعاق

هذه اإلدارة أن تطهر هذه العقارات من اإلشارات، كما هو مبين بالوثيقة )6).
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ج- فأصدر وزير الزراعة تعميًما إلى دوائر أمالك الدولة، طلب منهم تطهير صحائف العقارات املصادرة 
من اإلشارات مع أن أصل املشكلة هو استحالة تطهير اإلشارات، ألن قيمة األرض كلها ال تكفي لذلك، 
وهنا يظهر االرتباك، ألن هذا التعميم لوزير الزراعة يعيد القضية إلى املربع األول، وال يحل املسألة 

املعقدة. كما هو مبين في الوثيقة )7).



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

59



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

60

ح - أخيًرا أصدر املدير العام للمصالح العقارية تعميًما ملعالجة اإلشارات، بالتنسيق مع إدارة قضايا 
الدولة، كما هو مبين في الوثيقة )8).
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ظهر هذه الحالة مدى االرتباك القانوني، وتقاذف املسؤوليات، بسبب عدم وضوح القوانين 
ُ
وهكذا ت

وتنازع االختصاص بين مختلف اإلدارات.

8- دور القضاء ودائرة الكاتب بالعدل في توثيق ملكية املساكن بمناطق السكن العشوائي

يعاني املالكون للمساكن والشقق في مناطق السكن العشوائي كثيًرا من الصعوبات، عند محاولتهم تثبيت 
ملكياتهم، ألن ملكية املساكن والشقق مشوبة بعيوب كثيرة، منها عدم ترخيصها، وعدم وجود قيد لهذه 
 تعود لجهة ثالثة، ال عالقة للبائع وال املشتري بها! 

ً
املساكن في السجل العقاري، أو ألن ملكية األرض أصال

أو ألن توصيف العقار بالسجل العقاري هو أرض معدة للزراعة، وليست مقسًما معًدا للبناء، كما يعاني 
املالكون للمساكن والشقق في مناطق السكن العشوائي من املخاوف والقلق ملصير ملكيتهم للمسكن الذي 
يستخدمونه، لكنهم ال يملكونه بصفة قانونية، ولهذا يحاولون الحصول على أي دليل إلثبات عائديه هذا 
املسكن، ومن الضروري هنا أن نشير إلى أنواع امللكيات العقارية في عموم املناطق السورية، ومنها مناطق 

السكن العشوائي:

أ-امللكية املسجلة بالسجل العقاري، وتسمى بين العوام )الطابو األخضر(، وهي أقوى أنواع امللكية.

ب - امللكية املستندة إلى قرار حكم قضائي مبرم. وهذه امللكية تستمد قوتها من إشارة الدعوى املقيدة 
بالصحيفة العقارية لصالح الدعوى التي صدر بها هذا القرار القضائي. 

ت - امللكية املوثقة بوكالة لدى الكاتب بالعدل، وتعتبر هذه الوكالة وثيقة رسمية، وعلى الرغم من أن 
الوكالة تتمتع بالقوة التنفيذية والثبوتية، فإن أثرها ال يظهر في السجل العقاري إال بعد إنجاز معامالت 
الفراغ. وعلى الرغم من وجود الوكالة، قد يقوم البائع ببيع ذات العقار ألشخاص آخرين بوكاالت جديدة، 
بمعنى أن هذه الوكالة ال تحمي املشتري من إمكانية التواطؤ وفقدان حقوقه بالعقار الذي اشتراه، إذا كان 

البائع سيئ النية)58).

 بالبصمة والتوقيع وتوقيع الشهود.
ً

ث - امللكية بموجب عقد عادي بين البائع واملشتري، ويكون مذّيال

ج -وينفرد سكان مخيم اليرموك، إضافة إلى هذه األنواع من امللكيات، بنوع خاص يسمى )إذن السكن(، 
وهو وثيقة كانت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين تمنحها إلى الالجئين، حيث تبقى ملكية األرض للدولة 
السورية املمثلة بالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين. أما صاحب العقار فإنه يملك اإلنشاءات املشيدة على 

األرض وحسب.

9- نوعية مستندات امللكية التي يملكها السوريون

في سنة 9 0 ، أجرى الباحثان نور حرستاني وإدوار حنا دراسة حاوال فيها تحديد أنواع الحماية التي 
يتحصن بها مالكو العقارات في سورية، من خالل أنواع الوثائق التي تحمي ملكيتهم، وتوّصال من خالل 

)58)  --مقال منشور في صحيفة )عنب بلدي( بعنوان »هل يعتبر توثيق بيع العقارات لدى الكاتب بالعدل ضمانة كافية؟«
للمحامي أحمد صوان

https://bit.ly/ cGhPRk
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االستطالع الذي أجرياه إلى نتائج مهمة)59):

حيث أفاد أفراد العينة التي شملها االستطالع بأن  6 % منهم لديهم وثائق ملكية رسمية مسجلة بالسجل 
العقاري )طابو أخضر(، ومنهم 9 % يملكون قراًرا قضائًيا )حكم محكمة( يثبت شراءهم للعقار، ومنهم 5 % 
يملكون وكالة موثقة لدى الكاتب بالعدل، و%4 يملكون إثبات ملكية شائعة أسهم قليلة ضمن عقار شاسع، 
وأفاد    % منهم أن ملكيتهم غير رسمية، و9 % منهم يملكون عقًدا عادًيا غير موثق مع ملكية عداد اشتراك 
كهرباء، و  % ال يملكون أية مستندات. وهكذا يتبين أن أنواع امللكية ال تتوزع إلى نوعين أبيض وأسود 
)رسمية وغير رسمية(، إنما تتوزع ضمن طيف واسع من األنماط الرسمية والعرفية والتقليدية، أي إن إنهاء 
. وتبّين للباحثين أن غالبية أفراد 

ً
النزاعات على امللكية واستعادة املساكن واألرا�ضي سيستغرق زمًنا طويال

العينة التي شملها االستطالع يحتفظون بوثائق امللكية الخاصة بهم، على الرغم من نزوحهم، وأفاد 80 % 
منهم بأنهم اصطحبوا معهم مستنداتهم عند النزوح، وأفاد 5  % منهم أنهم ال يملكون وثائق امللكية.

10– الدعاوى القضائية لتثبيت شراء املساكن بمناطق السكن املخالف، وتتم وفق الحالت التالية:

الحالة األولى: الحصول على قرار قضائي بتثبيت شراء أسهم

حيث يقيم املشتري دعواه أمام املحكمة املدنية بمواجهة املالك الحقيقي لألرض الزراعية، لتثبيت شراء 
أسهم قليلة من العقار الذي يضم منطقة السكن العشوائي، ويرفق بالدعوى بيان قيد عقاري للملكية. 
فيقرر القا�ضي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ودعوة املالك الذي يحضر ويقر ببيع هذه األسهم. 
ويصدر القرار القضائي بتثبيت الشراء )لألسهم وليس للشقة السكنية(، وهنا يستطيع املشتري تثبيت ملكيته 
لهذه األسهم في السجل العقاري. ولكن يبقى توصيف هذه امللكية مجرد أسهم جزئية في أرض زراعية، وال 

تسجل باعتبارها شقة سكنية.

الحالة الثانية الحصول على قرار قضائي مستعجل مرفق بتقرير خبرة:

حيث يقيم املشتري دعواه أمام قا�ضي األمور املستعجلة )لوصف الحالة الراهنة وسماع إقرار املدعى 
عليه( وال تقام بمواجهة املالك، بل بمواجهة بائع املسكن موضوع الدعوى، يقرر القا�ضي تسجيل الدعوى 
دون أن يطلب من البائع بياًنا بامللكية ودون الحاجة إلى وضع إشارة الدعوى، ثم يقرر إجراء الكشف الح�ضي 
على العقار بمساعدة خبير مهندس، لوصف حالته الراهنة، ولتثبيت الحيازة والتأكد من هوية شاغل العقار 
بتاريخ الكشف، وتحديد وضع املسكن ومشتمالته وتحديد موقعه وتسمية الجوار ونقاط العالم الثابتة 
املجاورة لهذا املسكن، وبعد أن يقدم الخبير تقرير خبرته املرفق بمخطط لهذا املسكن، يقرر القا�ضي 
اعتماده وضّمه للدعوى، ويسمع إقرار البائع بالبيع، وبأنه قبض الثمن، ويدون ذلك في محضر الجلسة. وهنا 
يقوم قا�ضي األمور املستعجلة بإصدار قراره بأنه تم تثبيت الحالة الراهنة بناء على طلب املدعي وسماع إقرار 
املدعى عليه بعملية البيع. لكن هذا القرار يبقى حبًرا على ورق، ويستحيل تنفيذه لدى السجل العقاري، لعدم 
، ويكتفي املشتري في هذه الحالة بتثبيت حيازته وحصوله على 

ً
وجود هذا العقار في دفاتر تسجيل امللكية أصال

صورة عن اإلقرار القضائي، مرفًقا بتقرير الحالة ومخطط الخبرة. 

)59)  بحث بعنوان »وثائق حقوق امللكية السورية وتحدي إعادة اإلعمار«، منشورات مركز حرمون 9 0 .
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الحالة الثالثة: الكتفاء بالحصول على اإلقرار القضائي بالبيع ثم شطب الدعوى:

يقيم املشتري دعواه لتثبيت الشراء على من باعه املسكن موضوع الدعوى، أمام املحكمة املدنية 
التي يقع العقار في دائرتها، ثم يحضر البائع ويقر للمشتري بهذا البيع، ويثبت هذا اإلقرار في محضر جلسة 
املحاكمة، ويطلب املدعي من املحكمة إعطاءه صوًرا مصدقة عن اإلقرار القضائي الوارد في محضر الجلسة. 
وفي الجلسة التالية، يكلف القا�ضي املدعي بإبراز موافقة البلدية على البيع وعلى مخطط الخبرة، وملا كان 
يستحيل تنفيذ هذا الطلب، ألن املسكن باألصل هو غير مرخص، وهو مخالف ألنظمة البلدية، لهذا يتغيب 
الطرفان عن حضور جلسات املحاكمة، فيتم شطب الدعوى. وفي هذه الحالة، يكتفي املشتري بالحّد األدنى 
الذي يرى أنه سيضمن له حقه باملستقبل، أي بالحصول على صورة مصدقة عن اإلقرار القضائي الصادر 
عن البائع، باعتباره قرينة كافية على السبب الصحيح للحيازة. وجدير بالذكر أن هناك تعاميم وقرارات عدة 
صدرت عن وزارة العدل، وخاصة بالفترة الواقعة )بين عامي  00  و009 ( إلى القضاة كافة، لالمتناع عن 

إصدار مثل هذه القرارات التي تخالف روح القانون.

11- الوكالة املوثقة لدى الكاتب بالعدل

 دائرة الكاتب بالعدل هي دائرة تتبع وزارة العدل، وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من املساعدين 
العدليين، كما ورد بالقانون الناظم لعمل الكاتب بالعدل رقم 5  لعام   0 . وفي كثير من الحاالت، يتم 
توثيق عملية البيع للشقق في مناطق السكن العشوائي في دائرة الكاتب بالعدل، بوثيقة تسمى )سند بيع 
ل املشتري للقيام فيما بعد بإجراءات نقل امللكية بمفرده من 

ّ
وتوكيل( حيث يقر البائع فيها بعقد البيع، ويوك

دون حاجة إلى حضور البائع، وغالًبا تكون هذه الوكالة غير قابلة للعزل، لتعلق حق الوكيل بها، وفًقا ألحكام 
املادة 68 من القانون املدني السوري، وال يطلب الكاتب بالعدل مطابقة أوصاف العقار وال أية أوراق من 
البلدية. علًما أن الوكالة غير القابلة للعزل ال تنتهي بوفاة أي من الطرفين، وينتقل الحق املوثق فيها إلى ورثة 
الطرف املتوفي. ولكن الوكالة املتعلقة بالبيوت الواقعة في مناطق السكن العشوائي ال يتجاوز أثرها حدود 
دائرة الكاتب بالعدل، فال يمكن تنفيذ مضمونها في السجل العقاري، ألن العقار الواقع في مناطق العشوائيات 
 بالسجل العقاري. ويلجأ املشتري إلى هذه الوسيلة، ألن الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل 

ً
غير مسجل أصال

أو يصادق عليها محررات رسمية، وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية. وهي اإلجراء الوحيد املتاح له لتثبيت 
حيازته للمسكن الذي اشتراه ضمن مناطق السكن العشوائي، إضافة إلى أنه يوثق سلسلة عمليات البيوع 
املتتالية للبيت موضوع الوكالة. إن دور الكاتب بالعدل هو دور أسا�ضّي في توثيق الحقوق العقارية بشكل 
عام، وإن الحق العقاري الذي تحميه وكالة الكاتب بالعدل هو حق راجح الثبوت، ولكن التسجيل بالسجل 

العقاري هو الضمانة األقوى، وهو األصل)60).

النتيجة: إن الدعاوى القضائية التي تقام بهدف تثبيت حق امللكية للبيوت الواقعة ضمن مناطق السكن 
العشوائي محدودة النتائج، ألنها ال تحقق الهدف منها أي »الحصول على قرار حكم قضائي، يمكن تنفيذه 
في السجل العقاري«، وأق�ضى ما يتحقق منها هو توصيف املسكن وتثبيت الحيازة. أما الوكالة املوثقة لدى 

)60)  -مقال منشور في صحيفة )عنب بلدي( بعنوان »هل يعتبر توثيق بيع العقارات لدى الكاتب بالعدل ضمانة كافية؟«،
للمحامي أحمد صوان

https://bit.ly/  HQFTW
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الكاتب بالعدل فهي دليل رسمي، ولكن ال يتجاوز أثره حدود دائرة الكاتب بالعدل، وال يمكن تنفيذ مضمون 
الوكالة في السجل العقاري، إن توثيق شراء املسكن في )مناطق العشوائيات( لدى الكاتب بالعدل يثبت 

السبب الصحيح للحيازة ووضع اليد وَحْسْب. 

القانون الدولي وحقوق السكن 	-2

أخيًرا، في نهاية هذا الفصل الخاص بواقع التشريعات العقارية السورية واستقرار امللكيات وحماية 
حقوق السكن، سنستعرض أهمية الحق باملسكن في املواثيق الدولية وقرارات األمم املتحدة التي تحوي 
الكثير من الضمانات لحقوق السكن وامللكية، حيث يتبّدى االهتمام العالمي على صعيدين: األول حقوق 
العهدين  وفي  اإلنسان،  العالمي لحقوق  اإلعالن  في  التي وردت  السكن  وفي  التملك  في  العامة  اإلنسان 
الدوليين؛ والصعيد اآلخر حقوق السكن واسترداد امللكيات ما بعد النزاعات، حيث تنص املواثيق الدولية 
على أن املسؤول عن تنظيم إعادة الالجئين واملهجرين إلى مساكنهم بعد النزاعات هو السلطات الحكومية 
الوطنية، فإن رفضت أو تلكأت هذه السلطات بالقيام بهذه املسؤولية وامتنعت عن االلتزام باملعاهدات 
الدولية، بحجة )عدم التوقيع عليها( فإن هذه املسؤولية تنتقل حينذاك إلى املجتمع الدولي الذي يقوم بهذه 
املهمة الشائكة، وتقوم كل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين واملنظمة الدولية للهجرة، بمساعدة 
الجهات الدولية املانحة للمساعدات، بدور فعال في هذا النطاق، وتعتبر مبادئ األمم املتحدة لرد املساكن 
واملمتلكات إلى الالجئين واملهجرين )مبادئ بينهريو( من أهم املبادئ املالئمة لتحقيق اإلنصاف في عملية رد 
املساكن وامللكيات ما بعد النزاع، إضافة إلى االسترشاد من التجارب الدولية في هذا املجال، ومنها تجربة 
البوسنة في اتفاقية دايتون 995  ) 6). وال شك في أن التشريعات املتعلقة بامللكيات العقارية، التي يصدرها 
النظام تباًعا، تنتهك القانون الدولي لحقوق اإلنسان، حين يحجز ويستولي على أمالك الناس ملجرد آرائهم 

ومواقفهم السياسية.

13- حقوق اإلشغال واإليجار في مناطق السكن العشوائي

أي حقوق املستأجرين والشاغلين الذين ال يملكون وثائق إثبات للملكية وال عقود إيجار موثقة، حيث 
تضيع حقوق واضعي اليد والحائزين العرضيين، مثل املستأجرين ومرتنهي العقار، عند تنفيذ هدم مناطق 
السكن العشوائي) 6)، حيث إن قانون اإليجار لم يتشدد ألجل توثيق العقد أو يشترط أن يكون العقار مفرًزا 
أو مرخًصا، ويكتفي بإدراج أوصاف وموقع العقار املأجور في العقد لينتج عقد اإليجار آثاره بين طرفيه، مما 
سمح بنشوء آالف العالقات اإليجارية في مناطق السكن العشوائي. ومع أن قانون اإليجارات وتعديالته 
يمنح املستأجرين الحماية الالزمة من اإلخالء أو من زيادة األجرة بصورة تعسفية، فإن هذه الحماية تصبح 

) 6)  - مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن رد املســاكن واملمتلــكات لالجئيــن واملشــردين املعروفــة بمبــادئ بينهيــرو، التــي تتضمــن أهــم املعاييــر الدوليــة التــي 
 مســاعًدا ومؤكــًدا للحــق فــي رد الســكن 

ً
تحــدد حقــوق الالجئيــن واملشــردين فــي العــودة إلــى بلدانهــم وإلــى مســكنهم االصلــي. وتشــكل مبــادئ بينهيــرو دليــال

واملمتلــكات كعــالج أسا�ضــي للتشــرد. 
The Pinheiro Principles United Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons
https://bit.ly/  CHwfk

) 6)  - الحائــز العر�ضــي الــذي هــو واضــع اليــد علــى العقــار بصفــة عرضيــة مؤقتــة، والحيــازة العرضيــة هــي التــي يتوفــر فيهــا الركــن املــادي دون املعنــوي، 
وتقوم دائًما على سند قانوني، ومثاله املستأجر الذي يستند في حيازته على عقد اإليجار، أو املرتهن للعقار في عقد الرهن، حيث يقوم الراهن وهو 

املدين الذي عليه الدين )بتسليم عقاره لقاء املال الذي يقبضه من املرتهن(.
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بال معنى، عندما تتعرض املساكن للدمار أو حين تشملها قوانين االستمالك ومن ثم الهدم، ومن البديهي أن 
الدولة تستطيع هدم مناطق العشوائيات في أّي وقت، بموجب العديد من املراسيم والقوانين، ألن معظم هذه 
العشوائيات ُمقامة على أراٍض تملكها الدولة) 6). ومؤّدى هذا أن حقوق املستأجرين في مناطق العشوائيات 
أيًضا مهددة بالضياع، ومع أن حقوق املستأجر مصونة في كل تشريعات العالم، باعتباره الطرف األضعف 
في كل نزاع عقارّي، وتجب حمايته من اإلخالء وحفظ حقه باسترداد مسكنه، ينص املبدأ   -6 من مبادئ 
األمم املتحدة لرد املساكن )مبادئ بينهيرو() 6) على أنه ينبغي للدول أن تضمن أن يكون ملستعملي املساكن، 
أو األرا�ضي أو املمتلكات أو جميعها، بمن فيهم املستأجرون، حق املشاركة في عملية مطالبات االسترداد، بما 
في ذلك عن طريق تقديم مطالبات استرداد جماعية)65). وينص املبدأ 7 - على أنه ينبغي للدول أن تضمن 
 تضر ضمانات اإلجراءات العادلة بحقوق كل من املالكين واملستأجرين الشرعيين وغيرهم، في استرجاع 

ّ
أال

مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم على نحو عادٍل وفي الوقت املناسب)66).

14- أموال وأمالك الدولة

حق الدولة على أموالها هو حّق ملكية من نوع خاص، يوصف بامللكية اإلدارية املقيدة؛ نظًرا ألنه ال يمكن 
بيعها بسبب تخصيصها للمنفعة العامة، وال يجوز أن ُينشأ عليها أي حق ارتفاق أو حق عيني ملصلحة األفراد 
)وللدولة حق إقامة دعوى االستحقاق الستردادها، ودعوى نزع اليد من غاصبها، وهو واجب عليها وتحاسب 

إن قصرت به(.

أ-  خصائص أمالك الدولة

(، وعدم جواز اكتساب ملكية األموال 
ً
 عدم جواز التصرف باألموال العامة للدولة )بيًعا أو رهًنا أو ِهبة

 كل إجراء تنفيذي 
ً

العامة بالتقادم، مهما امتد الزمن. وعدم جواز الحجز على األموال العامة، ويقع باطال
م املشرع السوري وسائل حماية أمالك الدولة، بالقانون املدني 

َّ
من قبيل الحجز على أمالك الدولة. لقد نظ

كها بالتقادم )م 
ّ
الصادر عام 9 9  الذي نّص على عدم جواز التصرف باألموال العامة أو الحجز عليها أو تمل

90 ف  ( وباملرسوم التشريعي 5   لعام  95  الذي حظر سريان التقادم، مهما امتد زمن وضع اليد على 
األرا�ضي )املوات( سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

ب- حقوق حائز املسكن املبني على أمالك الدولة في مناطق السكن العشوائي

، عندما تنفذ الدولة مشاريع السكن البديل؟ تشير جميع االجتهادات 
ً

هل يستحق هذا الحائز سكًنا بديال
القضائية إلى أن هذا الحائز ال يحق له املطالبة بأي حق من الحقوق، في حال هدم السكن العشوائي الذي 
كان يشغله، ألنه بناء مخالف وغير شرعي وأقيم على ملك الغير، وينحصر حقه باالستفادة من أنقاض 

) 6)  - قانون اإليجار رقم 6 لعام  00  مع تعديالته بالقانون رقم 0 / 006  ثم قانون اإليجارات رقم 0 / 5 0 . 

(6 (  - https://bit.ly/ wkC9zj

)65)  مبادئ بينهيرو
https://bit.ly/ PsrTVe

(66(  https://bit.ly/ dr0cUI
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مسكنه، إذا تسامحت الدولة معه ولم تطالبه بأجر املثل عن فترة إشغال األرض. وال شك في أن هذه النظرة 
ا للساكنين، وال تنظر إليهم كضحايا للسياسة التي انتهجتها الدولة، عندما غضت الطرف 

ً
تحمل ظلًما صارخ

عن نشوء هذه املناطق، بل أوحت لهم بأنها منحتها نوًعا من الشرعية، عندما قررت تزويد هذه املساكن 
باملاء والكهرباء وسائر الخدمات. 

النتيجة: ال يمكن تملك األرض املسجلة في السجل العقاري ألمالك الدولة، مهما امتد الزمن، وإن مناطق 
ا للدولة، وإن الدولة تستطيع في أي وقت استرداد 

ً
ك

ْ
السكن العشوائي التي بنيت فوق هذه األرا�ضي تبقى ُمل

حقوقها من األرا�ضي املغصوبة، وتستطيع هدم املباني املخالفة، بل تستطيع الدولة املطالبة بالتعويض )أي 
أجر املثل عن مدة وْضع اليد على األرض(.

15- اإلشكالت القانونية للعقارات التي يملكها الشخص املفقود

ا ألمواله إلى أن تثبت وفاته، أو يحكم القا�ضي بوفاته بعد أربع سنوات على 
ً
يبقى الشخص املفقود مالك

فقدانه، وال تقسم عقاراته على الورثة إال بعد ذلك، فإذا عاد ذلك الشخص املفقود، عادت إليه أمواله، 
 من اإلشكاالت وعدم استقرار 

ً
وإذا ثبت موته، ورثه ورثته من تاريخ الوفاة. وهذا الوضع يخلق عدًدا هائال

امللكية العقارية؛ بسبب العدد الهائل للسوريين املخفيين قسرًيا واملفقودين، حيث يتعذر مع هذا الواقع 
املطالبة بحقوقهم العقارية، خاصة في مناطق العشوائيات غير املسجلة.

16- قضايا اإلرث واملساكن غير املسجلة في مناطق العشوائيات

من أعقد املشكالت العقارية التي تواجهها عوائل املعتقلين أو املفقودين، معرفة مصير ذويهم الذي يدور 
بين الحياة واملوت. حيث يمتنع النظام عن إصدار شهادات الوفاة ملن يتوفى منهم في املعتقل، مما يمنع 
أقاربهم من استخراج وثائق حصر اإلرث للمتوفى منهم. ومع تعذر الحصول على وثيقة حصر اإلرث يستحيل 

توزيع العقارات أو التصرف بها، أو تقديم االعتراضات عند قيام الحكومة بالهدم أو االستيالء.
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رابًعا- تصورات أولية لإلصالح القانوني املطلوب

وفي الجزء األخير من هذا البحث، نورد مجموعة من التوصيات التي تسهم في حّل النزاعات على امللكيات 
ْين- من املستحيل أن 

َ
واملساكن، في مناطق السكن العشوائي في سورية، ومن الجدير بالذكر أننا -نحن الباحث

نفترض بقاء النظام، ألننا متأكدين أن هذا النظام لن يتراجع عن القوانين التي أصدرها، وعن االستمالكات 
واملصادرات التي قام بها، ونؤكد أن هذا النظام غير قابل لإلصالح، وال يمكن تنفيذ هذه التوصيات وال حل 
األزمة العقارية في سورية إال بعد االنتقال السيا�ضي وتطبيق برامج وتدابير العدالة االنتقالية، وعلى رأسها 

إصالح القوانين وإصالح املؤسسات، وتفعيل برامج وخطط للتعويضات وجبر الضرر.

التوصيات الخاصة باملالكين واملهجرين

من املفيد ألصحاب الشقق والبيوت الواقعة في مناطق السكن العشوائي، أن يحافظوا على كل –  
الثبوتيات والوثائق التي تثبت ملكيتهم مثل )سندات التمليك، وكاالت شراء العقار أو املسكن املوثقة 
بالكاتب بالعدل، في حال توفرها، ووثائق حصر اإلرث الشرعية والقانونية، وقرارات األحكام الصادرة 

عن املحاكم، وقرارات التخصيص الصادرة عن الجمعيات السكنية(.
بخصوص عقود البيع العادية املوقعة، ُينصح بتوطين هذه العقود لدى الكاتب بالعدل، أي حفظ –  

العقد كوديعة لديه، والحصول منه على صورة مصدقة مؤشر عليها بعبارة: »أصل هذه الوثيقة 
محفوظ لدينا برقم وتاريخ، وفًقا للمادة 9 من قانون الكتاب بالعدل رقم 5  لعام   0 « )67).

بخصوص وكاالت شراء العقار أو املسكن املوثقة بالكاتب بالعدل، هناك إجراء مهم يجب أن يقوم به –  
الوكيل، وهو وضع إشارة لصالحه في السجل العقاري، تسمى »إشارة القيد املؤقت«، ألن كل وكالة 
موثقة بالكاتب بالعدل تتضمن تفويًضا للوكيل بوضع هذه اإلشارة، وهو إجراء أو تدبير تحفظي 
مؤقت، بهدف حفظ الحقوق وإعالم كافة الناس بوجود حق للغير على هذا العقار، وقد نصت على 

هذا القيد املادة )5 ( من قانون السجل العقاري.
إن املصالحة على العقود العادية بما يسمى »تطهير السند«، بدفع رسم الطابع لدى الدوائر املالية، –  

 باإلثبات 
ً

 إضافية بثبوت التاريخ عليه. ويجعله سنًدا مقبوال
ً
يعّد إجراًء مفيًدا، ألنه ُيكسب السند قوة

وفق قانون البينات)68).
إن االحتفاظ بأي وثيقة يمكن اإلفادة منها كقرينة على امللكية، مثل عقود اشتراك املاء والكهرباء – 5

البناء واألوراق الصادرة عن  والهاتف األر�ضي، وإيصاالت الدوائر الضريبية وضبوط مخالفات 
 إيصاالت رسم النظافة الخاصة العقار، ألن أي ورقة من هذه األوراق تعتبر قرينة مادية 

ً
البلدية مثال

)67)  - القانون 0  لعام 8 0  وأخطاره على األمالك العقارية للسوريين، الصفحة األخيرة من البحث املنشور في املنتدى القانون السوري بثالث 
لغات، للمحامي أحمد صوان

https://bit.ly/ 9TrORF

)68)  - القانون 0  لعام 8 0  وأخطاره على األمالك العقارية للسوريين، من توصيات البحث املنشور في املنتدى القانون السوري بثالث لغات 
للمحامــي أحمــد صوان.

https://bit.ly/ PUCdVJ
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ترجح وجود حق بالعقار املطلوب إثبات ملكيته، ألن هذه الثبوتيات هي التي ستضمن للمالكين 
حقوقهم العقارية عند أي مراجعة عقارية باملستقبل.

املقترحات ملعالجة أزمة اإلسكان في مناطق العشوائيات عند انتهاء النزاع

ال يمكن تحديد الخيار األمثل لضحايا الحرب الذين فقدوا مساكنهم، حتى تتحدد مآالت الحل للقضية 
السورية، ألن طبيعة الحّل هي التي تحدد مساهمات الدول الداعمة للحل، وحجم التمويل الذي سيمنح 
إلعادة اإلعمار، ولدفع التعويضات للمتضررين، وكل ذلك بعد انتهاء النزاع. إن عملية إعادة اإلعمار تنطوي 
على منطق معقد ومتداخل ال يرتبط فقط بجودة وقدرات اإلدارة وكنه متعلق أيًضا بالعملية السياسية 
 إلى استعادة أو بناء السالم املستدام، وهذا شرط مسبق وضروري لبناء الظروف الالزمة 

ً
ونجاحها وصوال

النطالق عملية البناء، حيث إن إعادة بناء املساكن وتنفيذ سياسة إعادة إعمار املدن املتضررة ال معنى 
لها إال بتحقق السالم والشروع بحل سيا�ضي شامل ير�ضي جميع األطراف، حيث بدونها ستواجه كثير من 
الصعوبات لتحقق أهدافها، مثل الصعوبات في تزويد مواقع البناء باملواد، وعدم القدرة على إعادة البناء 
في مواقع القتال ذاتها، والصعوبات املالية في تحمل تكاليف استمرار الحرب وعدم توفر بيئة آمنة ومحايدة، 
النطالق وبدء مشروع إعادة البناء االجتماعي والسيا�ضي والحضري والتنمية املستدامة إلعادة نشر حياة 
اجتماعية من السالم والرخاء. ونعتقد أن الحاجة إلى اإلغاثة وإعادة البناء املستدامة تتطلب إدارة زمنية 

طويلة األجل، تيسر إنقاذ األفراد وممتلكاتهم، وإعادة تأهيل السكان ومساكنهم وإدماجهم.

الخيارات املتاحة للتحرك الحكومي املستقبلي للتصدي لهذه املشكلة وتداعياتها وحلول مقترحة للقيام 
بما يلي:

إعداد الدراسات الشاملة واملرفقة بمخططات ملناطق السكن العشوائي وتحديد أسماء املالكين –  
والشاغلين وواضعي اليد واملستأجرين، مع حفظ وثائقهم )مثل عقود الشراء وقرارات األحكام 
ووكاالت الكاتب بالعدل وعقود اإليجار(، وبعد دراسة هذه املخططات واإلحصاءات والثبوتيات 
ومعرفة حجم املشكلة، من أجل اختيار الطريقة األمثل لحّل أزمة العشوائيات في سورية، ووضع 
استراتيجية وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد لهذه العملية املرتبطة بإسكان ساكني هذه 

األحياء التي دمرت بمعظمها، كجزء من عملية إعادة اإلعمار. 
قيام الحكومة بإصالح املساكن املتضررة واملهجورة، وتأهيلها بالحد األدنى املقبول إلعادة السكن –  

فيها.
 تأجير أو منح مساكن جديدة للمتضررين، وفي حال الوصول إلى حل سيا�ضي يلبي طموح السوريين 3– 

وعودة الالجئين والنازحين ممن تضررت منازلهم يمكن بناء مساكن مؤقتة لهم، لحين إقرار تصميم 
نظام أو قانون تخطيط حضري )مخطط تنظيمي يتضمن هيكل تخطيط وطني متوازن( معاصر 
ومستدام، يحقق شروط الحفاظ على حق امللكية وبناء مدن حديثة تراعي حق اإلنسان بمسكن 

الئق وبيئة صحية سليمة.
دفع بدالت اإليجارات للمهجرين الذين دّمرت بيوتهم إلى حين إعمارها أو منحهم مساكن بديلة.–  
دفع التعويضات ألصحاب البيوت املدمرة، فإن لم يتوفر التمويل الكافي يتم دفع اإليجارات السنوية – 5

لهم إلى حين تأمين املسكن البديل أو دفع التعويض الذي يجبر الضرر.
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معالجة أوضاع امللكية في مناطق السكن العشوائي بعد انتهاء النزاع

يتم إنصاف أصحاب املساكن والبيوت تبًعا لعائدية ملكية األرض املبني عليها السكن العشوائي، وفق 
هاتين الحالتين: األولى إذا كانت األرض عائدة ألمالك الدولة يمكن إفراز هذه األرض وتمليك الشاغلين أسهًما 
عقارية تعادل مساحات بيوتهم تستوفي الدولة قيمة هذه األسهم، وفق خطط تقسيط مناسبة إلمكانيات 

هذه الشريحة منخفضة الدخل.

والحالة الثانية إذا كانت ملكية األرض )ملكية خاصة لألفراد( فإّن الحل األمثل لهذا الواقع أن تصدر 
ا للمالكين. 

ً
الدولة مراسيم االستمالك لها لقاء التعويض العادل الذي يعادل األسعار الحقيقية، وذلك إنصاف

وبعد أن تصبح الدولة هي املالكة لهذه األرا�ضي، تقوم بإفرازها وتوزعها وفق األسس التي ذكرت سابًقا. 
وال يمكن حّل التشابكات والنزاعات املزمنة واملستحكمة حول األرا�ضي بين املالكين والشاغلين إال بتدخل 

الدولة وإنصاف كل أطراف هذه النزاعات. 

تعالج الحكومة واقع هذه املناطق حسب الوضع الفني واإلنشائي لكل حّي من هذه األحياء، بحيث ترخص 
املساكن املستوفية للحد املقبول من شروط السالمة، وتستوفي الدولة رسوم ذلك. وأما املساكن التي ال 
تتمتع بالشروط الدنيا لألمن والسالمة االنشائية، فتنذر الدولة ساكنيها بإخالئها تمهيًدا لهدمها وإعادة 

إعمار الشقق فيها. ثم توزع الدولة هذه املساكن عليهم لقاء بدالت مالية عادلة ومقسطة.

دور املجتمع الدولي في حل أزمة العقارات في سورية

يجب أال يتخلى املجتمع الدولي عن دوره املساعد في حّل مسألة امللكيات العقارية وقضايا السكن في 
سورية. وهذا ما أكدت عليه مبادئ األمم املتحدة املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إلى الالجئين واملشردين 
ل سيادة القانون بشكل عام أو عندما تعجز الدول 

ُّ
َعط

َ
)املعروفة مبادئ بينهيرو( في البند   -5: في حال ت

عن تنفيذ اإلجراءات واآلليات الالزمة لتيسير عملية رد املساكن واألرا�ضي واملمتلكات على نحٍو منصف وفي 
الوقت املناسب؛ ينبغي للدول أن تطلب املساعدة والتعاون التقنيين من الوكاالت الدولية ذات الصلة، بغية 
وضع أنظمة مؤقتة تتيح لالجئين واملشردين اإلجراءات الضرورية لضمان سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق 
باالسترداد. ونصت في البند   - 6 على أنه »ينبغي للدول إدراج اإلجراءات واآلليات املتعلقة برد املساكن 
واألرا�ضي واملمتلكات في اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطوعية إلى الوطن. وينبغي تضمين اتفاقات 
السلم تعهدات محددة من األطراف بتسوية أي مسائل تتعلق باملساكن واألرا�ضي واملمتلكات. وتقت�ضي سبل 
ركت دون تسوية، مع إيالء األولوية 

ُ
انتصاٍف بموجب القانون الدولي أو تهدد بتقويض عملية السلم فيما لو ت

الواضحة لحق االسترداد باعتباره وسيلة االنتصاف املفضلة في هذا الصدد)69)«. وفي البند    نصت على 
أنه »ينبغي للمجتمع الدولي أن يعمل على تعزيز وحماية الحق في استرداد املساكن واألرا�ضي واملمتلكات، 
وكذلك الحق في العودة الطوعية اآلمنة والكريمة«)70). وينبغي للمنظمات الدولية، بما فيها األمم املتحدة، أن 

)69)  مقال في موقع مصير
https://bit.ly/ wnlF9B

)70)  مبادئ األمم املتحدة لرد املساكن في سياق عودة الالجئين )التقرير الختامي للمقرر الخاص باولو سيرجيو بنهيرو(
https://bit.ly/ wjM6x9
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»تعمل على ضمان إدراج أحكام تتعلق برد املساكن واألرا�ضي واملمتلكات في اتفاقات السلم واتفاقات العودة 
الطوعية إلى الوطن، بطرق منها وضع إجراءات وأطر قانونية على الصعيد الوطني«) 7).

ومن التوصيات املجدية في هذا املجال:

أن يكون ملف استرداد امللكيات وإعادة الحقوق العقارية املسلوبة هو أول ملف تفاو�ضي عند البدء –  
بالحل السيا�ضي.

املطالبة الدؤوبة بأن تضغط املنظمات األممية وكذلك الدول الفاعلة في امللف السوري، لوقف –  
الحقوق من  النظام بموجب أحكامها سلب  التي استطاع  القوانين االستثنائية  مفاعيل جميع 
أصحابها، ووقف مصادرة أو هدم العقارات في املناطق التي تم تهجير أصحابها. وال شك أن الدول 
الفاعلة بامللف السوري تستمد سلطتها من دورها الفاعل من خالل تقديم التمويل، ومن سيمنح 
 إسعافًيا، ريثما تكتمل العملية 

ً
هذه األموال الطائلة بوسعه أن يفرض شروطه مع اعتبار ذلك حال

السياسية بالوصول إلى املرحلة االنتقالية.
أن يتم النص على احترام حقوق امللكية في نصوص الدستور الجديد بما يضمن الحقوق العقارية –  

لكافة املهجرين. ألن التغا�ضي عن حل هذه اإلشكاالت سيؤدي إلى سلسلة نزاعات تبدأ وال تنتهي، 
مما يوجب التأكيد على حل هذه اإلشكاالت باعتباره املبدأ األهم ملرحلة االستقرار.

املخرجات والتوصيات القانونية:

إصالح القوانين والتشريعات العقارية وحصرها في مرجعية واحدة وقوانين محددة تجمع شتات –  
قواعد وأحكام العقارات في سورية.

إلغاء كافة القوانين العقارية االستثنائية وغير الدستورية الصادرة خالل فترة النزاع في السنوات –  
العشر السابقة، بكل مفاعيلها. 

تشكيل لجان لتدقيق ومراجعة كافة الوقائع التي تم تسجيلها في السجالت العقارية وحاالت تغيير –  
ونقل امللكية منذ شهر آذار/ مارس   0  وما بعد، وإبطال كل عمليات نقل امللكية التي تمت دون 

ا إلرادته.
ً
علم املالك أو خالف

أن تقوم الحكومة السورية الجديدة املنبثقة عن )هيئة الحكم االنتقالي التي نص عليها قرار مجلس –  
االمن رقم  5   لعام 5 0 ( بإلغاء كافة قرارات الحجز واملصادرة التي أصدرتها محاكم اإلرهاب 
بموجب القوانين الصادرة بعد سنة   0 ، إذ ال يمكن أن تتحقق العودة اآلمنة للمهجرين إال 
بعد ضمان حق عودتهم إلى عقاراتهم ومساكنهم التي هجروا منها، وتوفير ضمانات واضحة وبرامج 
للتعويض وجبر الضرر ملن فقد مسكنه. وفق ما نص عليه املبدأ 9 من مبادئ بينهيرو: ينبغي للدول أن 
تتخذ خطوات فورية إلبطال القوانين املجحفة أو التعسفية، وكذلك القوانين التي لها آثار تمييزية 
على التمتع بحق استرداد املساكن واألرا�ضي واملمتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين 
دون وجه حق من تطبيق هذه القوانين في املا�ضي، ويحق لجميع الالجئين واملشردين الحصول 
على تعويض تاٍم وفعال، كجزء ال يتجزأ من عملية االسترداد. وقد يكون التعويض نقدًيا أو عينًيا. 

) 7)  املرجع السابق
GLirUP /yl.tib//:sptth
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 ملبدأ العدالة التعويضية، أال ُيستخدم حل التعويض إال عندما يكون حل 
ً

وتضمن الدول، امتثاال
الرد متعذًرا.

إلغاء قانون إدارة أمالك الغائب الذي أصدرته »اإلدارة الذاتية« لشمال شرق سورية. وإلغاء كافة – 5
قرارات املصادرة واالستيالء التي تمت بموجبه. وإعادة األمالك املصادرة ألصحابها في كافة املناطق 

الكردية.
تشكيل لجان ذات صفة قضائية للتحكيم وفض النزاعات العقارية في مناطق العشوائيات.– 6

مقترح إلنشاء لجان التحكيم ذات الختصاص القضائي بالنزاعات العقارية في مناطق العشوائيات:

ملا كانت اللجان والهيئات التحكيمية لفض النزاعات فعالة ومجدية، ألنها تتميز بسرعة البت واختصار 
األصول واإلجراءات؛ فإننا نقترح تشكيل عدد من هذه اللجان ذات االختصاص القضائي، وفق األسس 

التالية:

أهم املبادئ املقترحة للجان التحكيم بالنزاعات العقارية في مناطق العشوائيات:

حصر اختصاص هذه اللجان بكل نزاع عقاري أو مساحي أو مالّي يتعلق بمناطق السكن العشوائي، –  
وإعالن عدم اختصاص القضاء بهذه القضايا. وتنقل إليها الدعاوى الخاصة بذلك واملنظورة أمام 
القضاء التي لم تحسم ولم تحجز للحسم وإصدار الحكم بعد، وتتمتع اللجنة بوالية الفصل في 

املنازعات وإصدار األحكام.
يحصر اختصاص هذه اللجان بالنزاعات حول مناطق السكن العشوائي، حيث يعتبر سكًنا عشوائًيا –  

 أو غير 
ً

كل مسكن قائم وغير مرخص، أو مشيد خارج املخطط التنظيمي، سواء أكان العقار مسجال
مسجل بالسجل العقاري. 

تتشكل كل لجنة من خمسة أعضاء حقوقيين، أحدهم من مديرية املصالح العقارية، والثاني من –  
إدارة أمالك الدولة، والثالث أحد األعضاء املنتخبين من املجلس املحلي، والرابع من نقابة املحامين 
ممن أم�ضى على األقل خمس سنوات في ممارسة املهنة. وينتدب املحامي العام أحد القضاة املدنيين 
ليرأس اللجنة، ويصدر املحافظ قرار تشكيل اللجان التي يتراوح عددها بين الواحدة والخمس لجان 

في كل محافظة.
تنظر اللجنة في النزاع بناء على استدعاء خطي يقدمه أطراف النزاع أو أحدهم، ويتولى أمين سر –  

اللجنة استالم الطلبات وقيدها في سجل القضايا، وتحديد أقرب موعد للجلسة وتسطير التبليغات 
لباقي األطراف.

وإذا ثبت تبليغ أحد األطراف ثم تخلف عن الحضور دون عذر مقبول من اللجنة، يحق لها أن تنظر – 5
 عن حقه في الدفاع.

ً
في النزاع في غيبته وأن تعتبره متنازال

تعقد اللجنة جلساتها للتحكيم بين أطراف النزاع، بحضورهم أو حضور وكالئهم، وتكون الجلسات – 6
 بحضور ثالثة من أعضاء اللجنة على األقل على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه، وال يجوز 

ً
علنية

أن يشترك في نظر النزاع رئيس أو عضو اللجنة الذي تكون له مصلحة شخصية في موضوع النزاع أو 
له قرابة بأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة. 

يقوم أمين سر اللجنة بتحرير محاضر الجلسات، ويدون فيها موجًزا ألقوال أطراف النزاع وأقوال – 7
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الشهود وما اتخذ من إجراءات.
تعرض اللجنة على أطراف النزاع حل النزاع بالترا�ضي أو بالصلح بينهم، وتضع لهم أكثر من خيار – 8

للحّل. فإن لم يرض األطراف بحل النزاع بالترا�ضي، تتولى حل النزاع بينهم. ولها حق سماع الشهود 
ومعاينة أماكن النزاع واالستعانة بأهل الخبرة، وتكلف األطراف بتقديم املستندات واألوراق التي 

ترى اللجنة أنها منتجة في القضية.
وعند انتهاء األطراف من تقديم دفوعهم، تحجز اللجنة القضية للحكم، وتحدد موعًدا لسماع – 9

الحكم، وبعد التداول السري ودون حضور أمين السر، تصدر اللجنة حكمها في موضوع النزاع.
عند وجود أي نقص في هذا املقترح، تطبق اللجنة أحكام قانون البينات وقانون أصول املحاكمات – 0 

والقانون املدني السوري وكافة األحكام القانونية في القوانين السورية النافذة. 
يجوز استئناف األحكام أمام محكمة االستئناف املدنية، على أن يسدد املستأنف تأميًنا استئنافًيا –   

وتفوض اللجنة بتقدير هذا التأمين على أال يقّل عن )عشرين باملئة من القيمة الحقيقية للحق 
 أو جزئًيا، بحسب ما تقرر محكمة االستئناف التي تحسم القضية. 

ً
املدعى به( ويصادر التأمين كامال

: بين صندوق اللجنة وبين موازنة وزارة العدل.
ً
ويوزع التأمين املصادر مناصفة

الجهة املختصة بتنفيذ قرارات اللجنة هي مديرية التنفيذ املدني في املحكمة التي يقع في دائرتها مقر –   
اللجنة.

أخيًرا: نأمل أن يسهم هذا البحث في تسليط الضوء على مشكالت امللكية في مناطق العشوائيات، – 13
وأن يسهم في إيجاد حلول جذرية تعيد الحق لجميع األطراف املتنازعة حول ملكية العقارات في 
مناطق السكن العشوائي، وهم واضعو اليد وساكنو البيوت، وأصحاب األرض األصليون وإدارة 
أمالك الدولة وغيرهم. إن هذا التحدي يتطلب مزيًدا من الدراسات لحل املشكالت العقارية، 
والبدء بإصالح التشريعات العقارية القديمة والجديدة، وإلغاء القوانين الظاملة بكل مفاعيلها، ولن 
يتحقق ذلك إال بتوفر الحل السيا�ضي املقبول، بعد تحقيق االنتقال السيا�ضي وعودة االستقرار 

ا بعيًدا في الظرف الحالّي.
ً
الذي ما يزال هدف
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أهم املراجع املعتمدة في الدراسة 

القانون املدني السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  8 للعام 9 9 . 	 

https://bit.ly/ rMv QN

قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 88 / 6 9  وتعديالته.	 

https://bit.ly/ cJAN9w

قانون إزالة الشيوع رقم    لعام 986 .	 

املرسوم التشريعي رقم /0 / لعام   0  لتسوية املخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي 	 

 https://bit.ly/ fAwzTv 

القانون    لعام   0  إحداث محكمة للنظر في قضايا اإلرهاب.	 

https://bit.ly/ cLi CK

 القانون 5  لعام 008  للتطوير واالستثمار العقاري.	 

 القانون    لعام 008  القا�ضي بتثبيت ملكية العقارات املبنية وأجزاء العقارات غير املبنية وتعليماته 	 
التنفيذية.

املرسوم التشريعي رقم 66 لعام   0  القا�ضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق 	 
ضمن املصور العام ملدينة دمشق.

https://bit.ly/ 9Bm zS

القانون رقم 0  لعام 8 0  القا�ضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن املخطط التنظيمي 	 
العام للوحدات اإلدارية.

القانون 0  لعام 8 0  وأخطاره على األمالك العقارية للسوريين بحث منشور في املنتدى القانون 	 
السوري بثالث لغات للمحامي أحمد صوان.

https://bit.ly/ Oe  iY

النسخة اإلنكليزية:	 

https://bit.ly/ PR7GrQ

النسخة الفرنسية:	 

https://bit.ly/ QZCTdc
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إحداث مناطق تنظيمية ضمن املخطط التنظيمي	 

https://bit.ly/ cJ xzm

املرسوم التشريعي 59 لعام008  املتضمن قانون إزالة األبنية املخالفة ومخالفات البناء.	 

 قانون إزالة الشيوع والتجميل رقم 66  لعام 967 .	 

 القانون رقم 5  للعام   0  السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري.	 

القانون رقم    لعام  97  إلعمار العرصات وتعديالته بالقانون 59 لعام979 .	 

 القانون 5  لعام   0  الناظم لعمل الكاتب بالعدل.	 

 املرسوم التشريعي 07  لعام   0  املتضمن قانون اإلدارة املحلية.	 

 القانون رقم    لعام 8 0  الناظم لعمل وزارة األوقاف.	 

 القانون رقم    لعام 7 0  الذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية املفقودة أو التالفة جزئًيا أو كلًيا.	 

بحث بعنوان »األماكن التي تعّرض أهلها لنزع امللكية خالل الحرب في سورية« للكاتبة: ليلى فيغنال، وهي 	 
أستاذة بجامعة رين الثانية بفرنسا، منشور في / /0/7 0 / وقام مركز حرمون بترجمة املادة بإذن من 

مؤسسة فريدريك إيبرت املالكة حقوق نشر البحث.

https://bit.ly/ PRwL60

الدراسة امليدانية الحتياجات الالجئين والنازحين السوريين في قضايا )H L P( الصادرة في  /0/8 0  	 
.(L D O( عن منظمة التنمية املحلية

 بحث بعنوان »وثائق حقوق امللكية السورية وتحدي إعادة اإلعمار«، منشورات مركز حرمون 9 0 .	 

دراسة بعنوان )جريمة بعنوان إعادة اإلعمار( صادرة عن املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 	 
لعام 0 0 /

https://bit.ly/ 9BVzpG

رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية دراسة لجامعة لورين الفرنسية لعام   0  مقدمة من الباحث معن 	 
كفا بعنوان )السكن العشوائي في سورية دمشق كحالة( على الرابط التالي

https://bit.ly/ cH5mgf
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بحث منشور باللغة الفرنسية بعنوان )األحياء العشوائية في وضع اختبار األزمة في سوريا( للباحثة 	 
فاليري كالرك، الرابط

https://bit.ly/ cKN 6 

دراسة باللغة الفرنسية بعنوان »أثر الصراع السوري على قطاعي اإلسكان واملدن«، لكل من روال مايا 	 
وريمي بودوي منشورة في موقع Grotius International، الرابط

https://bit.ly/ fA5 Sg

املكتب املركزي لإلحصاء في سورية	 

https://bit.ly/ udUSuE

دراسة منشورة باللغة الفرنسية على موقع مجلس الشيوخ الفرن�ضي بعنوان مدن املستقبل، مستقبل 	 
املدن: أي مستقبل ملدن العالم؟ الرابط 

https://bit.ly/ fxCJny

مقال منشور في صحيفة عنب بلدي بعنوان: مخاطر قانون “إعادة تكوين الوثيقة العقارية املفقودة أو 	 
التالفة” على ملكيات السوريين، للمحامي أحمد صوان.

https://bit.ly/ dno ok

مقال منشور في صحيفة عنب بلدي، بعنوان »محاذير تطبيق املرسوم التشريعي    لعام 6 0  الخاص 	 
بأتمتة السجالت العقارية«، املحامي أحمد صوان-

https://bit.ly/ QPTe V

مقال منشور في صحيفة عنب بلدي، بعنوان »غايات ومخاطر القانون   لعام 8 0  الخاص بإزالة 	 
أنقاض األبنية املتضررة«، للمحامي أحمد صوان

https://bit.ly/ uhsQOO

القانون رقم   لعام 8 0  القا�ضي بإنشاء حرم حول »نبع الفيجة«	 

https://bit.ly/ mcIh8l

مقال منشور في صحيفة عنب بلدي، بعنوان »هل يعتبر توثيق بيع العقارات لدى الكاتب بالعدل ضمانة 	 
كافية؟«، للمحامي أحمد صوان

https://bit.ly/ mcvSBn
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ك األجانب للعقارات في سوريا.. هذه 	 
ّ
مقال منشور في صحيفة عنب بلدي، بعنوان »قوانين أجازت تمل

أبرز مخاطرها« للمحامي أحمد صوان.

https://bit.ly/ mmlKWM

مقال بعنوان: »خطورة املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك في إهدار الحقوق العقارية لسكانه وتغيير 	 
هويته الديمغرافية«، للمحامي أيمن أبو هاشم.

https://bit.ly/ dxMe D

مقال للمهندس فراس مصري بعنوان: »ذاكرة تجربة الحلقة -فساد وعشوائيات ثم تهجير واغتصاب« 	 
)الجزء الرابع واألخير(

https://bit.ly/ cLUEoR

ثالثة قوانين ملكافحة اإلرهاب لعام   0 	 

https://bit.ly/ fA5vnu

مراسيم وقوانين تمس حقوق امللكية في سوريا.. تعرف إليها- صحيفة عنب بلدي.	 

https://bit.ly/ cI8V5K

مقال منشور في صحيفة عنب بلدي، للمحامي أحمد صوان، بعنوان »كيف يشكل القانون    لتنفيذ 	 
تخطيط وعمران املدن تهديًدا ألمالك السوريين؟«

https://bit.ly/ 9BZV06

بيان اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في   /0 /  0  بعنوان: »بشار األسد يصدر مرسوًما ينتهك فيه 	 
الحق في التملك«.

https://bit.ly/ cH6mRx

مبادئ األمم املتحدة لرد املساكن في سياق عودة الالجئين )التقرير الختامي للمقرر الخاص باولو سيرجيو 	 
بنهيرو(

https://bit.ly/ drXWwt
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