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أ ّو اًل :املقدّ مة
 .1مدخل:
كتب بضعة تالميذ مدرس ٍة ابتدائيّ ٍة عىل جدار مدرستهم يف درعا "إجاك الدور يا دكتور" ،تي ّمنًا
ما إن َ
باالحتجاجات والثورات التي كانت قد اندلعت يف تونس ومرص وليبيا ،حتّى اهت ّز النظام السور ّي بر ّمته،
وترصفت كأنّه
بل بانت تصدّعاته ،وتعاملت السلطة الحاكمة مع هذا الحدث كخط ٍر وجود ٍّي عىل النظام،
ّ
سيسقط .وهو ما أدركه كرثٌ من السوريّي بوعيهم للنظام الذي يطبق عىل أنفاسهم منذ عقود ،ويعيشون
مبؤسسات النظام ،مبا فيها حزب البعث واألجهزة األمنيّة ،والتي
تفاصيله .خوف السلطة هذا وعدم ثقتها ّ
أعادت تصنيف من فيها بنا ًء عىل مسطرة :موالٍ ،رماد ٍّي ،معا ٍد ،مل يكن ليمض حدثًا عاب ًرا ،والسيّام أنّه
جعلها ترتكب أخطا ًء بدت ساذج ًة مقارن ًة مع خربة النظام الطويلة يف إدارة عالقته باملجتمع .وهو ما أضاف
العلني ،واألخطاء الناجمة عنه ،انتشار ّ
الشك بقدرة ورثة السلطة عىل الحكم ،ومبقدّمتهم
إىل خطيئة الخوف
ّ
كريس الحكم.
وريث
ّ
يف هذا الوقت تط ّور فهم ورثة سلطة األسد إىل أ ّن جانبًا من الثورة يف البلد الذي يحكمونه عرب نظامٍ
ٍ
انفجارات يف النظام نفسه الذي بات مفككًا ومحتقنًا نتيجة أسباب أهمها التفاوت الصارخ
استبداد ٍّي كان
بي ما أُ ِّسس عليه وما بات راهنه ،والتناقض الصارخ بي تناسبه يف نشأته مع النظام العاملي آنذاك نتيجة
ليونته مع القوى العظمى وتناقضه عشية الثورة مع النظام العاملي لتصلبه وانحيازه يف الرصاع الدويل.
ويهمنا يف دراستنا املحور األول ملشكلة النظام املنهار ،حيث كان التناقض داخله بي ما كان عليه يف نشأته
تتحي أ ّي فرصة مواتية لتنفجر.
وبي ما بات حاله قد أوصله منذ بضع سنوات لحالة من االحتقان ّ
فالحال أ ّن حزب البعث بعد انقالب عام  1963سار خلف قياد ٍة يساريّ ٍة متأثرة باشرتاكية الطبقة
الطبقي عرب إحالة املجتمع كلّه إىل "طبق ٍة وسطى"؛
الوسطى بنسخ ٍة سوريّ ٍة ذات عقيد ٍة حامل ٍة بإنهاء التفاوت
ّ
وهي سعت لتطبيق هذه اإليديولوجيا عرب نزع ملكيّة الربجوازية وتحويلها إىل مالك الدولة سعيًا لخفضها
إىل م ّ
صاف الطبقة الوسطى ،وعرب القضاء عىل اإلقطاع وتوزيع أمالكه عىل الفالحي الفقراء (وهم أغلبية
ّ
مصاف الطبقة الوسطى.
السوريي آنذاك) يف سياق حلمها لرفعهم إىل
وسعت هذه الخطوات بشدّة القدرة االستيعابيّة اإلرضائيّة لنظام الحكم ،أتاحت بالتوازي مركزته
وإذ ّ
رضرة من تطبيقها وإقصاء ممثّليهم يف الحكم ،ونتيجة حرص
بشدّة نتيجة قمع أصحاب املصالح املت ّ
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اليساريّي يف الحكم عىل حامية مرشوعهم .ولكن هذه املركزيّة ،والقمع املصاحب لها ،انقلب عىل املرشوع
االشرتايكّ وأصحابه حينام أدّت امتيازات السلطة إىل ظهور رغب ٍة يف جوانبها لالستئثار فيها ،والتم ّتع (غري
القانوين) مبواردها ،وتأبيدها وحاميتها من األخطار الخارج ّية عرب إجراء تغيري منهج العالقات الخارج ّية
واعتامد املساومة بدالً من املواجهة فيها .فاستثمر هؤالء آل ّية الحزب الذي زاد اليسار الحاكم من امتثال ّيته،
ومركزيّة السلطة التي زاد اليسار الحاكم من شدّتها ،لالنقالب عىل هذا اليسار واالستفراد بالسلطة .وهكذا
أدّت املغامرة السياس ّية واالقتصاديّة املغرقة يف األيديولوجيا إىل صناعة ضدّها ،وه ّيأت له بيئة وأدوات
االستبداد ،ولفّت حبل املشنقة عىل رقبتها وما كان عىل االنقالبي إال دفع الكريس من تحت قدميها .ولقد
قاد االنقالب ّيي ،كام يف ّكل مكان" ،قائ ُد صدفة" يجيد التعامل مع الخطاب الشعبو ّي الذي صنعه يسار
البعث يف الوقت الذي يقض وقته مبقايضة املنافع بالوالء.
طبقي بنسخته السوريّة الذي عنى "خفض
وعىل الرغم من إنهاء انقالب حافظ األسد حلم املجتمع الال ّ
األعىل ،ورفع األدىن" ،لكنّه مل يكن انكفاء فوريًّا عن النتائج العمل ّية لهذا املرشوع؛ فالقادة الجدد مل يكن
يف ن ّيتهم إعادة اإلقطاع ،وال الربجوازيّة ،وإن مل يكونوا كمن انقضّ وا عليهم معن ّيي باستكامل القضاء عىل
األخرية ،بل رغبوا بتجميد "اللحظة الراهنة" التي حكموا فيها حيث نتجت آلية إرضا ٍء طويلة املدى داخل ًّيا
وخارج ًّيا ،وحك ٌم مركز ٌّي أخذ يزداد َع ْسفًا واستبدادًا معهم عا ًما بعد اآلخر ،وركّزوا اهتاممهم عىل االستفادة
من هذا النظام؛ االستفادة التي تط ّورت ،وتعاظمت ،وانتقلت من االستفادة من الوظائف التي يتيحها نظام
مؤسسات هذا النظام إلقطاع ّي ٍ
ات لألقارب واملحاسيب وصوالً إىل سلطان ّي ٍة
يف حالة توسعٍ مرو ًرا بتحويل ّ
ٍ
تغيريات
وراث ّي ٍة تعتمد رأساملية األقارب واملحاسيب كاقتصا ٍد ُمسيطَ ٍر عليه .وهي التح ّوالت املتشابكة مع
كثري ٍة خارج ّي ٍة وداخل ّي ٍة تشكّل مبجملها تاريخ سورية مرتبطًا بتاريخ العامل.
أصال للكثري من الضغوط-
رسع الوريث بشار األسد خراب آليات استيعاب النظام -التي كانت تتع ّرض ً
و ّ
حينام أخذ يشكّل البلد عىل رأسامل ّية األقارب واملحاسيب ،كسلطان ميركز االقتصاد بعائلته ويوزّع ما شاء
رسع
منه كعطايا للموايل ،وأطلق لها العنان لتبتلع ثروات البلد تبا ًعا ،بشكل ضاعف ثرواتها بصور ٍة مهول ٍة ،و ّ
االجتامعي
لرشائح متزايد ٍة من السوريّي .وقد فعل ذلك من دون أن يعبأ بآل ّيات التخميد
عمل ّية اإلفقار
َ
ّ
يبق ما مينع الثورات االجتامع ّية إال العنف
التي تخ ّفف من وطأة الفقر عىل الفقراء وتخ ّمد احتجاجهم ،فلم َ
مؤسساته العسكريّة
الرشس الرصيح واملنفلت .وكان هذا التفاوت يجري داخل النظام نفسه ،بل داخل ّ
واألمن ّية التي أصبحت سبب استقراره شبه الوحيد؛ حتى بتنا نشهد ض ّباطًا ميلكون األرايض والعقارات،
ويتج ّول أبناؤهم بأحدث أنواع السيارات ،بينام يتزاحم زمالء لهم يحوزون رتبهم نفسها مع الناس عىل
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وسائل املواصالت ،أو يُحرش ّكل أربع ٍة منهم يف سيارة من سيارات "املبيت" العسكريّة املتهالكة ،وأوالدهم
محرجون من أوضاعهم املاديّة مقارنة بزمالئهم من أبناء أصحاب املحالت ودكاكي البقالة وحتى
الحرف ّيي.
عش ّية الثورة السوريّة كان النظام يتهاوى ،وحتى يف حزب البعث مل يكن هناك أحد فيه يعتقد أنه ال
يزال بأي حال من األحوال "الحزب الحاكم" كام أنه مل يعد واضح العقيدة ،فبالكاد يوجد فيه من يهت ّم
بالقومية ،أ ّما االشرتاكية فباتت مصطلح شديد اإلبهام عند الحزبيي .الرثوة ،والرثوة فحسب ،كانت العقيدة
األقل استفادة يف النظام من
وكحل لتخفيف احتقان ّ
املنترشة يف ّكل مكان ،والعبودية كانت قرينتهاّ .
التغريات الجارية ،وهم األغلبية ،أطلقت سلطة األسد الفساد من ّكل رقابة ،ولكنها يف مسعاها لتعطيل
مقاومة التغيريات داخل النظام عجلت انهيار تقديره لنفسه وأفسدته إفسادًا غري قابل لإلصالح ما ع ّجل
يف تفكّكه.
ومعرفة سلطة األسد ببعض حال نظامها يفرس الهلع الذي أصابها مع انطالق االحتجاجات يف سورية،
يفرس كيف أ ّن عجز األجهزة ،والحزب ،عن مواجهة االنتفاضة الشعب ّية كان يف بعض
كام أ ّن هذا الحال ّ
األحيان انحيازًا من بعض من يف داخلهام لها ،وأحيانًا مشاركة جز ٍء من هذا البعض فيها.
وخالل السنة األوىل من الثورة تطور وعي سلطة األسد لهذا الحال تبا ًعا ،ما أوصلها إىل قناعة أ ّن
خدمة هدفها بتأبيد سلطتها يتطلّب تغيري النظام .ويف الوقت الذي كانت املعارضة تتصارع عىل صحة أو
خطأ مطلب إسقاط النظام ،رشعت سلطة األسد عرب نواتها املركزيّة االستبداديّة يف عملية التخلص منه
كجلد أفعى ،وكانت أوىل الخطوات الكبرية يف هذا االتجاه إعالنها الدستور الجديد يف عام  .2012إال أنه
ٍ
جديد يتناسب مع ما بات عليه حال الحكام ،ويعيد إخضاع املحكومي ،هو مرشوع
منذ أن صار بناء نظامٍ
سلطة األسد ،صارت مهمة الثورة مقاومة نجاحها يف فعل ذلك ،وصار الرصاع اإلقليمي والدويل يف سورية
هو عىل السامح لها بفعل ذلك أو ال؛ وما هو شكل النظام الذي س ُيف َرض يف نهاية املطاف ،وما هي املصالح
التي سرياعيها ،ومن الويص عليه ،وما املكافأة التي سيحصل عليها من ساند سلطة األسد يف حربها.
ولقد عرف هذا الرصاع أطوا ًرا ،فيها تغيرياتٌ ج ّمة ،فالواليات امل ّتحدة التي حارصت سلطة األسد بداية،
ٍ
بخطوات لنزع رشع ّيتها ،عادت ورفضت البديل الذي لدى املعارضة املهيمنة بعد وضوح أ ّن ارتهانها
وقامت
ألطراف إقليمية هو ٌ
إسرتاتيجي لديها ،وبنا ًء عليه سمحت إليران وميليشياتها الطائفية ولروسيا الحقًا
سلوك
ٌّ
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مناطق واسع ًة من سورية ودخلت مع روسيا يف لعبة الضغط املتبادل عىل
رعاية استعادة سلطة األسد
َ
موضوعات األسئلة املذكورة سابقًا.
الرويس يخوض رصا ًعا مع األطراف ،يناور ،ويريض طرفًا بسكوته عن قصف
وبينام كان "الويص"
ّ
ٍ
أطراف يف سورية تناصب خصومه العداء ،ويطرح
خصومه يف سورية ،ويريض آخر بالوكالة عنه بدعم
نفسه عىل الجميع أنّه الوكيل الحرصي إلدارة مصالحهم يف سورية ،ركزت اآللة العسكرية لتحالفهم حربها
تقتيال واعتقاالً
رشدتها يف ّكل أصقاع األرض ،وأمعنت ً
عىل املجتمعات الثائرة يف سورية ،فطحنت عمرانها و ّ
وتعذي ًبا ح ّد املوت مبنهج ّي ٍة هدفت إىل عقابها وإخضاعها ،وارتكبت جرمية التغيري الدميوغرايف الكامل يف
مناطق بحيث ال يعود سكانها األصليون ،وجرمية الهندسة الدميوغراف ّية القرسيّة يف مناطق بحيث ال يستطيع
َ
سكانها العودة إليها بشكل كامل عرب إجراء تغيريات متنعهم من العودة إىل الوضع الذي كانوا عليه .وبهذا
السياق وضعت املؤسسات التابعة لسلطة األسد املخطّطات التنظيم ّية إما للتغيري الدميوغرايف الكامل ،أو
إلجراء تغيريات شديدة كنوع من الهندسة الدميوغرافية.
ملف الالجئي والنازحي السوريّي أزم ًة إنسان ّي ًة عامل ّي ًة عالق ًة لتفاوض عليها
ومن هذه العملية إبقاء ّ
وتبتز املجتمع الدويل فيها .وهو ما ظهر جل ًّيا يف املؤمتر الذي عقدته مؤ ّخ ًرا تحت عنوان عودة الالجئي
ٍ
لضغوط سياس ّي ٍة داخل ّي ٍة نتيجة الخالف
السوريّي عىل أمل استعادة دور الرشيك مع الدول التي تتع ّرض
ٍ
ربؤ
عىل موضوع الالجئي ،ويف سياق مساعيها البتزاز العامل لتمويل بناء نظام حكمٍ
جديد يف سورية ،والت ّ
يل مؤث ٍر مع هذا
من مسؤولية التهجري القرسي .إالّ أ ّن روسيا وسلطة األسد قد فشلتا يف تحقيق
ٍ
تجاوب دو ٍّ
املؤمتر الذي قاطعته الدول الرئيسة املستضيفة لالجئي ومبقدمها دول االتحاد األورويب وتركيا ،ومل ينجح
إال بإعطاء منوذج آخر عىل حالة سلطة األسد املتهافتة وانفصالها عن السوريي واستغاللها معاناتهم لدرجة
أنها ربطت ،عىل لسان بشار األسد ،بي رفع العقوبات االقتصادية املفروضة عليها من الغرب وعودة ماليي
الالجئي والنازحي إىل مناطقهم ،مشرتطة حصول األوىل لتحقيق الثانية.
يل للغرب
وقد ح ّمل خطاب سلطة األسد يف مواضع منه املسؤولية عن حالة اللجوء والنزوح الداخ ّ
واملعارضة (وهو يشري للمعارضة بالجملة كإرهاب) ،ويف مواضع أخرى ادّعى أ ّن ما يجري يف سورية من
طبيعي يحدث يف ِّكل بلدان
عمليات تهجريٍ وتغيري دميوغرايف وهندسة دميوغراف ّية قرسية عىل أنّها أم ٌر
ٌّ
العامل ،وذلك عرب طمس املصطلحات املعربة عن الجرمية وقرسيتها باستخدام تعبري مضلل (الحالة
رصح به رأسها عندما قال" :سورية كأ ِّي ٍ
بلد متن ّوع؛ الحالة الدميوغراف ّية تتبدّل
الدميوغرافية) ،ومنه ما ّ
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فيها عرب األجيال بسبب مصالح الناس االقتصاديّة والحالة االجتامع ّية والظروف السياس ّية" .وهو تربير
أخرق آخر لرجل عرف عنه هوسه بتلبس شخصية "املفكر" ،وكالعادة أيضً ا يدفعه هوسه هذا إىل الترصيح
عن نواياه اإلجرامية ،وهي هنا رغبته يف إجراء الهندسة الدميوغرافية لتثبيت نتائج حربه عىل الشعب
السوري بشكل نهايئ .وهذه من ترصيحات رأس السلطة التي تيش بعقيدة النظام الجديد الذي ينوي بناءه.
فالهندسة الدميوغرافية ،التي ك ّيفتها سلطة األسد لخدمة هدفها املركزي بتأبيد سلطتها وإخضاع محكوميها،
مثال -يف ما يتعلق مبوضوع األكراد يف سورية،
كانت نه ًجا دامئًا لدى سلطة األسد منذ بدايتها ،طبقتها ً -
وإحاطة دمشق بأفراد جيشها وأجهزتها األمنية الذين استقدمتهم من قراهم لتضغط عىل املدينة وتجعلها
تعيش يف خوف دائم .وهي تفعل ذلك مبنهجٍ معق ٍّد تستخدم فيه الطائف ّية ،ولكنها تعود لفرز السوريّي عىل
ٍ
معارض /موالٍ .وهو منهجها يف إدارة التناقضات يف املجتمع السور ّي الذي طبقته يف مواجهة الثورة
أساس
السورية؛ فهي تحركت بداية عىل أساس الطائف ّية االستخدام ّية ملنع التقاء السوريّي وإثارة الهواجس عند
األقل ّيات لتستخدمها يف معركتها ،إالّ أنّها مع مرور الوقت ضبطت الطائف ّية االستخدام ّية يف حدود حاجتها
إليها ،ورشعت يف الفرز عىل أساس معارض /موالٍ ،وطرد األ ّول واإلبقاء عىل الثاين.

 .2فرض ّية الدراسة
استنادًا إىل رؤيتنا التي استعرضناها ،ومالحظاتنا املتقاطعة معها عن سري عمل سلطة األسد ،واألنشطة
اإليرانية ،يف هذا املجال ،خلصنا إىل فرضية:
تُجري سلطة األسد عمل ّية بناء نظام حكم جديد يتامىش مع ما وصلت إليه من عالقات ومصالح ،عىل
أمل أن تستطيع تجاوز التناقضات التي ظهرت يف نظامها املنهار بي عقيدة قامئة عىل رفض التفاوت
الطبقي وبي هيمنة رأساملية األقارب واملحاسيب عرب نظامٍ مركز ٍّي استبداد ٍّي سياس ًّيا وأمن ًّيا ،ومركز ٍّي
اقتصاديًّا عرب شبكة األقارب واملحاسيب .أي إنها تحاول أن تجعل من املشكلة التي ثار عليها السوريون،
والتي قصمت ظهر نظامها املنهار ،نظا ًما سياس ًّيا سلطان ًّيا تا ًّما .ويف سياق هذه العملية تقوم سلطة األسد
بعقاب السكان الثائرين عليها ،وتطويعهم ثم إخضاعهم ،وقتل واعتقال وتهجري من يأىب التطويع ،عرب
مناطق أخرى .مستخدمة
مناطق ،والهندسة الدميوغرافية القرسية يف
جرميتي التغيري الدميوغرايف يف
َ
َ
التهجري القرسي بكل الحاالت ،وغصب أمالك من ه ّجرتهم ،للوصول إىل ما أسامه رأسها "املجتمع
املتجانس" .وبهذا السياق تأيت املخططات التنظيمية ،والترشيعات والقواني التي تستند إليها لتعطيها رشع ّية
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قانونية ،كجزء من عملية بناء نظام الحكم الجديد يف سورية متشابكًا مع توطي الوجودين الرويس
واإليراين.
ومع تطور الحرب ارتبطت عملية بناء نظام الحكم الجديد بعملية إعادة اإلعامر ارتباطًا عضويًّا ،حتى
صار الرصاع عىل إعادة اإلعامر هو الرصاع نفسه عىل بناء هذا النظام الجديد .ويف هذا املشهد تحاول
روسيا السيطرة عىل وكالة العملية برمتها ،واعد ًة األطراف مبراعاة مصالحهم وإدارتها بالنيابة عنهم .بينام
التعض يف سورية ،للتجهيز ألطوار جديدة للرصاع تراهن عىل أنها ستكون فيها قد تصالحت
تحاول إيران
ّ
مع الغرب ،أو تكون فيها إدارة أمريكية أقل تط ّرفًا معها تقبل إدارة طويلة للرصاع بينهام مام يتيح لها القدرة
عىل الحركة واالنتشار.

 .3أهم ّية الدراسة
نسعى من خالل منهجيتنا إىل برهنة فرض ّيتنا كخطو ٍة رضوريّ ٍة لتحديد املسؤول ّية القانون ّية لألطراف
التي ارتكبت جرائم التهجري القرسي وغصب ممتلكات السوريي والتي هي جرائم ضد اإلنسانية وجرائم
حرب وفقًا للقانون الدويل اإلنساين.

 .4صعوبات البحث
يحتاج بحثنا حتى يكون بأفضل حاالته إىل مصادر معلومات أقرب من سلطة األسد .ويف حالة مثالية
وثائق خاص ٍة توضح
ميكننا أن نفكر بالفائدة لو كان بإمكاننا الحصول عىل شهادات من دائرتها ،وعىل َ
نواياها وما جرى عليها من تغيريات ،ولكن ال يحتاج األمر لتبيان ملاذا مثل هذه الحاجة مستحيلة التحقق
اآلن .ما منلكه هو دراسة خطاب رأسها ،وهو الوحيد املسموح له بالكالم العام ،وقراءة القواني،
واملخططات ،والقرارات ،التي تصدرها املؤسسات التي تقبض عليها سلطة األسد ،وتأمتر بأمرها ،وتنفذ
توجهاتها .إضافة إىل توثيقنا سلوك سلطة األسد ،واتفاقاتها مع األطراف "الخارجية" ،وطب ًعا تكاد تنحرص
قليال بالدولتي "الداخل ّيتي" (إيران وروسيا) باحتاللهام قطا ًعا واس ًعا من سورية .وهو النقص الذي
إال ً
نعلم بوجوده ونحاول تعويضه ،ولكنه يجعلنا نعلم أن عملنا مبقياس ما سيكون يف املستقبل حينام تُتاح ماد ٌة
مام نأمل .يُغفَر لنا أننا نحاول بخطواتنا،
توثيق ّي ٌة أغزر ،وتفتح وثائق سلطة األسد وروسيا وإيران ،هو ّ
أقل ّ
ومبشاركة من يبذل جهدًا يف املوضوع نفسه وإن كان من اهتاممات أخرى ،أن نخطَّ بداية طريق يف
صحراء.
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وقد انتهى العمل عىل هذه الدراسة يف 13ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020ومل ن ُِضف إليها جديدًا بعد
هذا التاريخ؛ حيث رشعنا يف عمل ّية التحرير والتدقيق اللغو ّي ث ّم الرتجمة.

 .5منهج ّية الدراسة ومخطط البحث
أمام واقعٍ مرك ٍّب عقدته السلطة الحاكمة ،واعتمدت الباطنية السياسية للتضليل ،تصبح مهمة دراسته
األوىل تفكيك التعقيد ،وتصنيف املستويات املركبة لكل مست ًوى عىل حدة ،ومن ثَ ّم دراستها ودراسة العالقات
ٍ
دراسات كثرية لتصل إىل
رب من أن تتصدى لها دراس ٌة واحدةٌ ،بل تحتاج إىل
التي تربطها .وهي مهم ٌة أك ُ
ح ٍّد مقبو ٍل من اإلحاطة ميكن أن تشكّل أرض ّي ًة قابل ًة للنقد والبناء عليها يف آن.
التأسييس الذي يحتاج إىل مراجع ٍة دامئة لتشذيبه وتطويره ،وهو
وتنتمي دراستنا هذه إىل هذا العمل
ّ
ٍ
خطوات فيه ،لنعود ،مستفيدين من كل املالحظات والتصويبات التي نأمل أن تصلنا بعد إصداره،
عمل نسري
ٌ
للتدقيق فيها ،واستكاملها.
الوصفي ،ومنه أداة املالحظة،
وللقيام بالواجب الذي تصدّينا له ،اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل املنهج
ّ
وأداة املقابلة املع ّمقة مع الشهود ،وتسجيل وجمع وتنظيم املعطيات الناتجة عن مالحظتنا ورصدنا املبارش
واملتواصل للوقائع منذ اندالع االحتجاجات يف سورية يف آذار /مارس  .2011كام اعتمدنا القياس واملقارنة
وفلرتة املعلومات واملعطيات والشهادات التي بحوزتنا ،وبعد ذلك ر ّجحنا امل ّتفق عليه وما قدّرنا أنّه األكرث
موضوع ّي ًة بينها ،ليصبح معطًى ميكن االستناد إليه يف دراستنا.
والسجالت (قرارات ،وقواني ومراسيم ،واعرتاضات
ّ
واعتمدنا التوثيق عن طريق دراسة الوثائق
أصحاب الحقوق ،ومقابالت تلفزيون ّية ،وتقارير ،وأعامل ميدان ّية سابقة لفريقنا ،وتحقيقات ،وأخبار،
وصور.)...
وطوال الوقت اعتمدنا تحليل البيانات واملعلومات يف جلسات تفكريٍ جامع ّي ٍة لفريق العمل ،للخلوص إىل
النتائج.
وقد رصدت هذه الدراسة ،وحلّلت ،يف فصلها الثاين (بعدما قدّمت يف فصلها األ ّول مدخلها ،وأهميتها،
والصعوبات التي واجهت الباحثَي ،ومنهجيتها ومخطّطها) أبرز عنارص منهج ّية سلطة األسد يف النهب
واغتصاب أمالك السوريي والتي مل تسلم منها حتى أنقاض بيوتهم؛ إذ استعرضت أهم القواني
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والترشيعات واملراسيم التي صدرت بعد آذار /مارس  ،2011يف ما يتعلّق مبوضوع امللك ّية ،وخلصت إىل أن
تلك الترشيعات تنتهك القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين الذي يشدّد عىل صون
يتجىل يف مصادرة أو تجميد أو حجز أمالك معارضي لسلطة األسد ،إضافة
امللكية وحاميتها .وهذا االنتهاك ّ
إىل أ ّن القواني والترشيعات التي استندت إليها املخططات التنظيمية مل ترشك املالكي بالقرارات التي
تخص مستقبل أمالكهم ،ووضعت بعضهم ضمن مم ّر ٍ
التخيل عن ملكياتهم
ات إجباريّ ٍة تحيلهم يف النهاية إىل ّ
وبيعها يف املزاد العلني ملصلحة حيتان شبكة األقارب واملحاسيب حجر األساس يف بناء النظام األسدي
الجديد ،والرشكات الخاصة املرتبطة بها ،كام ركزت عىل مصطلحات وردت يف هذه القواني والترشيعات
وفضحت املت عنه ،والس ّيام ما يفضح الرشوع يف عملية هندسة دميوغرافية قرسية .بعدها تط ّرقت الدراسة
توصلت إليها من خالل رصد تلك املخطّطات التعسف ّية
إىل املخططات التنظيمية وس ّجلت مالحظاتها التي ّ
ودرستها بغية معرفة دوافعها وأهدافها ،مقدمة مناذج من املخطّطات التنظيمية ومناذج عن اعرتاضات
السكان كمثال إىل ما ذهبت إليه.
كام َعدّت الدراسة التهجري القرسي أحد عنارص منهجية غصب أمالك السكان وعقابهم يف آن،
لتستعرض بعدها أه َّم املواثيق الدولية التي تع ّد التهجري القرسي جرمي ًة ضد اإلنسانية ،وجرمية حرب .بعد
ذلك ب ّينت الدراسة أهداف سلطة األسد وحلفائها من التهجري القرسي ،ث ّم ع ّرجت عىل املناطق التي
استهدفتها سلطة األسد وحلفاؤها بالتهجري ومنهجية التهجري وخطواته ومراحله ،ث ّم استعرضت املامرسات
التي ارتكبتها سلطة األسد وحلفاؤها بحق سكّان تلك املناطق ودفعتهم إىل ترك مناطق سكنهم .وم ّيزت
يف ،والتهجري القرسي
الدراسة بي التهجري القرسي ،والتهجري القرسي كجز ٍء من عملية تغيريٍ دميوغرا ّ
كجزء من هندسة دميوغرافية قرسية.
كام أوضحت الدراسة دوافع وأهداف سلطة األسد من تدمري ممتلكات السكان وسلبها ،وكيف انتقلت
من طور الحوادث العشوائية إىل طور التنظيم ثم املنهج ّية ،فعرجت عىل ظواهر "التعفيش" وتدمري البيوت
واقتالع األشجار وحرق األسواق واألرايض الزراعية والحراجية وتدمري وثائق امللكية عرب استهداف دوائر
السجل العقاري ،جاهد ًة إلظهار الهدف واملنهج ّية التي تقف خلف تلك الظواهر؛ فهي إضافة إىل أنها تهدف
إىل غصب أمالك السوريي تهدف أيضً ا إىل عقاب مجتمع العصاة وتغيري تركيبته السكّانية.
ويف الفصل الثالث استعرضت الدراسة عنارص منهج ّية إيران يف سورية؛ حيث عمل النظام اإليراين،
وال يزال ،مدفو ًعا بطموحات إمرباطورية ،عىل توطي نفوذه يف سورية وذلك من خالل تكريس نفوذه يف
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النظام الجديد املرشع يف بنائه ،وتوطي الوجود البرشي الشيعي يف مناطق تحددها إيران أنها إسرتاتيجية
لها ،وتوطي مؤسساتها (من ذلك املزارات ،مكاتب إرشاد ،مؤسسات "ثقافية" ،مؤسسات تعليمية ،كشافة،
رشكات ،ميليشيات ،)...إضافة إىل بناء منظومتها الخاصة بالعالقة باألقليات والقامئة عىل ثنائية الحامية
وإدارة منفعة زعاماتها .وهي بهذا تدعم الطائفية يف سورية وتدعم نضج التشكل الطائفي للطوائف.
ويف فصلها الرابع بحثت الدراسة يف منهج ّية روسيا يف بناء النظام األسدي الجديد؛ حيث تهدف إىل
الحل
إدارة عملية بناء النظام الجديد ،لتكريس سيطرتها يف سورية ،ومن ث ّم إقناع العامل بأنها بوابة ّ
ومنسق
السيايس يف سورية وبوابة الولوج إىل سورية يف "اليوم التايل" ،لتستحوذ بهذا عىل دور وكيل الدول ّ
مصالحها يف سورية .واستعرضت الدراسة منهجية االحتالل الرويس يف محاولته السيطرة عىل سورية
ومركز القرار فيها ،عرب القبض عىل مراكز السيطرة والتحكم العسكرية ،وعقد االتفاقات ذات الطابع
العسكري واالقتصادي ،والعمل عىل تصنيع "هيبة الدولة السورية" التي أعطته ،وال تزال ،رشعية التدخل
العسكري يف سورية منذ أيلول /سبتمرب  ،2015من خالل إعادة هيكلة الجيش ،والحد من تغول امليليشيات
عىل "الدولة" ،وتوسيع هامش الدميقراطية عىل الطريقة الروسية ،وتوزيع املساعدات واالهتامم بأرس قتىل
سلطة األسد ،ورعاية املصالحات وتفريخ "املعارضات".
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ثانياا :منهجية غصب أمالك السوريي
 .1رشعنة غصب أمالك السوريي بالقانون
أولت املواثيق الدولية والقانون الدويل لحقوق اإلنسان حق التملّك اهتاممها كحق من حقوق اإلنسان
حق
نصت املادة ( )17من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  ،1948عىل أ ّن "(ِّ )1
لكل فرد ٌّ
األساسيّة؛ فقد ّ
يف التملُّك ،مبفرده أو باالشرتاك مع غريه )2( .ال يجوز تجري ُد ٍ
نصت املادة ()25
تعسفًا" .1كام ّ
أحد من ُملكه ُّ
حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له
من اإلعالن نفسه عىل أنِّّ )1(" :
لكل شخص ٌّ
وخاص ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية،
وألرسته،
َّ
الحق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرت ُّمل أو الشيخوخة أو غري
وله ُّ
ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه .وهو ما شدّدت عليه أيضً ا املادة ( )5من
نصت الفقرة (د )5 /عىل
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي لعام  ،19652حيث ّ
أ ّن اإلنسان له "حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين" ،و(ه" )3 /الحق يف السكن".
كام شدّدت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بشأن رد املساكن واملمتلكات لالجئي واملرشدين،
عىل صون امللكيات وعدم اإلخالء القرس ّي وهدم البيوت ومصادرة املمتلكات؛ حيث أكّد الفرع الثاين عىل
يحق لجميع الالجئي واملرشدين أن يستعيدوا أي مساكن أو ٍ
أراض و/أو ممتلكات ُحرموا منها،
أنّه "(ّ )1-2
بصورة تعسفية أو غري قانونية ،أو أن يحصلوا عىل تعويض عن أي مساكن أو أراض و/أو ممتلكات يتعذر
عملياً إعادتها إليهم ،حسبام تخلص إليه محكمة مستقلة محايدة" )2-2(" .تويل الدول أولوية بَيِّنة للحق يف
االسرتداد باعتباره سبيل االنتصاف املفضَّ ل فيام يتعلق بالترشيد وعنرصا ً أساسياً من عنارص العدالة
التعويضية .ويقوم الحق يف االسرتداد كحق مستقل بذاته ،ال تنتقص منه العودة الفعلية لالجئي واملرشدين
نص الفرع الثالث البند ( )5عىل:
املستحقي السرتداد مساكن وأراض وممتلكات أو عدم عودتهم" .كام ّ

 - 1األمم المتحدة ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانhttps://www.un.org/ar/universal-declaration-human- .
rights/index.html
 - 2األمم المتحدة ،االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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"( )3-5تحظر الدول اإلخالء القرسي وهدم املنازل وتدمري املناطق الزراعية ومصادرة األرايض أو االستيالء
عليها تعسفاً كإجراء تأديبي أو كوسيلة أو أسلوب للحرب".3
كام حظرت املادة ( )53من اتفاقية جنيف الرابعة لعام " 1949عىل دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات
خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جامعات ،أو بالدولة أو السلطات العامة ،أو املنظامت االجتامعية أو
التعاونية ،إال إذا كانت العمليات الحربية تقتض حتامً هذا التدمري."4
وبنا ًء عىل العهود واملواثيق الدولية والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف ما
يتعلق بصون حقوق امللكية وحاميتها ،والتي استعرضنا بعضها أعاله ،رصدنا االنتهاكات الجسيمة يف املراسيم
الترشيعية والقواني التي صدرت يف سورية بعد انطالق االحتجاجات فيها يف آذار /مارس  ،2011والتي
تتعارض مع روح وعرف تلك املواثيق والعهود .ويف ما ييل نستعرض بعض تلك االنتهاكات:

أ -تعريفات باملراسيم والقواني التي استهدفتها الدراسة
 )1القانون رقم ( )19لعام :2012
نرش هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  2متوز /يوليو  ،2012ويختص مبكافحة جرائم
اإلرهاب.5

 - 3تجمع المحامين السوريين ،لجنة حقوق اإل نسان ،المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والمشردين ( النازحين)،
المقرر الخاص (باولو سيجيو بنهيرو).
 http://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
 - 4اللجنة الدولية للصليب األحمر ،اتفاقية جنيف الرابعة 21 ،1949 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2017
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians

 - 5لالطالع على القانون رقم ( )19لعام  2012راجع الملحق رقم (.)1
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 )2املرسوم الترشيعي  66لعام :2012
نرش هذا املرسوم الترشيعي يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  18أيلول /سبتمرب  ،2012ونص عىل إحداث
منطقتي تنظيميتي يف نطاق محافظة دمشق تقعان ضمن املصور العام ملدينة دمشق لتطوير مناطق
املخالفات والسكن العشوايئ وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية املعدة لهام من محافظة دمشق وتصدق
وفق القواني واألنظمة النافذة .املنطقة األوىل :تنظيم منطقة جنوب رشق املزة من املنطقتي العقاريتي
مزة  -كفرسوسة .املنطقة الثانية :تنظيم جنويب املتحلق الجنويب من املناطق العقارية مزة  -كفرسوسة -
قنوات بساتي  -داريا  -قدم.6

 )3املرسوم الترشيعي رقم ( )19لعام :2015
نرش هذا املرسوم الترشيعي يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  30نيسان /أبريل  ،2015وينص عىل جواز
إحداث رشكات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء عىل دراسات اجتامعية واقتصادية وتنظيمية بهدف
إدارة واستثامر أمالك الوحدات اإلدارية أو جزء منها.7

 - 6لالطالع على المرسوم التشريعي رقم ( )66انظر الملحق رقم (.)2
 - 7رئاسة مجلس الوزراء ،المرسوم التشريعي  19لعام  ،2015نيسان /أبريل .2015
http://www.pministry.gov.sy/contents/12215/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9
%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D9%82%D9%85-19-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
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 )4القانون رقم  /23/لعام :2015
نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  8كانون األ ّول /ديسمرب  ،2015وهو خاص بتنفيذ التخطيط
وعمران املدن.8

 )5القانون رقم ( )35لعام :2017
نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  15ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017ويقض بتعديل
البند /ب /من الفقرة األوىل من املادة  ،/74/و املادة  /97/من قانون خدمة العلم الصادر باملرسوم
نصت الفقرة هـ 1 /عىل إلقاء الحجز االحتياطي عىل األموال املنقولة
الترشيعي رقم  /30/لعام 2007/؛ حيث ّ
وغري املنقولة للمكلفي بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن املهلة املحددة بالفقرة
/د /السابقة بقرار يصدر عن وزير املالية.9

 )6القانون رقم ( )1لعام :2018
نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  18كانون الثاين /يناير  ،2018ويقض بإنشاء حرم
حول "نبع الفيجة".10

 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
 - 8رئاسة مجلس الوزراء ،القانون رقم  /23/لعام  2015الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن 8 ،كانون األول /ديسمبر .2015
http://www.pministry.gov.sy/contents/12504/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9
%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/23/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
 - 9لالطالع على القانون رقم ( )35انظر الملحق رقم (.)3
 - 10لالطالع على القانون رقم ( )1انظر الملحق رقم (.)4
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 )7القانون رقم ( )3لعام :2018
نرش يف الجريدة الرسمية يف  12شباط /فرباير  ،2018الخاص بإزالة أنقاض األبنية املترضرة نتيجة
أسباب طبيعية أو غري طبيعية أو لخضوعها للقواني التي تقض بهدمها.11

 )8القانون رقم  10لعام :2018
نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  2نيسان /أبريل  2018م ،وصدر مبرسوم بناء عىل
اقرتاح وزير اإلدارة املحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكرث ضمن املخطط التنظيمي العام للوحدات
اإلدارية املعرفة باملرسوم الترشيعي رقم  107لعام  2011استنادا ً إىل دراسات ومخططات عامة وتفصيلية
مصدقة وإىل دراسة جدوى اقتصادية معتمدة .وعدل هذا القانون املواد ذوات األرقام -12-10-9-8-6-5
 -63-61-59-51-45-44-38-35-34 -33-31-30-29-28-27-26-25-22-21-20-19-17-13الواردة يف
املرسوم الترشيعي رقم  66لعام 12.2012

 )9القانون رقم ( )42لعام :2018
نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية يف تاريخ  11ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018ويقض بتعديل
الفقرة ( - )2/1املادة  /6/من املادة  /2/من القانون رقم  /10/لعام  ،2018وتعديل املادة  /14/ 4من
املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام .132012

ب -مصادرة وحجز وتجميد األمالك
نص القانون رقم  19لعام ( 2012قانون مكافحة اإلرهاب املنشور يف  2متوز /يوليو  )2012عىل تجميد
ّ
أموال املعارضي ومصادرة ممتلكاتهم ،وهو القانون الذي ج ّرم العديد من السوريي وسلبهم حقهم يف
املحاكمة العادلة والحق يف الدفاع عن أنفسهم .واستجاب ًة إىل هذا القانون ،أحدثت محكمة اإلرهاب يف
دمشق يف عام ( ،)2012مبوجب املرسوم رقم ( ،)22والتي رأينا أنّه من املفيد التعريج عليها والبحث يف
آلية عملها ،لنتبي مدى قانونيّة األحكام التي تصدر عنها ،ومبا يف ذلك تجميد ومصادرة أموال الذين
 - 11لالطالع على القانون رقم ( )3انظر الملحق رقم ()5
ا
كامال انظر الملحق رقم (.)6
 - 12لالطالع على نص القانون رقم ()10
 - 13لالطالع على القانون رقم ( )42انظر الملحق رقم (.)7
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جرمتهم .وهي املحكمة التي يصفها املحامون السوريون املدافعون عن املعتقلي بأنها أقرب ألن تكون فر ًعا
أمن ًّيا من كونها دار عدل ،وأنها تشكّل غطا ًء قانون ًّيا لألفرع األمن ّية؛ وذلك أل ّن قضاة التحقيق والنيابة العامة
وقضاة املحكمة يعينون فيها مبرسوم من رئيس الجمهورية ويتضمن قضاة عسكريي استثناء من التشكيالت
القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء األعىل.
ومحكمة اإلرهاب هي محكم ٌة استثنائ ّية شبيهة إىل ح ٍّد ما مبحكمة أمن الدولة التي ت ّم إلغاؤها .وأحد
املؤرشات عىل استثنائ ّية هذه املحكمة ،وانتهاكها للحقوق القضائ ّية ،أنّها معفاة من التقيد باألصول
أه ِّم ّ
املنصوص عليها يف الترشيعات النافذة وذلك يف جميع أدوار وإجراءات املالحقة واملحاكمة؛ فهي مشكَّل ٌة
من نياب ٍة عا ّم ٍة ،وقايض تحقيق اإلرهاب ،ومحكمة جنايات إرهاب .وعىل نقيض القضاء العاد ّي ،نرى هنا
غيابًا لقايض اإلحالة يف تشكيل هذه املحكمة .فهنا يفقد امل ُحاكم أمامها درج ًة من درجات التقايض التي
تضمن له استئناف قرار قايض التحقيق أمام قايض اإلحالة؛ لذا فإ ّن قرار قايض التحقيق يف محكمة
اإلرهاب يح َّول مبارش ًة إىل محكمة جنايات اإلرهاب من دون أن يكون هناك قايض إحالة مي ّر من خالله.
ومن الالفت أنّه حتى لو كان الجرم جنحو َّي الوصف ،وصدر قرا ٌر ظنّ ٌّي من قايض التحقيق به ،فإنّه يُحال
مختص ًة مبحاكمة الجنايات فحسب من دون
أيضً ا إىل محكمة جنايات اإلرهاب التي من املفرتض أن تكون
ّ
غريها من الجرائم ،كام أن وجود ضباط عسكريي يف تشكيلة املحكمة وقضاة التحقيق ومحاكمة مدنيي
أمامهم يخالف االختصاص النوعي.
هام ،فإنّه ال
ومن انتهاكات هذه املحكمة أيضً ا ،أ ّن الشخص املحال إليها ،وقبل أن يكون ظنينًا أو م ّت ً
نصت عليها القواني ،أثناء مرحلة االستجواب أو أثناء مرحلة االستعانة
يتم ّتع بأ ِّي ٍّ
حق من حقوق الدفاع التي ّ
مبحامٍ  .ودور محامي الدفاع يكون يف معظم األحيان شكل ًّيا ،ويصطدم بعنجه ّية واقع القضاة والنيابة العا ّمة
ٍ
ضامنات للموقوف
نص عليه قانون املحاكامت الجزائ ّية السور ّي من
واملوظّفي يف املحكمة .وإ َّن َّكل ما َّ
يئ .وهذا
يل ،إمنّ ا يكون املعيار كيف ًّيا أمن ًّيا بوج ٍه قضا ّ
وتوكيل املحامي وإخالءات السبيل ،ال يط ّبق بشكلٍ فع ٍّ
ٍ
مقابالت عدّة مع خرباء قانون ّيي .وإضافة إىل األمور اإلجرائ ّية ،فإ َّن استثنائ ّية
توصلنا إليه من خالل
ما ّ
تنص املادّة السابعة من قانون إحداث املحكمة رقم ()22
بنص القانون أيضً ا؛ حيث ُّ
محكمة اإلرهاب مك ّرس ٌة ّ
بحق الدفاع ،ال تتق ّيد املحكمة باألصول املنصوص عليها يف
لعام  ،2012عىل ما ييل" :مع االحتفاظ ِّ
الترشيعات النافذة ،وذلك يف جميع أدوار وإجراءات املالحقة واملحاكمة" .
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كام يصف املعتقلون وذووهم محكمة اإلرهاب ،بأنّها بؤر ٌة أمن ّي ٌة فاسدةٌ ،تقض عىل املتبقّي من املعتقل
عندما يحال إليها؛ فبعد أن يكون املعتقل قد اس ُتنزِف نفس ًّيا وجسديًّا داخل الفروع األمن ّية ،تأيت هذه املحكمة
عرب شبك ٍة من القضاة واملحامي واملوظّفي ،وتستنزفه وذويه مال ًّيا ،عرب صفقات مقايض ٍة تجري إلخالء
سبيله مقابل دفع رشاوى لهذه الشبكة من قبل ذوي املعتقل ،ما يدفعهم إىل تأمي املبالغ املطلوبة التي قد
تصل إىل ماليي اللريات ،وهذا ما يزيد األعباء املرتتّبة عليهم ،ويؤثّر سل ًبا عىل األرسة من الناحية
االقتصاديّة واالجتامع ّية .وبنا ًء عىل ما تقدّم لنا أن نحكم عىل ِّكل ما يصدر عن تلك املحكمة من أحكام
بأنها أحكام تعسف ّية باطلة وغري قانون ّية صادرة من محكمة استثنائية أمنية فاسدة.
وقد نصت املادة ( )11من القانون املذكور أعاله (قانون اإلرهاب) عىل :أ ّن "للنائب العام املختص أو
ملن يفوضه أن يأمر بتجميد األموال املنقولة وغري املنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم املتعلقة بتمويل
األعامل اإلرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إذا كانت هناك دالئل كافية
نصت املادة ( )12من القانون نفسه عىل :أنه "يف جميع
عىل ذلك ضامناً لحقوق الدولة واملترضرين" .كام ّ
الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون تحكم املحكمة بحكم اإلدانة مبصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة
وعائداتها واألشياء التي استخدمت أو كانت معدة الستخدامها يف ارتكاب الجرمية وتحكم بحل املنظمة
اإلرهابية يف حال وجودها" .كام أعطى املرسوم ( ،)63املنشور يف  16أيلول /سبتمرب  ،2012الحق للضابطة
العدلية يف أن تطلب من وزارة املالية اتخاذ اإلجراءات التحفظ ّية عىل األموال املنقولة وغري املنقولة
لألشخاص الذين هم قيد التحقيق ومل تثبت عليهم أي جرمية بعد ،كمشتبه يف أنهم إرهابيون مبوجب
نصت املادة األوىل عىل :أنّه "لسلطات الضابطة العدلية يف
قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2012؛ حيث ّ
معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل أو الخارجي ،والجرائم
الواردة يف القانون رقم ( )19تاريخ  ,2012 / 7 / 2أن تطلب خط ًّيا إىل وزير املالية اتخاذ اإلجراءات
التحفظية الالزمة عىل األموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للمتهم ،كام أن للنيابة العامة ،وقايض التحقيق،
أثناء نظر الدعوى ،اتخاذ هذه اإلجراءات يف مواجهة املتهم ،أو املدّعى عليه ،مبا يف ذلك املنع من السفر،
وذلك إىل حي أثبت يف الدعوى بحكم قضايئ مكتسب الدرجة القطعية."14
 - 14مجلس الشعب ،المرسوم التشريعي  63لعام  2012سلطات الضابطة العدلية.
&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16218&ref=tree
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واستنادًا إىل القانون رقم ( )19واألحكام الصادرة عن محكمة اإلرهاب حجزت وصودرت أمالك
سوريي ،ومنهم معارضون سياسيون ،وناشطون يف مجال اإلغاثة ،وك ّتاب ومثقفون وإعالميون .ففي ترشين
أول /أكتوبر  2019صدر تعميم رقم " "346ويطلب من جميع دوائر املصالح العقارية يف املحافظات،
بإيالء األحكام القطعية الخاصة باملصادرة ،والصادرة مبوجب أحكام قانون "اإلرهاب" ذي الرقم  19لعام
" 2012األولوية واألهمية املطلوبة" ،وعدم تأخري تنفيذها ،ونقل امللكية من "اسم املحكوم عليهم ،إىل اسم
الجمهورية العربية السورية".
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تعميم رقم ( ) 346الذي يطلب من جميع دوائر املصالح العقارية إيالء موضوع املصادرات األهمية واألولوية (املصدر :هيئة
القانونيي السوريي)

25

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

نصت املادة الخامسة عرشة منه عىل:
وهو ما يتعارض رصاحة مع الدستور السوري لعام  ،201215حيث ّ

 )1امللكية الخاصة من جامعية وفردية ،مصانة وفق األسس اآلتية:
أ-
ب-
ج-
د-

املصادرة العامة يف األموال ممنوعة.
ال تنزع امللكية الخاصة إال للمنفعة العامة مبرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
ال تفرض املصادرة الخاصة إال بحكم قضايئ مربم.
تجوز املصادرة الخاصة لرضورات الحرب والكوارث العامة.

 )2يجب أن يكون التعويض معادالً للقيمة الحقيقية للملكية.
بينام كشفت لوائح نرشتها وزارة املالية السورية عن وجود  40ألف حالة حجز احتياطي عىل األموال
املنقولة وغري املنقولة لسوريي يف عام  ،2017و 30ألفًا يف عام  .2016وقالت وسائل إعالم سلطة األسد
آنذاك إن الحجز جاء عىل خلفية تورط أصحاب تلك امللكيات بـ"قضايا فساد" و"أعامل إرهابية" .ويف
نيسان /أبريل  ،2019عمدت سلطة األسد إىل إصدار قوائم جديدة من األسامء تقض بالحجز االحتياطي
عىل األموال املنقولة وغري املنقولة بحق مئات األشخاص من ناشطي الحراك الثوري السلمي وممن قاتلوا
قوات النظام يف غوطة دمشق الرشقية.16

 - 15يمكن االطالع على الدستور السوري لعام  2012على الرابط:
http://menarights.org/sites/default/files/2016-11/SYR_Constitution2012_AR_0.pdf
 - 16المرصد السوري ،من ضمنهم قائد “جيش اإلسالم”… سلطات النظام تصدر قراراا بالحجز االحتياطي على أموال المئات من
أبن اء الغوطة الشرقية ممن شاركوا في الحراك السلمي والمسلح ضدها ،نيسان /أبريل .2019
https://www.syriahr.com/%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7/318236
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مناذج من قرارات الحجز االحتياطي (املصدر :صحيفة "زمان الوصل" وموقع "شاهد من قلب الحدث")
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ويف  11ترشين األول /أكتوبر  2019أصدرت "هيئة القانونيي السوريي" مذكرة حول استمرار نظام
بشار األسد يف االستيالء عىل عقارات السوريي استكامال لجرمية التهجري القرسي بهدف التغيري
الدميغرايف وتنفيذ الرشكات االيرانية والروسية ملشاريعهم يف سورية؛ ومنه ما حدث يف ناحية "صوران"
يف ريف حامة ،حي صدر كتاب عن شعبة حزب البعث يف البلدة ،يف  28آب /أغسطس  ،2019موج ًها اىل
قيادة فرقة قرية "كوكب" ،مستندًا إىل قرار من فرع "حزب البعث العريب االشرتايك" يف حامة املعمم برقم
 264لحرص األرايض الزراعية أو غري الزراعية العائدة لـ"اإلرهابي واملسلحي وداعمي اإلرهاب وغري
املتواجدين يف املنطقة واألرايض العائدة ألشخاص مجهويل املصري" ،بغية "استثامرها ملصلحة هيئة دعم
أرس الشهداء".
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كتاب رقم ( )246ال ذي يطلب من الفرق الحزبية يف محافظة حامة حرص األرايض العائدة إىل ما وصفهم بـ "اإلرهابي
واملسلحي وداعمي اإلرهاب" (املصدر :جريدة صدى الشام)
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كتاب موجه إىل قيادة فرقة قرية "كوكب" يف ريف محافظة حامة بناء عىل كتاب رقم ( )264آنف الذكر (املصدر" :هيئة
القانونيي السوريي")
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وقد عمدت سلطة األسد مؤخ ًرا إىل استثامر ٍ
أراض يف محافظتي حامة وإدلب ،بعدما رشدت فالحيها
منها ،واغتصبت أمالكهم مبوجب القانون رقم ( 19قانون اإلرهاب) ،ومن مل تصادر أو تحجز أمالكه إىل
اآلن يعجز عن الوصول إىل أراضيه التي تقع تحت سيطرة قوات األسد وامليليشيا الرديفة لها يف أرياف
حامة وإدلب .ويف حزيران /يونيو  2020أعلنت "لجنة األمر اإلداري" الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية
واألمنية يف محافظة حامة ،إجراء مزاد علني لضامن استثامر األرايض املشجرة بالفستق الحلبي ملوسم
واحد ( )2020يف مجال منطقتي "محردة" يف ٍّكل من :اللطامنة -لطمي -كفرزيتا -الزكاة ،ومنطقة
"صوران" يف ّكل من :صوران -طيبة اإلمام -كوكب -الطليسية -معان -مورك -عطشان ،والعائدة ملكيتها
"ألشخاص مقيمي خارج أرايض سيطرة الدولة الوطنية السورية واملتواجدين يف األرايض التي تسيطر
عليها املجموعات اإلرهابية املسلحة" ،بحسب ما جاء يف صيغة اإلعالنات عن املزاد العلني .ويف آب/
أغسطس  2020أعلنت اللجنة نفسها عن إجراء مزاد علني لضامن استثامر األرايض املشجرة بالزيتون ،أو
أرايض السليخ ملوسم واحد (عام  )2020يف مجال منطقة محردة ،يف كل من قرى :كفرهود وكفرزيتا
والصياد واألربعي والحامميات والزكاة وحلفايا وتلملح والجلمة والشيخ حديد والصفصافية والرتميسة
وشيزر وجديدة والجبي ومجدل والزالقيات والزكاة.17

 - 17لالطالع على إعالنات المزاد العلني لضمان استثمار األراضي في منطقتي "محردة" و"الغاب" في ريف محافظة حماة ،راجع
الوثيقة رقم ()1
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مزاد علني صادر عن رئيس اللجنة العسكرية واألمنية يف محافظة حامة لضامن استثامر األرايض يف مجال منطقة "محردة"،
العائدة ملكيتها إىل أشخاص مهجرين منها (املصدر :صفحة "اتحاد الفالحي يف محافظة حامة" عىل موقع التواصل
االجتامعي "فيسبوك").
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ويف  27آب /أغسطس  ،2020أعلنت "لجنة األمر اإلداري" الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية واألمنية
يف محافظة حامة ،عن إجراء مزاد علني لضامن استثامر األرايض املشجرة بالزيتون ،ملوسم واحد ()2020
يف مجال منطقة السلمية والعائدة ملكيتها "ألشخاص مقيمي خارج أرايض سيطرة الدولة الوطنية السورية
واملتواجدين يف األرايض التي تسيطر عليها املجموعات اإلرهابية املسلحة" ،بحسب ما جاء يف صيغة
كال من إرشادية العلباوي يف قرى( :تل أبيض ،أم حارتي ،تل
اإلعالنات عن املزاد العلني .وشمل اإلعالن ًّ
العلباوي ،دكيج) ،وإرشادية عقريبات يف قرى( :جب الريان ،رسم العوابد ،رسم العبد ،الحريشة ،وادي
العظام) ،وإرشادية مسعود يف قرى( :مسعدة ،رسم األحمر ،دكيلة ،جب الدكيلة ،مكمي شاميل ،الصليبية،
رسم الضبع ،أبو حنايا) ،وإرشادية سوحة يف قرى( :سوحة ،حامدة عمر ،أبو دايل ،العبايكة ،عكش)،
وإرشادية جروح يف قرى( :جروح ،النعيمية ،طوبية العياش ،رسم قنرب ،الصاللية ،رسم الخضرية ،جب
السويد ،جب األبيض) ،ودائرة صبورة يف قرى( :حجلية ،طوطح ،أبو الكسور ،أم صهريج ،عبيان ،أبو الغر،
الحسنة ،البويض الشاميل ،السعف ،الهرط الغريب ،رسم الخراف ،الهرط الرشقي ،أبو حريج ،العوجا ،عنيق
باجره ،جب خسارة ،فويرة ،السمريية ،القنافذ ،تل عبد العزيز ،أم خريزة ،خنيفيس الدوسة ،الوسيطة،
جديدة ،عقارب ،الرهجان ،جب املزاريب ،املبعوجة ومقاسمها ،خربة زينب ،صلبا).18

 - 18لالطالع على إعالنات المزاد العلني لضمان استثمار األراضي في مجال منطقة "السلمية" في ريف محافظة حماة ،راجع الوثيقة
رقم )21
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مزاد علني صادرة عن رئيس اللجنة العسكرية واألمنية يف محافظة حامة لضامن استثامر األرايض يف منطقة "سلمية"،
العائدة ملكيتها إىل أشخاص مهجرين منها (املصدر :صفحة "اتحاد الفالحي يف محافظة حامة" عىل موقع التواصل
االجتامعي "فيسبوك").
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ويف إعالن آخر صادر عن اللجنة نفسها ويف التوقيت نفسه ،أشارت إىل أن مزادًا سيقام لضامن
استثامر األرايض السليخ ،واملشجرة بالزيتون ،يف منطقة الغاب ملوسم واحد ( ،)2020يف كل من األقسام
الحقلية والقرى من أرايض قسمي القلعة والجيد.

إعالن مزاد علني صادرة عن رئيس اللجنة العسكرية واألمنية يف محافظة حامة لضامن استثامر األرايض يف منطقتي
"الغاب" ،العائدة ملكيتها إىل أشخاص مهجرين منها (املصدر :صفحة "اتحاد الفالحي يف محافظة حامة" عىل موقع
التواصل االجتامعي "فيسبوك").
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ومل تقترص عمليات حجز األموال عىل املعارضي السياسيي والعسكريي ،بل طالت أيضً ا املتخلفي عن
خدمة العلم؛ ففي تاريخ  2017 /11 /15صدر القانون رقم ( )35الذي يقض بتعديل البند /ب /من الفقرة
األوىل من املادة  ،/74/واملادة  /97/من قانون خدمة العلم الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  /30/لعام
نصت املادة الثانية الفقرة (هـ )1-عىل :أن "يلقى الحجز االحتياطي عىل األموال املنقولة وغري
2007/؛ حيث ّ
املنقولة للمكلفي بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن املهلة املحددة بالفقرة /د/
السابقة بقرار يصدر عن وزير املالية" .وكانت قد نصت املادة ( )97من املرسوم الترشيعي رقم (19)30
ّ
والتي عدّلها القانون ( )35لعام  ،2017عىل :أ ّن "من يتجاوز عمره السن املحددة للتكليف بالخدمة االلزامية
ومل يؤدها لغري سبب اإلعفاء املنصوص عليها يف هذا القانون يعوِض مدن ًّيا بدفع بدل فوات الخدمة وفقا
ملا ييل:
آ – الراتب املقطوع لرتبة مالزم متطوع ملدة خمسة وثالثي شه ًرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي
تزيد الدراسة فيها عىل أربع سنوات
ب –  – 1الراتب املقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أوىل ملدة خمسة وثالثي شه ًرا بالنسبة للشهادات
الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات
ب – – 2الراتب املقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أوىل ملدة خمسة وثالثي شه ًرا بالنسبة لحملة شهادة
معهد متوسط أو ثانوية بكافة أنواعها
ج  -الراتب املقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أوىل ملدة خمسة وثالثي شه ًرا بالنسبة لباقي املكلفي
هـ – يرقن قيده بعد الدفع
يحصل هذا التعويض وفقًا لقانون جباية األموال العامة".
 ّهذا يعني أ ّن التعديل الجديد عىل املادة ( )97من املرسوم الترشيعي ( )30لعام  ،2007ينص عىل إلزام
من يتجاوز سن التكليف بدفع بدل فوات الخدمة (حدّدته املادة  13من املرسوم نفسه) ،ويف حال عدم
الدفع يتم الحجز االحتياطي عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة ،بقرار من وزارة املالية من دون اللجوء إىل
القضاء.

 - 19الموقع الرسمي لمجلس الشعب ،المرسوم التشريعي  30لعام  2007قانون خدمة العلم.
&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921
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يف ما استعرضناه سابقًا مررنا عىل عمليات مصادرة وحجز واستثامر األمالك تعسف ًّيا والقواني
والقرارات واملراسيم املستندة إليها ،ليضيف القانون رقم  10جرمية أخرى وهي تجميد امللكية تعسف ًّيا؛ حيث
يحق ألي
فنصت عىل :أنّه "ال ّ
ج ّمدت الفقرة (و) من املادة  /30/من القانون رقم  10لعام  ،2018امللكيةّ ،
شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد إحداث املنطقة التنظيمية مبوجب أحكام املرسوم الترشيعي رقم  66لعام
والترصف بأي أسهم يف املقاسم التنظيمية اململوكة عىل الشيوع بطريقة
 2012وأحكام هذا القانون التملُّك
ُّ
التخصص بأكرث من مقسم واحد من املقاسم التنظيمية .ويُع ّد من
التداول أو الرشاء أو التنازل ،متُ كِّن من
ّ
الترصف البي ُع أو الهبة أو العارية أو إحالل العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمي أو
أشكال
ّ
الترصف باطالً بطالناً مطلقاً يف معرض
رهن أو وكالة مهام كانت صيغتها تؤدي إىل التملّك ،ويُعترب هذا
ّ
تطبيق املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون" .وتجميد امللكية هذا يع ّد تع ّديًا صارخًا
أصال وعدم
عىل حقوق امللكية ،والس ّيام إذا ما أخذنا بعي االعتبار عدم إرشاك املالكي وأخذ موافقتهم ً
مشاورتهم يف تقرير مصري أمالكهم.

ج -رشوط صعبة إلثبات امللكية
حدد املرسوم الترشيعي ( )66لعام  2012مدة ثالثي يو ًما ابتدا ًء من تاريخ إعالن املرسوم من أجل
إثبات امللكية يف املنطقتي التنظيميتي اللتي حددهام (املنطقة األوىل :تنظيم منطقة جنوب رشق املزة من
املنطقتي العقاريتي مزة  -كفرسوسة .املنطقة الثانية :تنظيم جنويب املتحلق الجنويب من املناطق العقارية
نصت الفقرة (أ) من املادة ( )6عىل :أن "تدعو
مزة  -كفرسوسة  -قنوات بساتي  -داريا  -قدم )؛ حيث ّ
محافظة دمشق خالل شهر من صدور هذا املرسوم الترشيعي املالكي وأصحاب الحقوق العينية يف
املنطقتي بإعالن ينرش يف صحيفة محلية واحدة عىل األقل ويف إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملوقع اإللكرتوين ملحافظة دمشق ويف لوحة إعالنات املحافظة ولوحة إعالنات املنطقة للترصيح بحقوقهم
وعىل هؤالء وكل من له عالقة بعقارات املنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إىل محافظة
دمشق خالل ثالثي يو ًما من تاريخ اإلعالن بطلب يعي فيه محل إقامته املختار ضمن مدينة دمشق مرفقًا
بالوثائق واملستندات املؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت ويف حال عدم وجودها أن يذكر يف طلبه
املواقع والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار أو الحقوق التي يدعي بها" .وجاء القانون رقم
( )10لعام  2018ليطلق العنان ملا حدده املرسوم ( )66لعام  2012ضمن منطقتي تنظيميتي يف دمشق
عىل سورية برمتها ،حيث ورد يف املادة ( )2التي عدّلت املادة ( )6من املرسوم الترشيعي (" :)66أ /تدعو
الوحدة اإلدارية خالل شهر من صدور مرسوم إحداث املنطقة املالكي وأصحاب الحقوق العينية فيها
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بإعالن ينرش يف صحيفة محلية واحدة عىل األقل ويف إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملوقع
االلكرتوين لها ويف لوحة إعالناتها ولوحة إعالنات املنطقة للترصيح بحقوقهم وعىل هؤالء وكل من له
عالقة بعقارات املنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إىل الوحدة اإلدارية خالل ثالثي
يوما من تاريخ اإلعالن بطلب يعي فيه محل إقامته املختار ضمن الوحدة اإلدارية مرفقا بالوثائق
واملستندات املويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” ويف حال عدم وجودها عليه أن يذكر يف طلبه
املواقع والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى
املرفوعة له أو عليه".
ومن املعلوم أن هذه املدة ( 30يو ًما) ضمن الظروف الطبيعية يف سورية قبل الحرب تعد غري كافية
الستكامل اإلجراءات ألسباب تعود إىل البريوقراطية وتخلف السجل العقاري والفساد املسترشي يف أجهزة
ظل الحرب وما تشهده من دمار ونزوح ولجوء وتهجري القرسي ومالحقة
الدولة ،فكيف يكون يف سورية يف ّ
املعارضي وأقربائهم من قبل أجهزة األمن واعتقالهم وقتل بعضهم تحت التعذيب؛ حيث يصعب استصدار
وثائق إثبات امللكية للمعارضي واملمتنعي عن الخدمة يف جيش األسد من دوائر الدولة كونهم مطلوبي
أمن ًّيا ،هذا عدا عن عرشات اآلالف الذين اختفوا قرسيًّا يف سورية منذ آذار /مارس 2011؛ فهؤالء األشخاص
بطبيعة الحال لن يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات امللكية بأنفسهم أو تعيي وكيل معرتف به قانونًا .هذا
ناهيك عن التدمري والتلف الذي طال العديد من السجالت العقارية وسجالت املحاكم ووثائق الكاتب بالعدل
املثبتة لحقوق امللكية ،حيث أُحرق بعضها أو أتلف أو ُرسِق .إضافة إىل أ ّن هناك أبنية مخالفات تقع ضمن
مناطق مصنّفة عشوائيات واستهدفها التنظيم ،ومن مثّة قد تكون ملكيات األشخاص فيها غري محددة وغري
ُمسجلة يف السجل العقاري ،والتي غال ًبا ما يت ّم تثبيت ملكيتها بالحجج املكتوبة بي األشخاص الذين
تداولوها بي ًعا ورشا ًء أو من خالل الفواتري التي يدفعها مالك العقار ،وهو ما يعقد مسألة إثبات امللكية التي
حددها القانون رقم ( )10عىل أساس امللكية الثابتة بالسجل العقاري.
وعىل الرغم من إدراك املرشع لكل هذا جاءت الفقرة (ب) من املادة ( )6يف املرسوم ( )66إليهام
رشع ليخيل مسؤوليته القانونية ،وليظهر حسن ن ّيته؛ حيث
املطّلعي واملعنيي باملرسوم بتسهيالت يقدمها امل ّ
نصت عىل :أ ّن "يجوز ألقارب أصحاب الحقوق يف املنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام مبامرسة
الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها (أي الفقرة أ سابقة الذكر)" ،وهي الفقرة
ونصت عىل أنّه "يجوز ألقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة
التي عدّلها القانون رقم ( )10لعام ّ ،2018
الرابعة أو مبوجب وكالة قانونية مامرسة الواجبات والحقوق املنصوص عليها يف الفقرة السابقة نيابة عن
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رشع هنا عرشات اآلالف الذين اختفوا قرسيًّا يف سورية منذ آذار /مارس 2011؛
أصحابها" .وتجاهل امل ّ
فهؤالء األشخاص بطبيعة الحال لن يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات ملكيتهم بأنفسهم أو تعيي وكيل .كام
أصال عىل املطالبة بأمالك
أن أقاربهم قد ال ميلكون املستندات الالزمة إلثبات امللكية (هذا إن تجرؤا ً
رشع عدم قدرة املعارضي واملتخلفي عن الخدمة يف جيش األسد والالجئي
املفقودين) .كام تجاهل امل ّ
منهم خارج سورية من استصدار موافقة أمنية كرشط لتنظيم الوكاالت؛ ففي آب /أغسطس  ،2015أصدرت
تعميام حمل الرقم (/463ت) ،وينص عىل أن جميع حاالت بيع العقار أو نقل امللكية يف
وزارة اإلدارة املحلية
ً
املناطق املنظمة وغري املنظمة ،تحتاج إىل "موافقة أمنية" مسبقة .ويف ترشين األول /أكتوبر  ،2017واستنادًا
إىل هذا التعميم ،أصدرت وزارة العدل السورية قرا ًرا حمل الرقم (/689ت) نص عىل اشرتاط الحصول عىل
موافقة أمنية للراغبي يف إجراء عمليات التوكيل الداخلية أو الخارجية لألفراد أو الرشكات وتصديقها ،مبا
تعميام
يف ذلك تلك التي يتم إجراؤها خارج سورية .ويف أيار /مايو عام  ،2018أصدرت وزارة العدل أيضً ا
ً
حمل الرقم (/351ت) نص عىل وجوب الحصول عىل املوافقات األمنية حتى يف حالة االشرتاك يف مزاد
علني لبيع عقارات .وهو ما يشمل البائع واملشرتي.
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نسخة عن التعميم ا لصادر من وزارة اإلدارة املحلية والذي يشرتط الحصول عىل املوافقة األمنية املسبقة إلجراء أي معاملة
عقارية( .املصدر :سوريون من أجل الحقيقة والعدالة).
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التعميامن الصادران عن وزارة العدل حول اشرتاط الحصول عىل املوافقة األمنية قبل الرشوع بإجراء أي معاملة عقارية أو
توكيل( .املصدر :سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)
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وقد القى القانون رقم ( )10لعام  2018استنكا ًرا محل ًّيا ودول ًّيا ،ومن منظامت حقوقية وإنسانية؛ حيث
تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" :إ ّن "الحكومة السورية تستعد ملصادرة ممتلكات السكان وإعادة اإلعامر
من دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة أو التعويض مبوجب قانون امللكية الجديد ،القانون رقم  10لعام
 .2018سيخلق القانون ،الذي تروج له الحكومة كقانون للتنظيم العمراين ،عقبة رئيسية أمام عودة النازحي
إىل ديارهم ."20كام رفضت واستنكرت العديد من الدول الغربية واملنظامت الحقوقية هذا القانون .وهو ما
دفع سلطة األسد إلدخال تعديالت شكلية عىل القانون رقم ( )10فأصدرت القانون رقم ( )42كاحتيال منها
عىل االستنكار الدويل واملحيل للقانون رقم ( )10واملطالبة بإلغائه ،عرب تعديل املدّة املنصوص عليها يف
القانون رقم ( )10مع إغفال متع ّمد لباقي االنتهاكات؛ حيث نص القانون رقم ( )42عىل:
 تعدل الفقرة ( - )2/1املادة  /6/من املادة  /2/من القانون رقم  /10/لعام  2018لتصبح كام ييل:أ -تدعو الوحدة اإلدارية خالل شهر من صدور مرسوم إحداث املنطقة املالكي وأصحاب الحقوق العينية
فيها غري املثبتة بالسجل العقاري أو يف الجهات األخرى املخولة قانونًا مسك سجالت امللكية بإعالن ينرش
يف صحيفة محليّة واحدة عىل األقل ويف إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملوقع اإللكرتوين لها
ويف لوحة إعالناتها ولوحة إعالنات املنطقة  ،للترصيح بحقوقهم  ،وعىل هؤالء وكل من له عالقة بعقارات
املنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إىل الوحدة اإلدارية خالل سنة ميالدية واحدة من
تاريخ اإلعالن بطلب يعي فيه محل إقامته املختار ضمن الوحدة اإلدارية مرفقًا بالوثائق واملستندات
املؤيدة لحقوقه أو صور عنها " إن وجدت " ؛ ويف حال عدم وجودها عليه أن يذكر يف طلبه املواقع
والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار أو الحقوق التي يدّعي بها  ،وجميع الدعاوى املرفوعة
له أو عليه .وعىل الرغم من تعديل مدّة إثبات امللكيّة يف القانون الجديد لتصبح سنة كاملة ،إالّ أ ّن هذا
التعديل هرب إىل القشور ومل يلتفت إىل جوهر املوضوع الذي يتلخص بعدم قدرة املعارضي والالجئي
مؤسسات الدولة .هذا يف حال بقي وثائق
وأقربائهم عىل استصدار الوثائق أو تنظيم الوكاالت أو مراجعة ّ
أصال بسبب ظروف الحرب والنزوح واللجوء واالستهداف املتعمد من قبل سلطة األسد بالقصف والحرق
ً
للسجل العقاري.

 - 20هيو من رايتس ووتش ،قانون الملكية الجديد في سوريا أسئلة وأجوبة ،أيار /مايو .2018
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436

44

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

ويف  ،2018 /2 /12صدر القانون رقم ( )3الخاص بإزالة أنقاض األبنية املترضرة نتيجة أسباب طبيعية أو
ونصت املادة الثانية منه عىل:
غري طبيعية أو لخضوعها للقواني التي تقض بهدمهاّ .
أ -يصدر املحافظ بناء عىل اقرتاح الوحدة االدارية قرا ًرا يحدد فيه املنطقة العقارية واملباين املترضرة
املشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد يف القرار املهلة التي يجب فيها عىل الوحدة اإلدارية إعداد تقرير
مفصل عن واقع هذه املنطقة عىل أال تزيد هذه املدة عىل  120يو ًما.
ب -ينرش القرار يف الجريدة الرسمية ويعلن عنه يف إحدى صحف العاصمة ويف صحيفة محلية إن وجدت
ويعلن يف لوحة إعالنات الوحدة اإلدارية وبهو املحافظة ومديرية املنطقة ملدة  15يو ًما وميكن التوسع يف
اإلعالن يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وعرب مواقع التواصل االجتامعي.
ج -ملاليك عقارات املنطقة العقارية واملقتنيات الخاصة واألنقاض ولوكالئهم القانونيي وأقاربهم حتى
الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إىل الجهة اإلدارية املختصة خالل ثالثي يو ًما من تاريخ اإلعالن
بطلب يبي فيه محل إقامته مرفقًا بالوثائق واملستندات املؤيدة لحقوقه أو صور عنها يف حال عدم وجودها
وأن يذكر يف طلبه املواقع والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار واملقتنيات الخاصة أو
الحقوق التي يدعي بها.
ونالحظ أن ما ورد أعاله يندرج ضمن الرشوط التعجيزية وفقًا لظروف السكان التي أرشنا إليها آنفًا،
رشع ،حيث تنص الفقرة (ب) من املادة ( )11عىل:
لتأيت املادة ( )11من القانون نفسه وتفصح عن قصد امل ّ
أن "تحتفظ الوحدة اإلدارية باملقتنيات الخاصة التي تراها ذات قيمة مادية كبرية يف مستودع خاص
كأمانات وتردها إىل أصحابها بعد أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها ويثبتوا ملكيتهم لها ومبض سنة
ميالدية واحدة من تاريخ مهلة  30يو ًما املحددة يف الفقرة (أ) السابقة يطبق بشأن هذه املقتنيات حكم
الفقرة (ج) من هذه املادة والتي تنص عىل :أنّه "يتم بيع األنقاض وما يف حكمها والتي تزيلها وترحلها
الوحدة اإلدارية من األمالك العامة والخاصة باملزاد العلني وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام العقود
للجهات العامة".

د -املالك ضمن ممرات إجبارية
نصت الفقرة (أ) من املادة ( )29من املرسوم الترشيعي ( )66عىل :أنّه "يتم توزيع املقاسم ونقل ملكيتها
وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثالثة خيارات وفق رغبة واختيار ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل
الشيوع؛ الخيار األول :التخصص باملقاسم .الخيار الثاين :املساهمة يف تأسيس رشكة مساهمة وفق قانون
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الرشكات النافذ أو قانون التطوير واالستثامر العقاري لبناء وبيع واستثامر املقاسم .الخيار الثالث :البيع
باملزاد العلني" .ونصت الفقرة (ب) من املادة ذاتها أنّه "عىل ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع
وخالل مدة عام من تاريخ إعالن جدول التوزيع التقدم إىل محافظة دمشق بطلب تحديد أحد الخيارات
الواردة يف الفقرة أ السابقة" .وهي الفقرة التي عدّلها القانون رقم ( )10حيث أخفض املدّة من سنة إىل
ستة أشهر ،حيث نص تعديل الفقرة (ب)" :عىل ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وخالل مدة ستة
أشهر تيل املدة املحددة إلصدار وتوزيع السندات املبينة يف الفقرة /أ /من املادة  27من املرسوم الترشيعي
رقم  66لعام  2012املعدلة وفق أحكام هذا القانون التقدم إىل الوحدة اإلدارية بطلب تحديد أحد الخيارات
الواردة يف الفقرة /أ/السابقة".
املالك ومن املهمشي،
وإذا ما علمنا أ ّن معظم ماليك هذه املنطقة املستهدفة بالتنظيم هم من صغار ّ
ندرك أن أسهمهم ال تسمح لهم بالتخصص مبقاسم (والس ّيام بعد أن طال "االقتطاع املجاين" ما نسبته 20
يف املئة من أسهمهم ،وفقًا للامدة  21من القانون رقم  10لعام  ،)2018ومن تسمح له أسهمه بالتخصص
مؤسسات الدولة والتضييق
ستعرقله اإلجراءات املرافقة لهذا الخيار ،والس ّيام يف ّ
ظل الفساد التي تعاين منه ّ
األمني والبريوقراطية التي تكبلها ،فقد ال يستطيع صغار املالكي الذين يف األصل أغلبيتهم من الفقراء من
أصال إثبات ملكيتهم ألسباب
تح ّمل تكاليفها ،والس ّيام بعد أن أنهكتهم سنوات الحرب (هذا إن استطاعوا ً
ذكرناها آنفًا) .وهو أيضً ا ما يجعل الخيار الثاين (تأسيس رشكة مساهمة) معقدًا أيضً ا .إذًا ،بقي املمر
اإلجباري الوحيد أمامهم وهو البيع باملزاد العلني وهو ما يرشح أن ترسو الصفقة لصالح حيتان شبكة
األقارب واملحاسيب ،والس ّيام أولئك املرتبطون بإيران واملدعومون أمن ًّيا من سلطة األسد.

ه -مصطلحات مستهجنة تفضح املسكوت عنه
نصت الفقرة (أ) من املادة(  )4من القانون رقم ( )23لعام  2015عىل" :تقتطع الوحدات اإلدارية مجانًا
ّ
مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم
وما سيخصص لتأمي الخدمات األساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات
عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع عىل القيمة الرشائية للعقار.
ويكون االقتطاع لقاء كل ذلك نسبة ال تتجاوز  40يف املئة من مساحة املنطقة الواقعة خارج مدن مراكز
املحافظات أما يف مدن مراكز املحافظات فيكون مقدار النسبة ال يتجاوز  50يف املئة".
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نصت املادة
كام ورد يف املادة ( )21من القانون رقم ( )10لعام  2018مصطلح "اقتطاع مجاين" ،حيث ّ
عىل:
أ :يُقتَطَع مجانًا وفق املخطّط التنظيمي العا ّم واملخطّط التفصييل جميع األرايض الالزمة إلنجاز وتنفيذ:
 /1الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات وامل ُش َّيدات العا ّمة ،وتشمل مراكز الجهات العا ّمة
واملدارس واملخافر واملستشفيات واملستوصفات واملراكز الصح ّية ومراكز اإلطفاء واملعابد "املساجد
والكنائس" واملكتبات العا ّمة واملراكز الثقافية واألماكن امل ُعدَّة لآلثار العا ّمة واملالعب الرياضية ومراكز
الرعاية االجتامعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الرصف الصحي ومحطات ض ّخ مياه
الرشب ومراكز الدعم املجتمعي ،وتُسلَّم مقاسم امل ُش َّيدات العا ّمة إىل الجهات العا ّمة من دون بد ٍل ويقع
عىل عاتق تلك الجهات إشادتها.
ُخصصة للوحدة اإلدارية إلشادة مبانٍ لل ُمنذَرين بالهدم وذوي الدخل املحدود والسكن
 /2املقاسم امل َّ
االجتامعي ،وتغطية النفقات املذكورة يف املادة  /19/من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012امل ُعدَّلة
وفق أحكام هذا القانون.
ب :يجب أال تؤدي االقتطاعات امل ُب َّينة يف البندين  1و 2من الفقرة (أ) من هذه املادّة إىل انخفاض نسبة
ُخصصة ملاليك املنطقة التنظيمية عن /80/يف املئة ،لكل مرت مربّع واحد من األرض
املساحة الطابقية امل َّ
وذلك بحسب دراسة الجدوى االقتصادية وامل ُخطّط التنظيمي ونظام البناء امل ُصدَّقي".
ويتناىف "االقتطاع املجاين" الذي ورد يف القانوني أعاله مع أه ّم حقوق امللك ّية وهو حاميتها وعدم املساس
فيها ،وهو مصطلح مستهجن عند أهل القانون ،والسيّام إذا ما علمنا أ ّن هذا االقتطاع طال مناطق منظمة
سابقًا مبراسيم جمهوريّة وت ّم االقتطاع من ملكياتها آنذاك بغرض تأمي الخدمات ،كاملخطط التنظيمي
رقم ( 104منطقة القابون الصناعية) .وعىل ما يبدو لجأ املرشع إىل هذا املصطلح كنوع من تلطيف لقساوة
مصطلح املصادرة .إضافة إىل أ ّن هذا االقتطاع إن نظرنا له بحسن نية عىل أنه يحقق شيئًا من النفع العام،
فقد أغفل رشط االستمالك الثاين وهو التعويض العادل؛ فمن تخصص سيستفيد من هذا االقتطاع كونه
سيستفيد من املنشآت التي ستقام عىل هذا االقتطاع ،بينام البقية سيحصلون عىل تعويض غري عادل (هذا
أصال) ألنه يحتسب وفقًا لقيمته قبل صدور املرسوم 66؛ أي قيمة العقار قبل دخوله
إن حصلوا عليه ً
التنظيم.
كام ورد يف الفقرة (ج) من املادة األوىل من قانون رقم ( )10لعام  2018التي عدّلت املادة الخامسة
نصت الفقرة ،عىل" :تشكل الوحدة
من املرسوم الترشيعي ( )66لعام  ،2012مصطلح "مسح اجتامعي" ،حيث ّ
اإلدارية بقرار من رئيسها خالل شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث املنطقة التنظيمية لجنة أو أكرث
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لحرص وتوصيف عقارات املنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة مبحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغريها
مع إجراء مسح اجتامعي للسكان يف املنطقة ولها أن تستعي بالصور الفضائية والجوية لالستناد إليها يف
عمل اللجنة واللجان األخرى وينص قرار تشكيلها عىل املدة الالزمة إلنجاز عملها".
ومصطلح "مسح اجتامعي" هنا ،تب ًعا ملا درسناه من ترشيعات أعاله وأظهرنا القصدية يف غصب أمالك
يؤرش عىل إرادة عاقلة ومنهج ّية تو ّجه إىل دراسة الخصائص الدميغرافية
السوريي ،ال يؤخذ بنية حسنة بل ّ
واالقتصادية لسكان املنطقة املستهدفة بالتنظيم ،ودراسة توجهات الرأي عندهم واتجاهاتهم السياسية مبا
يشبه املسح األمني ،لتسترشف بناء عليها هندسة دميغرافية تتناسب مع منهجها السيايس واألمني العام يف
بناء النظام الجديد .فاملسح االجتامعي يستخدم عادة يف دراسة موضوعات مثل :دراسة الخصائص
الدميوغرافية للسكان ،ودراسة الجوانب االجتامعية واالقتصادية لجامعة من الجامعات ،ودراسة الجوانب
الثقافية املرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم واملعايري السلوكية ،ودراسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع
سلوكهم ومن أمثلة ذلك دراسات الرأي العام ودراسات التسويق ودراسات اهتاممات الجمهور لربامج
اإلذاعة والتليفزيون ..21أ ّما أن يستخدم يف املخططات التنظيمية فهو يشري إىل أبعد من تشكيل كتل سكنية
ليتجاوزها إىل تغيري دميوغرايف ،إذا ما أخذنا طبيعة السلطة األمنية واالستبدادية واإلجرامية بعي االعتبار.

و -املامطلة والتسويف
حددت املادة ( )45من املرسوم الترشيعي رقم ( )66لعام  2012مدة تأمي السكن البديل للشاغلي
املستحقي للسكن البديل يف تنظيم "جنوب رشقي املزة" مبا ال يزيد عىل أربع سنوات من تاريخ صدور
املرسوم الترشيعي؛ حيث نصت عىل :أن "تلتزم محافظة دمشق يف ما يخص املنطقتي التنظيميتي :
أ -تأمي السكن البديل للشاغلي املستحقي للسكن البديل خالل مدة ال تزيد عىل أربع سنوات من تاريخ
صدور هذا املرسوم الترشيعي .

 - 21شبكة المعلومات العربية (مكتبتك) ،منهج المسح االجتماعي.
https://www.maktabtk.com/blog/post/1208/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html
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ب -إعطاء األفضلية لشاغيل املنطقة التنظيمية وغري املستحقي للسكن البديل بتخصيصهم مبساكن عند
توفرها بعد استكامل تخصيص جميع املساكن ملستحقي السكن البديل .
ج -إعطاء األفضلية ألصحاب املحالت التجارية التي تم إخالؤها يف املنطقة التنظيمية لرشاء أو استئجار
املحالت التجارية التي تبنيها محافظة دمشق عن طريق املزاد العلني وحرصها فيام بينهم" .لتنقض املادة
( )25من القانون رقم ( )10لعام  2018التي عدلت املادة ( )45من املرسوم الترشيعي ( )66وتتالعب مبدة
استحقاق السكن البديل فبدالً من تحديد بدئها من تاريخ صدور املرسوم  66حددّتها ابتداء من تاريخ
اإلخالء الفعيل .مع العلم أ ّن بي تاريخ صدور املرسوم  66وصدور القانون رقم  10مدّة ست سنوات
تقري ًبا؛ أي إنّها تزيد عىل املدة التي حددها املرسوم  66الستحقاق السكن البديل مبا ال يزيد عىل أربع
سنوات .وقد نصت املادة  25من القانون رقم  10عىل :أ ّن "تلتزم الوحدة اإلدارية مبا يخص املناطق
التنظيمية املحدثة بعد صدور هذا القانون مبا ييل..
أ /تأمي السكن البديل للشاغلي املستحقي للسكن البديل خالل مدة ال تزيد عىل أربع سنوات من تاريخ
اإلخالء الفعيل.
ب /إعطاء األفضلية لشاغيل املنطقة التنظيمية وغري املستحقي للسكن البديل بتخصيصهم مبساكن عند
توفرها بعد استكامل تخصيص جميع املساكن ملستحقي السكن البديل.
ج /إعطاء األفضلية ألصحاب املحالت التجارية التي تم إخالؤها يف املنطقة التنظيمية لرشاء أو استئجار
املحالت التجارية التي تبنيها الوحدة اإلدارية عن طريق املزاد العلني وحرصها فيام بينهم".

ز -الخصم هو الحكم
عند دراستنا للمرسوم الترشيعي ( )66لعام  2012والقانون رقم ( )23لعام  2015والقانون رقم ()10
لعام  2018وجدنا أ ّن اللجنة املوكل إليها تقدير قيمة العقارات تشكّل بقرار من الحكومة املقبوض عليها من
سلطة األسد املتمثلة مبحافظ دمشق ،وبأغلبية تسميها؛ حيث تنص املادة ( )24من املرسوم الترشيعي 66
عىل:
أ -يتم تقدير قيم املقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية عىل الشيوع بي أصحاب الحقوق يف املنطقة
التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من محافظ دمشق عىل النحو التايل:
ٍ
رئيسا
قاض مبرتبة مستشار يسميه وزير العدل ً
خبريان يف التقييم العقاري يسميهام وزير اإلسكان والتنمية العمرانية عضوين
خبريان "ميثالن املالكي" عضوين
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فها هنا رئيس اللجنة يسميه وزير العدل والخبريان يف التقييم العقاري يسميهام وزير اإلسكان عضوين،
بينام ميثل املالكي عضوان خبريان ،وعىل فرض استطاع املالكون انتخاب خبريين ميثالنهم بشكل حقيقي
ال صوري (وهو صعب جدًّا يف ظل الظروف التي أرشنا إليها آنفًا) ،فإن األغلبية يف هذه اللجنة ستكون
خصام .بينام حددت املادة ()28
لصالح الحكومة املقبوض عليها من سلطة األسد ،ومن ث ّم سيصبح الحكم
ً
من القانون  23لعام  ،2015آلية تشكيل لجنة حل الخالفات من ثالثة أعضاء من الحكومة من دون أي
نصت املادة عىل:
متثيل للاملكي ،حيث ّ
أ -تشكل لدى الجهة اإلدارية بقرار من وزير العدل وخالل ثالثي يو ًما من تاريخ انتهاء املدة املحددة
لتقديم االدعاءات بامللكية لجنة ذات اختصاص قضايئ تختص بالنظر يف جميع االعرتاضات واالدعاء
بامللكية أو باملنازعات العينية والشخصية العقارية عىل العقارات الداخلة يف املنطقة وتحال إليها جميع
الدعاوى املامثلة املتعلقة باملنطقة القامئة أمام املحاكم التي مل يبت فيها بحكم مربم وفق اآليت..
رئيسا
 -1قاض ال تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل ً
 -2ممثل عن مديرية املصالح العقارية يف املحافظة من حملة اإلجازة يف الحقوق .عض ًوا
 -3ممثل عن الجهة اإلدارية من حملة اإلجازة يف الحقوق يسميه رئيسها .عض ًوا"
بينام أعفت املادة ( )31من القانون نفسه اللجنة من التقيد باألصول واملهل املقررة يف قانون أصول
نصت عىل" :تعفى اللجنة من التقيد باألصول واملهل املقررة يف قانون أصول املحاكامت
املحاكامت حيث ّ
وعليها أن تبت يف املنازعات املقدمة إليها خالل املدة التي تحدد بقرار تشكيلها مبا يتوافق مع حجم عملها
عىل أال تتجاوز ستة أشهر اعتبا ًرا من تاريخ صدور قرار تشكيلها" ، .كام حددت املادة ( )35طريقة تشكيل
اللجنة املوكل إليها التوزيع اإلجباري للحصص السهمية ،حيث نصت الفقرة (أ) منها عىل :أنّه "يتم التوزيع
اإلجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء عىل طلب تتقدم به الجهة اإلدارية عىل النحو
اآليت:
رئيسا
 -1قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل ً
 -2خبريان يف التقييم العقاري يسميهام املحافظ عضوين
 -3خبريان يف التقييم العقاري ميثالن املالكي وأصحاب الحقوق يف املنطقة عضوين".
وبالنسبة إىل ماليك العقارات يف املنطقة التنظيمية يدعوهم املحافظ النتخاب ممثليهم بزمان ومكان محدد،
يلب أصحاب العقارات هذه الدعوة يقوم القايض البدايئ بتعيي العضوين الخبريين املمثلي عن
فإذا مل ِّ
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املالكي .وتب ًعا ملا ذكرناه آنفًا من عدم استطاعة مالكي إثبات ملكيتهم فإ ّن تلك اللجنة ستنظم غالبًا عىل
هوى الحكومة املقبوض عليها من سلطة األسد.
وتنص املادة  8من املرسوم ( )66عىل :أنّه "يتم انتخاب خرباء ماليك العقارات يف املنطقة التنظيمية
بدعوة من محافظة دمشق لألشخاص الذين حددوا موطنهم املختار ويف صحيفة يومية النتخاب ممثليهم
ويعترب االنتخاب صحي ًحا بأكرثية أصوات من لبى الدعوة ويحدد يف الدعوة مكان وزمان االنتخاب .إذا مل
يلب أصحاب عقارات املنطقة التنظيمية الدعوة النتخاب ممثليهم يف لجنة تقدير القيمة يقوم القايض
ِّ
البدايئ يف دمشق بتعيي الخبريين املشار إليهام ويف حال تغ ّيب أحد ممثيل املالكي أو كليهام فيسمى
البديل من قبل القايض البدايئ".
ُعترب املنطقة التنظيمية شخص ّية
وقد نصت الفقرة (أ) من املادّة ( )22من القانون رقم ( )10عىل" :ت َ
محل جميع املالكي وأصحاب الحقوق فيها" .وهذا يعني أ ّن املنطقة التنظيمية أضحت شخصية
تحل ّ
اعتبارية ّ
تحل محل املالكي .ونظ ًرا إىل أن قرار إحداث املنطقة التنظيمية حدث من دون مشاورة
اعتبارية ومن ث ّم ّ
نصت املادة 1
املالكي ،بل فرض فرضً ا وصدر مبرسوم بناء عىل اقرتاح وزير اإلدارة املحلية والبيئة؛ حيث ّ
من القانون رقم  10عىل" :يصدر مبرسوم بناء عىل اقرتاح وزير اإلدارة املحلية والبيئة إحداث منطقة
تنظيمية أو أكرث ضمن املخطط التنظيمي العا ّم للوحدات اإلدارية" .لذا تع ّد هذه الشخصية االعتبارية باطلة
لعدم مساهمة املالكي األساسيي يف إحداثها أو تفويضها.

 .2استصدار املخطّطات التنظيمية بعد عام 2011
يف أيلول /سبتمرب  2012أصدرت سلطة األسد املرسوم الترشيعي  66لعام  ،2012والذي ينص عىل
إحداث منطقتي تنظيميتي يف نطاق محافظة دمشق تقعان ضمن املصور العام للمدينة .ويف عام 2015
مع االزدياد التدريجي لرقعة سيطرتها رشعت بإجازة تأسيس الرشكات القابضة املساهمة املغفلة الخاصة مع
املرسوم الترشيعي رقم  19لعام  ،2015وباالستناد إىل هذا املرسومّ ،أسست محافظة دمشق رشكة "دمشق
نصت املادة ( )1منه عىل" :يجوز
الشام القابضة" ،ورأس إدارتها آنذاك برش الص ّبان محافظ دمشق .حيث ّ
بقرار من وزير اإلدارة املحلية بناء عىل اقرتاح مجلس املحافظة أو مجلس املدينة إحداث رشكة سورية
قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء عىل دراسات اجتامعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إىل إدارة واستثامر
أمالك الوحدة اإلدارية أو جزء منها ومتلك الوحدة اإلدارية املذكورة جميع أسهمها وللرشكة القابضة املحدثة
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وفق أحكام هذا املرسوم الترشيعي تأسيس أو املساهمة يف رشكات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها".
ينص عىل أن تكون الوحدة اإلدارية مالكة لجميع أسهم الرشكة القابضة امل ُنشأة ،إالّ أنّه ميكنها
فهذا املرسوم ّ
الخاص من دون تحديد سقف ملك ّية ،األمر الذي سيفتح الطريق أمام شبكة األقارب
أن تتعاقد مع القطاع
ّ
واملحاسيب يف النظام األسدي الجديد لتأسيس أعام ٍل معتمدين عىل األصول املال ّية العا ّمة.
وما إن استعادت سلطة األسد السيطرة عىل الغوطة الرشقية ورشعت يف معركة جنويب دمشق وبدأ
الحديث عن قرب معركة درعا ،حتى أصدرت قانون رقم ( )10لعام  2018الذي أطلق العنان للمخططات
عىل كامل األرايض السورية ،بعد أن كان املرسوم الترشيعي ( )66لعام  2012قد خصصها يف منطقتي
تنظيميتي ضمن محافظة دمشق .بعدها شهد اإلعالن عن املخططات التنظيمية يف سورية تسار ًعا ملحوظًا
ُؤسسة لتنفيذ تلك املخططات ،كام بدأت بعض الخطوات
ومحمو ًما ،وبدأت تتضح أكرث طبيعة الرشكات امل َّ
العملية عىل األرض كمنح الرتاخيص واملبارشة املتواضعة يف أعامل التأسيس للبنية التحتية يف املخطط
(. )101
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أ -مناذج من املخططات التنظيمية
 )1املخطط التنظيمي رقم ( 101ماروتا ستي)

املصدر :املوقع الرسمي للتنظيم

املنطقة  101هي مرشوع عمراين تنظيمي أعلن عنه عام  2012باملرسوم الجمهوري الذي حمل رقم
 ،66باسم "تنظيم جنوب رشقي املزة" ،ويقع ضمن منطقتي عقاريتي هام املزة وكفرسوسة ،ويضم ما يطلق
عليه منطقة «املزة بساتي» الواقعة خلف السفارة اإليرانية ،ومتتد رشقًا إىل األجزاء الشاملية الرشقية من
حي كفر سوسة ,وأطلق عليه الحقًا اسم ماروتا سيتي (ماروتا كلمة رسيانية تعني السيادة).
وكانت منطقة املزة بساتي ،بأحيائها "الفاروق" و"املصطفى" و"اإلخالص" ،قد شهدت عرشات
زخام مظاهرة التشييع
املظاهرات منذ اندالع االحتجاجات يف سورية يف آذار /مارس  ،2011وكانت أكرثها ً
يف  18شباط /فرباير 201222؛ والتي أمطرها عنارص الشبيحة بالرصاص الحي والغاز املسيل للدموع،
واعتقل عىل خلفيتها عرشات الشباب والفتيات .ويف متوز /يوليو  2012اقتحمت قوى الجيش واألمن التابعة
 - 22دمشق  -المزة  -تشييع الشهداء أثناء هطول الثلوج في 2012-2-18
https://youtu.be/Brz11MBjifA?t=236
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شخصا من أبناء الحي .وبعد هذه األحداث
لسلطة األسد بساتي املزة مرتكب ًة مجزرة راح ضحيتها نحو 25
ً
بشهرين تقري ًبا صدر املرسوم ( )66يف أيلول /سبتمرب  ،2012فبدأت بعدها محافظة دمشق ،برفقة دوريّات
املخابرات العسكرية ،بإنذار أهايل الحي إلخالء بيوتهم بحجة تنظيم املنطقة واستمر توجيه اإلنذارات حتى
عام  ،2015بعدها رشعت سلطة األسد بهدم البيوت يف املنطقة بعدما ه ّجرت سكانها .ويدل السياق عىل
أ ّن سلطة األسد تسعى لعقاب الثائرين عليها ،وقضم ما تبقى من أمالكهم ،وتغيري الرتكيبة السكانية يف تلك
املنطقة ،وهو ما سيتضح معنا بالتدريج يف الفصول الالحقة من الدراسة ،بعدما عرجنا آنفًا عىل القواني
والترشيعات التي استندت إليها تلك املنهجية يف قضم وغصب أمالك السوريي.
وعىل أنقاض تلك املنطقة ومساكنها الشعبية البسيطة وذكريات سكّانها الذين قدر عددهم بعرشات
اآلالف من سكان أصليي فيها ونازحي إليهاُ ،ص ِّم َمت "ماروتا ستي" التي ع ّرفها موقعها الرسمي بأنها:
"خطوة أوىل يف مسرية االزدهار والعمران للعاصمة دمشق مبا يساهم يف إعادة بزوغ املدينة عىل الصعيد
الدويل ...وسط تجاري جديد لدمشق بأبراجها املرتفعة (الالند مارك) تتنوع أبراجها وأبنيتها بي املساكن
الفاخرة واملتاجر والفنادق والشقق الفندقية واملطاعم واملقاهي واملؤسسات املالية واملرصفية والصحية
االختصاصية والخدمات الثقافية واملدارس التعليمية املتميزة والراقية التي تراعي العامرة الخرضاء وتشكل
كتال جميلة متناغمة مليئة بالسحر والتنوع يف التصميم والجامل واإلبهار .تتصل بأهم محاور الطرق
م ًعا ً
الدولية بشكل مبارش (لبنان ـ األردن ـ املحافظات ـ طريق املطار) إضافة إىل قربها ومتاسها بجامعة دمشق
وأهم املراكز الحكومية والطبية واملناطق السكنية الراقية .مستوى عايل من الرفاهية والتمتع مبامرسة
الرياضة والركض وركوب الدراجات ضمن مساحات ومسارات ومحاور مخصصة وهادئة وحدائق فسيحة
وكبرية وبحريات مائية ونوافري موسيقية تبعث عىل اإللهام وتؤمن التنزه واالستمتاع للعائلة .بنى تحتية
متكاملة وعرصية ضمن أنفاق متتد تحت األرض لتغطي كامل املدينة وتؤمن إطالق الخطوة األوىل للمدن
الذكية يف سوريا مع توفري خطوط وأنابيب الغاز مبا يغطي كافة متطلبات االستعامل املنزيل والخدمي
واالستثامري والتجاري والتدفئة النظيفة ,مع مراكز تحكم خدمية تؤمن جميع الخدمات الحكومية والبلدية
والخاصة بطريقة عرصية متكاملة وتلبي كل االحتياجات السكانية".
رتا مرب ًعا تم تصميمها لسكن  60ألف نسمة ،وستؤمن 110
ومتتد "ماروتا سيتي" عىل مليوني و  149م ً
آالف فرصة عمل تشغيلية ،و 27ألف فرصة عمل دامئة .وستضم 186 :مبنى سكن ًّيا من  11إىل  22طابقًا،
رضا استثامريًّا تصل إىل  50طابقًا ،و 17منشأة تعليمية تربوية 12 ،مركز خدمة إداري لالستخدام
و 33مح ً
الحكومي 5 ،دور عبادة مبساحة  34ألف و 700مرت مربع 4 ،مراكز حكومية ،و 4محطات وقود ،و 2مركز
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صحي ،و 750,000م 2حدائق وحزام أخرض ،وأكرب مركز تجاري مول يف سوريا مبساحة  120,000م،2
إضافة إىل عدد من الجامعات والصاالت الرياضية.23
وعىل الرغم من بدء املبارشة الفعلية يف مرشوع "ماروتا" منذ عام  2017إالّ أ ّن املرشوع إىل اآلن مل
يتجاوز مرحلة املوافقات ومنح الرتاخيص والقيام بإنشاء بعض تجهيزات البنية التحتية؛ حيث إ ّن املقاسم
املوافق عىل تصميمها نسبتها  60يف املئة بينام هناك  40يف املئة من املقاسم مل يوافق عىل تصميمها بعد،
و 4يف املئة فقط من املقاسم قد حصلت عىل الرتاخيص .وهو ما يظهره املص ّور التايل:

مص ّور يظهر املقاسم املوافق عىل تصميمها واملقاسم املمنوحة رخص بناء(املصدر :املوقع الرسمي للتنظيم)

 - 23الموقع الرسمي لموقع "ماروتا ستي" ،فيديو تعريفي بالمخطط التنظيمي.
https://youtu.be/J2lOhyRCwJo?t=635
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ترخيص ممنوح يف تاريخ ( 2020 / 7 /1املصدر :املوقع الرسمي للتنظيم)

وبحسب املوقع الرسمي ملوقع التنظيم فإ ّن رشكة "دمشق الشام القابضة" الراعي الرسمي للمرشوع
والتي تتبع ملحافظة دمشق "متكنت من إنجاز أربع رشاكات مع رشكات ومستثمرين كبار نجم عنها تأسيس
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أربع رشكات لالستثامر يف بناء مقاسم سكنية وتجارية مباروتا سيتي وهي " أمان دمشق  -مطورون  -روافد
– مريزا ".
حيث وقّع التحالف األول يف متوز /يوليو  ،2017بي ثالث رشكات هي :رشكة "دمشق الشام القابضة"
ورشكة "أمان القابضة املغفلة املساهمة" ،ورشكة "فوز التجارية" ،ونشأ عن هذا التعاقد رشكة "أمان دمشق
املساهمة املغفلة الخاصة" التي تعود ملكيتها إىل ثالثة مساهمي هم :زهري فوز بنسبة  %33.4وسامر فوز
 ،%33.3وعامر فوز بنسبة .%33.3

ج ّرافة تحمل شعار مجموعة أمان يف موقع بناء "مدينة ماروتا" يف العاصمة دمشق.

أ ّما ثاين رشكاء رشكة دمشق الشام القابضة فهو رجل األعامل مازن الرتزي املقيم يف الكويت؛ حيث
وقعت "رشكة دمشق القابضة" عقدًا معه بقيمة  250مليون دوالر ،الستثامر املول املركزي يف "ماروتا ستي"
مبساحة  120ألف مرت مربع .كام تضمن العقد إنشاء  6مبان استثامرية إضافية مبساحة  26000مرت مربع
كام تم االتفاق عىل بيع املستثمر (الرتزي)  5مقاسم ضمن مدينة ماروتا سيتي بقيمة تصل  70مليون
دوالر.24

 - 24الصفحة الرئيسية لـ "ماروتا ستي" على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،دمشق الشام القابضة تبني شراكة استراتيجية مع
المستثمر (مازن الترزي) ،كانون الثاني /يناير .2018
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ويف نهاية عام  ،2017وقعت "دمشق الشام القابضة" عقدًا مع رشكة "أكسيد للتنمية واالستثامر" لرجيل
األعامل معن رزق الله هيكل وحيان محمد ناظم قدور ،لتأسيس رشكة "مطورون املساهمة الخاصة" ،وهي
مرشوع مشرتك بقيمة  17.7مليون دوالر ،لبناء عقارات يف ماروتا ،ومنها تشييد برجي سكنيي يف "ماروتا
سيتي" تحت اسم “ ،”Swiss twin towersكل برج بارتفاع  13طابقًا .الربج األول مؤلف من شقة واحدة
يف كل طابق مبساحة  580مرتا ً مربعاً وهي من أكرب الشقق السكنية يف سورية ,والربج الثاين مؤلف من
شقتي يف كل طابق مبساحة  320مرتا ً مربعاً .ميتاز كل برج بوجود  Penthouseيف الطابق األخري يحتوي
عىل مسبح خاص وحديقة صغرية ويصمم ألول مرة يف سورية .الربجان التوءمان متصالن ببهو يجمع
بينهام ،مساحته أكرث من ألف مرت مربع ،يتضمن صالة استقبال ومكتبة للسكان وصالة متعددة االستعامالت
مبساحة  500مرت مربع ،ومركز صحي ريايض متكامل ،ويتضمن ايضاً مسابح خارجية ،إضافة إىل مواقف
خاصة للسيارات يف األقبية وأماكن تخزين ،كام تم تزويد الربجي بلواقط للطاقة الشمسية لتوفري الكهرباء
توفر لساكني هذا البناء أعىل درجات الراحة والرفاهية .كام وقعت رشكة "مطورون" عقدًا لبناء مركز
تجاري مؤلف من خمسة طوابق فوق األرض وثالثة طوابق تحتها.25
ويف الشهر ذاته ،وقعت "دمشق الشام القابضة" عقد رشاكة مع مجموعة "طلس للتجارة والصناعة"
فتأسست رشكة "مريزا" ،لالستثامر يف "ماروتا سيتي" .وستبني الرشكة أربعة مقاسم
لصاحبها أنس طلسّ ،
متنوعة بي السكنية والتجارية والسياحية والخدمية ،عىل مساحة  60ألف مرت مربع ،بقيمة استثامرية تبلغ
تأسست رشكة "بنيان الخاصة املساهمة" ،وهي مرشوع مشرتك
 23مليار لرية سورية .ويف آذار /مارس ّ 2018
بقيمة  34.8مليون دوالر ،لبناء العقارات يف ماروتا ،بي "دمشق الشام القابضة" ورشكة "القمة للتطوير
واملرشوعات" ورشكة "متيز للتكنولوجيا" ،وميلكهام أحمد جامل الدين وابنه نذير أحمد جامل الدين
تأسست رشكة "روافد دمشق" ،حيث وقعت رشكة "شام القابضة" عقدًا مع رشكة
ويف آذار /مارس ّ ،2018
"راماك للتنمية واملشاريع اإلنسانية" ورشكة "العامر" و"تيميت للتجارة" و"رشكة أجنحة الخاصة" .وميلك رجل
األعامل رامي مخلوف رشكة "راماك" بينام ميلك أخوه إهاب رشكة "العامر" ،أ ّما رشكة "أجنحة" فقد كانت
https://www.facebook.com/Marota.city/posts/166901654040535
 - 25صفحة "ماروتا ستي" عل موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،برجان سكنيان ومول تجاري في «ماروتا سيتي» شركة
«المطورون» تستعد إلقامة أول مشروعاتها وسط دمشق ،تشرين الثاني /نوفمبر .2018
/https://hi-in.facebook.com/Marota.city/posts/320388285358537
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مرتبطة برشكة ميلكها رامي مخلوف .ورشكة "تيميت" كانت رشيكة يف رشكة مساهمة مع رشكة "كاسل
إنڤست" ،وهي رشكة مملوكة لنادر قلعي ،رشيك سابق لرامي مخلوف الذي يسيطر عىل ما يبدو عىل ّكل
هذه الرشكات .وقد بلغ رأسامل رشكة "روافد" يف مرشوع "ماروتا سيتي" نحو  25.9مليار لرية سورية،
لتنفيذ واستثامر مقسمي سكنيي يتضمنان  15طابقًا يف كل منها .كام ستقوم ببناء وإكساء واستثامر مقسم
مخصصا للفاعليات االستثامرية
استثامري يقع عىل طريق املتحلق الجنويب ،مؤلف من  12طابقًا ،وسيكون
ً
والتجارية كافة.
وإذا ما دققنا بالرشكات املتعاقدة مع "رشكة دمشق الشام القابضة" الراعي الرسمي ملرشوع املخطط
التنظيمي  101املعروف باسم "ماروتا سيتي" يف مدينة دمشق ،وأسامء أصحاب تلك الرشكات نجد أنّهم
يتبعون إىل شبكة األقارب واملحاسيب وجميعهم من أعمدة بناء النظام األسدي الجديد القائم عىل رأساملية
القلة .كام نالحظ أ ّن بعض تلك األسامء تربطها صالت باالحتالل اإليراين ،والس ّيام سامر الفوز ورامي
مخلوف.
ويف  21كانون األول /ديسمرب  ،2019رصح االتحاد األورويب يف بيان نرش عىل موقع الجريدة الرسمية
له ،26عن فرض عقوبات عىل أحد عرش رجل أعامل يف سورية وهم :أنس طلس وخلدون الزعبي ونذير
أحمد جامل الدين وسامر الفوز وخالد الزبيدي ومازن ترزي وبشار محمد عايص وحيان محمد ناظم
كال من رشكة "روافد"،
قدور ومعن رزق الله هيكل وحسام قاطرجي ونادر قلعي .فيام ضمت قامئة الرشكات ًّ
ورشكة "أمان دمشق القابضة" ،ورشكة "بنيان" ورشكة "مريزا" ورشكة "املطورون املساهمة املغفلة الخاصة".
وتقض هذه العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات املشمولة بها ،ومنع الدخول إىل أرايض االتحاد
األورويب ،وحظر التعامل مع الهيئات والرشكات الواردة عىل الئحة العقوبات .ومن املالحظ أ ّن هذه
العقوبات طالت الشخصيات العاملة يف مجال إعادة اإلعامر ،ومن بينهم مثاين شخصيات فاعلة يف مرشوع
"ماروتا ستي"؛ حيث إ ّن خلدون الزعبي ،هو املدير العام ومؤسس رشكة "فالي أمان املحدودة املسؤولية"،
وهو نائب رئيس مجلس إدارة رشكة "أمان القابضة" ،منذ عام  ،2017وبشار محمد عايص ،هو رئيس مجلس
إدارة "أمان دمشق" منذ  ،2017وهو رشيك يف رشكة "فالي أمان املحدودة املسؤولية" التي ميلكها سامر
فوز .إضافة إىل أسامء أصحاب الرشكات املتعاقدة مع رشكة "دمشق الشام القابضة" التي وردت آنفًا (أنس
طلس ونذير أحمد جامل الدين وسامر الفوز ومازن ترزي وحيان محمد ناظم قدور ومعن رزق الله هيكل).
 - 26لالطالع على البيان انظر الملحق رقم (.)8
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أ ّما العقوبات املوجهة للرشكات فقد طالت حرصيًّا رشكات مرشوع "ماروتا" .وهو ما ّ
يدل عىل أ ّن االتحاد
األورويب يعرقل عملية النهب غري الرشعية ،وعملية بناء النظام األسدي الجديد من دون حصول تسوية
سياسية وإرشاك للمجتمع ،والس ّيام أن هذه العقوبات تزامنت مع توجه وفد من رجال األعامل السوريي
إىل اإلمارات ،ضمن ترتيبات تعاون اإلمارات مع سلطة األسد ،وسعيها للمشاركة يف عملية بناء النظام
األسدي الجديد الجارية .وبحسب وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا) ،فقد أكد املندوبون السوريون الذين
وصلوا إىل اإلمارات ،عىل أهمية "إعادة تنشيط وفتح آفاق جديدة لالستثامرات والتجارة" ،يف إشارة إىل أن
"التعايف السوري من اإلرهاب يوفر بيئة استثامرية مستقرة".

الوفد التجاري السوري يف أبو ظبي (املصدر :وكالة سانا)

ويف شباط /يناير  2020أصدر االتحاد األورويب قامئة جديدة من العقوبات 27شملت مثانية رجال
أعامل من بينهم عادل العلبي وهو محافظ دمشق منذ ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018ويشغل منصب نائب
رئيس مجلس إدارة رشكة "دمشق الشام القابضة" التي أسستها املحافظة يف  ،2016بهدف تنفيذ مرشوع
ا
كامال انظر الملحق رقم (.)9
 - 27لالطالع على بيان االتحاد األوروبي
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مهامت الرشكة توقيع اتفاقيات مع مساهمي ورشكات أخرى لالستثامر يف املنطقة .كام
"ماروتا" ،ومن ّ
طالت العقوبات عامر الفوز شقيق رجل األعامل السوري ،سامر فوز ،ويشرتك يف تأسيس رشكة "أمان
القابضة املغفلة املساهمة" .كام شملت العقوبات رشكة "دمشق الشام القابضة" التي تحولت إىل غطاء قانوين
الستثامرات شبكة األقارب واملحاسيب.
ويف حزيران /يونيو  2020كشفت "واشنطن" عن الدفعة األوىل من العقوبات املفروضة مبوجب «قانون
قيرص» ،والتي شملت  39شخصية وكيانًا ،وذلك لـ "دعمها لجهود إعادة اإلعامر الفاسدة التي يقوم بها
الرئيس السوري بشار األسد" .كام شملت العقوبات أيضً ا وفق بيان آخر أصدرته وزارة الخزانة األمريكية
(مكتب مراقبة األصول األجنبية)  24فردًا وكيانًا سوريًّا .وقال وزير الخزانة ستيفن يت .منوشي« :إن
الواليات املتحدة لن تقف مكتوفة األيدي بينام يقوم نظام األسد بتحييد املدنيي لصالح النخب الصديقة
للنظام».
وضمت القامئة :عادل أنور العلبي (محافظ دمشق) ،وخالد الزبيدي (محمد خالد بسام الزبيدي ،رجل
أعامل وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية) ،ونذير أحمد محمد جامل الدين (محمد نذير
أحمد محمد جامل الدين ،رجل أعامل) ،ونادر قلعي (رجل أعامل سوري) ،ورشكة العامر (ريف دمشق)،
ورشكة القمة للتطویر واملشاریع املحدودة املسؤولیة (ريف دمشق) ،ورشكة «كاستل هولدينغ» (النمسا ،فيينا)،
و«آرت هاوس» (النمسا ،فيينا) ،ورشكة «كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل» (دمشق  -بريوت) ،ورشكة "بنيان
دمشق املساهمة املغفلة الخاصة" (امل ّزة ،دمشق) ،ورشكة دمشق الشام لإلدارة (دمشق) ،ورشكة دمشق الشام
القابضة (دمشق) ،وفندق إيبال (دمشق) ،والفرقة الرابعة يف الجيش العريب السوري ،ومدينة غراند تاون
السياحية (طريق املطار ،دمشق) ،وقلعي للصناعات (الكسوة) ،ورشكة مريزا (دمشق) ،ورشكة راماك
للمشاريع التنموية واإلنسانية (دمشق) ،ورشكة روافد دمشق املساهمة املغفلة الخاصة (دمشق) ،ورشكة متيز
املحدودة املسؤولية (دمشق)« ،تيليفوكس كونسلتنتس» (كندا) ،و«تيليفوكوس ش.م.ل» (بريوت) ،ورشكة
التيميت للتجارة املحدودة املسؤولية (ريف دمشق) ،ورشكة األجنحة املساهمة املغفلة الخاصة (دمشق) ،ورشكة
زبيدي وقلعي املحدودة املسؤولية (طريق املطار ،دمشق).
وعىل ما يبدو أ ّن العقوبات األمريك ّية واألوروب ّية باتت تؤيت أُكْلها؛ ففي حزيران /يونيو  ،2020وافقت
وزارة التجارة الداخلية ،عىل حل رشكة "أكسيد للتنمية واالستثامر" املحدودة املسؤولية ،والتي تعترب من أبرز
رشكاء "دمشق الشام القابضة" ،وذلك استجابة للعقوبات األوروبية التي فُرِضَ ت عىل الرشكة وأصحابها يف
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مطلع عام  .2019فقد أعلن االتحاد األورويب عن رفع العقوبات االقتصادية عن رشكة "أكسيد للتنمية
واالستثامر" وعن ماليك الرشكة ،حيان محمد ناظم قدور ،ومعن هيكل .وقال االتحاد إن هذه الشخصيات
أوقفت سلوكها الخاضع للعقاب ،يف إشارة إىل طلب حل الرشاكة مع دمشق الشام القابضة.

السكن البديل
بعد مثاين سنوات من اإلعالن عن مرشوع "ماروتا" ال تزال سلطة األسد متاطل يف بناء السكن البديل؛
حيث قامت بتعديل املادة ( )45من املرسوم  ٦٦التي حددت مدة بناء السكن البديل بـ ٤سنوات من تاريخ
صدور املرسوم ،لتصبح املدة يف املادة ( )25من القانون رقم ( )10لعام  2018تحتسب من تاريخ اإلخالء
علام أ ّن املدة الزمنية بي صدور املرسوم  66وصدور القانون رقم  10هي
وليس من تاريخ صدور املرسومً .
ست سنوات؛ أي من املفرتض أن يكون السكن البديل قد جهز منذ ما قبل صدور القانون رقم  10بسنتي
تقري ًبا ،وهو ما تحدثنا عنه يف موقع سابق من الدراسة؛ حيث يظهر حجم املامطلة والتسويف واإلمعان
بغصب حقوق املستحقي لهذا السكن البديل يف حلقة جديدة من سلسلة القهر والغصب منذ اإلعالن عن
هذا التنظيم.
أصال ،متحججة
وإىل اليوم مل تلتزم سلطة األسد حتى بهذه التعديالت املجحفة للقواني املجحفة ً
بظروف البلد وعدم توفر املال الكايف لبناء السكن البديل وهذه حجج واهية ال صحة لها ،فاملستحقون هم
من سيدفعون تكاليف البناء ومؤسسات الدولة هي من ستقوم ببناء مرشوع السكن البديل فحسب .وال تزال
سلطة األسد متاطل وتسوف إىل اآلن باستخفاف واضح مبصري الهامئي عىل وجوههم الذين رشدوا من
تلك املنطقة؛ ففي متوز /يوليو  2020وقّعت محافظة دمشق مذكرة تفاهم مع املؤسسة العامة لإلسكان
إلنشاء بدل سكن ألهايل مرشوع "ماروتا" .وقال محافظ دمشق ،عادل العلبي ،خالل انعقاد مجلس محافظة
دمشق ،إن املحافظة وقّعت املذكرة ووضعت مواصفات للبناء تتناسب مع بناء املنطقة .وعىل الرغم من
التأخري الذي حصل مل يحدد العلبي موعد بدء البناء وتسليم السكن لألهايل.
وكانت قد بدأت عمليات اإلخالء والهدم يف تنظيم "جنوب رشقي املزة" منذ عام  2015وكلّفت األجهزة
األمنية غال ًبا مبهمة تويل عمل ّيات اإلخالء ولنا أن نقدر حجم انتهاكاتها وفقًا ملعرفتنا بطبيعتها وآليات عملها
عىل مدى خمسي عا ًما من معايشتنا لها ،وال س ّيام يف السنوات التسع األخرية .ترافق هذا مع وعود بتأمي
السكن البديل الذي يظن للوهلة األوىل أنّه سيمنح ملستحقيه مجانًا كتعويض ،إالّ أنه يف الحقيقة سيبنى
بأموال سكان تلك املنطقة ،فبحسب ما روج ملرشوع السكن البديل فإن املستحق سيحصل عىل منزل جديد
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رتا مرب ًعا ،وقيمة الدفعة النقدية األوىل
بسعر الكلفة وبالتقسيطً .
فمثال تكون مساحة الشقة (للفئة أ)  120م ً
رتا مرب ًعا ،والدفعة األوىل
 6.6مليون لرية ،والقسط الشهري  33ألف لرية .ومساحة الشقة (للفئة ب)  115م ً
 6.625مليون لرية ،والقسط الشهري  31,625لرية .ومساحة الشقة (للفئة ج)  110أمتار مربعة ،والدفعة
األوىل  6.05مليون لرية ،والقسط الشهري  30,250لرية .ومساحة الشقة (للفئة د)  105أمتار مربعة ،والدفعة
األوىل  5.775مليون لرية ،والقسط الشهري  28,875لرية .فحتى هذا السكن البديل (إذا ما تم بناؤه) قد ال
يكون متا ًحا لعدد من األرس التي أخليت من بيوتها واستطاعت إثبات ملكيتها يف التنظيم واستحقت السكن
البديل ،بسبب عدم قدرتها عىل تسديد الدفعة األوىل وااللتزام بدفع األقساط الشهرية ،والس ّيام يف ظل
أصال .ولنا أن
ظروف الحرب والبطالة والفقر املدقع الذي كان كُرث من سكان تلك املنطقة يعانون منه ً
نتخ ّيل أيضً ا حجم املامطلة والتسويف الذي سيقعون يف رشكه ،كام لنا أن نتخيل وفقًا ملا تقدّم من الدراسة
كيف سيصبح هذا املرشوع بابًا جديدًا للنهب والرسقة والرشوة يفتحه القامئون عليه من شبكة األقارب
واملحاسيب.

منوذج من إنذارات اإلخالء لسكان تنظيم "جنوب رشقي املزة" يف تاريخ 2015 /9 /16
(املصدر :درج)

أ ّما بالنسبة إىل بدل اإليجار إىل حي تجهيز السكن البديل املزعوم فقد قامت إدارة املرسوم 66
باحتساب بدل اإليجار من تاريخ الهدم وليس من تاريخ اإلعالن عن املخطط أو تاريخ اإلخالء مع أن
املرسوم نص عىل استحقاقه من تاريخ صدوره .ويُدفع "بدل اإليجار" سنويًّا عىل شكل سند قيمته نحو 50
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علام أن إيجارات املنازل يف دمشق تفوق هذا املبلغ بكثري .هذا عالوة عىل أ ّن هناك نحو
ألف لرية شهريًّاً ،
 2500عائلة مل يستحقوا السكن البديل من أصل نحو  8500عائلة ،ويحصل هؤالء عىل بدل إيجار ملدّة
عامي فقط من تاريخ الهدم ،ويبقى مصريهم مجهوالً بعد انتهاء هذه املدّة.

شيك بدل اإليجار لسنة كاملة (املصدر :درج)

ويف أيار /مايو  2020و ّجه سكان منطقة التنظيم ( )101كتابًا إىل رئيس مجلس الشعب طالبوا فيه
باإليعاز ملحافظة دمشق من أجل منح مستحقي السكن البديل سندات تخصيص بالسكن البديل مسجلة يف
السجل املؤقت ،وتعديل قرار وزارة اإلسكان رقم  112املتضمن رشوط منح السكن البديل والذي استبعد
الكثريين من حقهم يف السكن البديل خالفًا لنص املرسوم  66الذي أكد عىل رضورة تأمي السكن البديل
خالل مدة ال تتجاوز  4سنوات .وأشار سكّان املنطقة إىل أنه منذ إخالء أول دفعة يف عام  2015من تلك
املناطق ،مل تتخذ أي خطوة لبناء السكن البديل ،بل استعيض عن ذلك مبنح بدالت إيجار سنوية ،ولكن رغم
ٍ
جهات
ذلك مل ترصف الشيكات ملستحقيها .واشتىك مالكو وشاغلو العقارات املترضرون من أنهم راجعوا
رسمية عديدة ،إال أنهم واجهوا الكثري من التسويف.
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صورة عن االعرتاض املقدم من سكان تنظيم "جنويب رشقي املزة" إىل رئاسة مجلس الشعب (املصدر :موقع )SY24
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 )2املخطط التنظيمي رقم ( 104منطقة القابون الصناعي)

صورة عن املخطط التنظيمي رقم ( 104املصدر :صفحة "صناعيي منطقة القابون" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك)

بعد انتهاء العمليات العسكريّة يف تلك املنطقة توجه صناعيو منطقة القابون لرتميم وتنظيف معاملهم،
ووعدتهم الحكومة بتأمي الخدمات لهم متهيدًا لعودتهم ،إالّ أنهم منعوا يف منتصف عام  2018من الدخول
إىل مناطقهم بحجة أن األبنية مهددة باالنهيار .كام أخلّت الحكومة بوعودها يف ما يتعلق بتأمي البنية
ومؤسساتهم ،والسيّام تأمي الكهرباء الالزمة
التحتية الالزمة لعودة الصناعيي إىل مصانعهم وورشهم
ّ
لذلك.
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املصدر :صفحة "صناعيي منطقة القابون" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك"

وكانت تض ّم منطقة القابون الصناعي معامل لصناعة الجوارب ،ومعمل كراش للمرشوبات الغازية
وسميت "كتلة كراش الصناعية" عىل اسمه .كام ضمت املنطقة أقدم املطابع الدمشقية التي كانت توفر
الدفاتر والكتب ومستلزمات املدارس واملطبوعات الثقافية والدعائية يف دمشق ،وفيها أكرث من مئتي معمل
نسيجي جميعها كانت تصدّر منتجاتها إىل دول العامل ومنها مصانع قامش الدامسكو والربوكار اللذين
اشتهرت بهام دمشق .ويف ترشين الثاين /نوفمرب عام  2018بدأت أوىل عمليات الهدم حيث طالت الرشكة
العامة للمغازل واملناسج مع أ ّن نسبة دمارها ال تتعدى  40يف املئة وكان من املمكن العمل عىل ترميمها،
بحسب صناعيي القابون.
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املصدر :صفحة "صناعيي منطقة القابون" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك"

ويف متوز /يوليو  ،2018صدرت توصيات عن محرض االجتامع رقم  1 /9714املتعلق مبنطقة القابون
الصناعية ،ومنها :تكليف محافظة دمشق بإيقاف أعامل تأهيل البنى التحتية وإيقاف منح رخص الرتميم
للمباين الخاصة والعامة ،وإخالء كافة املنشآت الصناعية.
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توصيات عن محرض االجتامع رقم  1 /9714املتعلق مبنطقة القابون الصناعية (املصدر :صفحة "صناعيي منطقة القابون"
عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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بعدها أُبلِغ الصناعيون يف  26كانون األول /ديسمرب  ،2018خالل اجتامع جمعهم مع رئيس مجلس
الوزراء ،بأن قرار التنظيم نهايئ وال رجعة عنه .بينام عملت غرفة صناعة دمشق وريفها عىل إعداد قوائم
تفصيلية تقسم املباين إىل ثالث فئات :قامئة ،ومد ّمرة ،وشبه مدمرة ،مع وعود بالسامح للصناعيي أصحاب
املباين السليمة بالعودة إىل منشآتهم ومواصلة العمل ،عىل أن تقوم «وزارة اإلدارة املحلية» بالكشف عىل
املباين عقب إعداد القوائم املطلوبة .وكانت لجنة مشكلة من خرباء من نقابة املهندسي يف دمشق ،قد
قدمت خربتها يف تاريخ  14آب /أغسطس  ،2018وصادق عىل الخربة وزير العدل .وخلصت الخربة أ ّن نسبة
الدمار يف املنطقة هي  ،%١٩بينام حددتها اللجنة املكلفة من املحافظة بـ .28% 80
ويف  4متوز /يوليو  2019أعلنت محافظة دمشق عن املخطط رقم ( )104عرب الجريدة الرسمية ،حيث
ورد يف اإلعالن :إن القرار تم اتخاذه برقم  /28م .د تاريخ  ،2019/6/20تحت مسمى "تعديل الصفة
العمرانية للمنطقتي العقاريتي (قابون /حرستا) من  /C/زراعة داخلية ومناطق منظمة و  /G4/مناطق
صناعية إىل  /I/مناطق قيد التنظيم» ،وبأن هذا املخطط يعترب ساري املفعول من تاريخ إعالنه يف
الصحافة ،حيث ميكن ألصحاب العالقة االطالع عليه وتقديم االعرتاضات خالل مدة ثالثي يو ًما من تاريخ
اإلعالن.

 - 28لالطالع على الخبرة المقدمة من لجنة خبراء من نقابة المهندسين في دمشق في تاريخ  14آب /أغسطس  ،2018والتي صادق
عليها وزير العدل ،انظر الوثيقة رقم (.)4
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إعالن محافظة دمشق عن املخطط التنظيمي رقم  104يف تاريخ  1متوز /يوليو 2019
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قرار رقم  /28م.د الصادر يف تاريخ  20حزيران /يونيو 2019
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شخصا زارت منطقة القابون الصناعي ضمن جولة قامت
وبعدها شكلت محافظة دمشق لجنة تضم 50
ً
بها ،يف  28آب /أغسطس  ،2019عىل مناطق القدم والعسايل والتضامن ومخ ّيم الريموك والقابون السكني،
استمرت نحو ثالث ساعات كان حصة القابون الصناعي منها نحو ربع ساعة .ويف  5أيلول /سبتمرب 2019
صدرت نتيجة التقييم باإلعالن الرسمي عنها يف جريدة الوطن ،وخلصت اللجنة إىل أ ّن نسبة دمار منطقة
القابون تقدّر بـ  80يف املئة وأ ّن األبنية مخلخلة ِ
وخطرة وآيلة للسقوط عند اهتزاز املاكينات .وهو ما اعرتض
عليه صناعيو القابون؛ حيث طعنوا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة بناء عىل أن الوقت غري كاف لزيارة
وتقييم منطقة مساحتها  150هكتا ًرا وتحوي أكرث من  179بناء .إضافة إىل أن الفحص كان نظريًّا ومن
أصال .فخاطبوا رئاسة
دون استخدام أي أجهزة أو تقنيات هندسية ،وحتى إ ّن الوقت ال يسمح بالفحص ً
الجمهورية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش ومجلس الشعب مبجريات ما حدث وجددوا اعرتاضهم عىل
شخصا من
النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي كلفتها املحافظة بتقييم األرضار .29وتقدم أكرث من 740
ً
أهايل منطقة القابون الصناعي باعرتاض إىل محافظة دمشق عىل املخطط التنظيمي.

 - 29لالطالع على نماذج من اعتراضات الصناعيين على النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة من المحافظة في ما يتعلق بتقييم نسبة
الدمار في منطقة القابون الصناعي ،انظر الوثيقة رقم (.)3
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االعرتاض الذي قد مه صناعيو القابون إىل رئيس الجمهورية السورية عىل النتائج التي توصلت لها اللجنة املكلفة من
املحافظة يف ما يتعلق بتقييم نسبة الدمار يف منطقة القابون الصناعي (املصدر :صفحة "صناعيي منطقة القابون" عىل موقع
التواصل االجتامعي "فيسبوك)
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بعدها أصدر وزير األشغال العامة واإلسكان القرار رقم  ،2717املتضمن تصديق املصور التنظيمي 104
الذي يضم مدخل دمشق الشاميل الذي يتضمن مناطق تنظيم القابون الصناعي والزراعة الداخلية وجز ًءا
من منطقة تنظيم الزبلطاين  cمرحلة أ ومرحلة ب .وعن الرؤية الجديدة لهذا املرشوع أوضح مدير التنظيم
ريا يف املرشوع؛ حيث
العمراين يف محافظة دمشق إبراهيم دياب لصحيفة الوطن أن هناك تن ّو ًعا خدم ًّيا كب ً
يوجد مقسم إداري ومحطة تبادلية بي القطارات وباصات النقل الداخيل واملرتو ومثانية مقاسم إلنشاء
مدارس التعليم األسايس وأربعة مقاسم للتعليم الثانوي وستة مقاسم للتعليم الفني ومقسامن للمراكز الدينية
وخمسة مقاسم لرياض األطفال ومقسم طبي عام وآخر طبي خاص وأربعة مقاسم إلنشاء محطات للوقود
إضافة إىل وجود حديقة بيئية.
وعند مراجعتنا ودراستنا لنامذج من اعرتاضات صناع ّيي القابون عىل املخطط التنظيمي رقم  ،104وما
رافقه من مامرسات للتضييق عىل املالكي ،متكنّا من الوصول إىل أبرز النقاط التي اعرتضوا عليها،30
ومنها:
 -1تنظيم أمالك الصناعيي من دون موافقتهم أو إرشاكهم يف تقرير مصري ما ستؤول إليه
أمالكهم.
 -2االعرتاض عىل تقدير اللجنة التي شكلتها املحافظة لنسبة الدمار يف منطقة القابون التي حددتها
بـ %٨٠بنا ًء عىل تقييم خارجي فحسب ،وقدرت أ ّن األبنية مخلخلة ِ
وخطرة وآيلة للسقوط عند
اهتزاز املاكينات ،مدّعية أ ّن يف املنطقة أنفاقًا ومت ّر فيها سيارات ضخمة .ووصف الصناعيون
علام أن تقييم لجنة الخرباء من نقابة
تقرير تلك اللجنة بأنه باطل ألنه غري مهني وارتجايلً .
مهنديس دمشق املصدق من وزارة العدل حدّدت نسبة الدمار بـ  .% 19كام أن األنفاق موجودة
يف جوبر والقابون السكنية وليست موجودة يف املدينة الصناعية .كام اعرتض الصناعيون أيضً ا
عىل تقييم املحافظة بأن املنطقة تحتاج إىل بنية تحتية مبئات املليارات ،مؤكدين أن البنية التحتية
موجودة وقامئة وال تحتاج املنطقة إال ملح ّوالت كهرباء ،وأ ّن إرصار املحافظة عىل املبالغة يف تقييم
األرضار ونسب الدمار التي جرى تقديرها مبا يقارب  ،%80وهي نسبة مخالفة للواقع كل ًّيا ،يثري
الشكوك بالنوايا.

 - 30لالطالع على نماذج من االعتراضات التي درسناها ،انظر الوثيقة رقم (.)5
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االعرتاض عىل هدم العقارات القامئة والجاهزة للعمل ،بعد وعد الحكومة للصناعيي بتوفري
البنية التحتية للمنطقة ،وبعد رصف الصناعيي مبالغ كبرية عىل أعامل التنظيف والكساء وإعادة
التأهيل.
االعرتاض عىل ض ّم العشوائيات واملخالفات واألرايض الزراعية غري املنظمة من حرستا يف ريف
دمشق إىل منطقة القابون الصناعية يف دمشق املرخصة واملنظمة ،بغية رفع نسبة الدمار وضم
منطقة القابون الصناعية للقانون رقم ( )10لعام .2018
مصادرة العقارات مقابل التعويض بأسهم ورقيّة ال قيمة مادية لها؛ حيث ال ميكن رصفها أو
رهنها أو استبدالها بعقار صناعي يف أي منطقة.
إن إخضاع هذه املنطقة للقانون رقم ( )10لعام  2018من شأنه إضافة اقتطاعات مجانية جديدة
لصالح الجهة اإلدارية عىل حساب أهايل املنطقة؛ حيث إنّه سيقتطع نسبة  ٪٢٠من حصة املالكي
علام أن املنطقة
كنسبة خدمات ومرافق وبدل بنية تحتية ،وتكون حصة املالكي  ٪٨٠من العقارً .
مؤسسة مبرسوم جمهوري ومنظمة سابقًا وكانت قد أخضعت القتطاع نسبته بي  ٪٢٠و ٪60من
املالكي عند التنظيم.
شخصا؛
هدم املنطقة الصناعية يف القابون ،سيلغي الهوية الصناعية والتجارية والحرفية لـ٧٥٠
ً
فبمجرد هدم املعامل ،ستُلغى الرتاخيص والسجالت الصناعية والتجارية واإلدارية وعضويات
غرفتي الصناعة والتجارة.
منع الصناعيي من تشغيل مصانعهم والعمل فيها ،مع أنها عقارات طابو أخرض محمية بالقانون
ومصانة بالدستور.
حرمان منطقة القابون الصناعية من الخدمات (كهرباء ،ماء ،طرقات)...
جميع املعامل متوسطة وصغرية ال ميكن نقلها إىل املدن الصناعية البعيدة ،وذلك لصعوبة النقل
واملواصالت وتوزيع املنتجات ،ما ينعكس عىل سعر املنتج والعاملة والس ّيام النسائية .عالوة عىل
تحويل املالك للعقار إىل مدين بأرض وقرض لعرشات السنوات لتأسيس مصنع جديد وإعامر
وإكساء وتجهيز ،بينام املعامل املوجودة يف املنطقة الصناعية يف القابون أغلبها جاهز للعمل.
إضافة إىل أنّه ،بعد سبع سنوات حرب وتوقف عن العمل ،ال يوجد مدّخرات لدى الصناعيي
متكنهم من االنتقال إىل مصنع جديد والبدء يف التأسيس.
عدم وجود إمكانات لدى املحافظة لتنفيذ مثل هذه املشاريع؛ حيث رضب الصناعيون مرشوع
ماروتا سيتي كمثال ،معتربين أن دليل فشل املرشوع واضح من خالل تأخر بناء أول برج رغم
فضال عىل تراجع سعر السهم لعدم وجود مشرتٍ ،وهذا
مرور مثاين سنوات منذ اإلعالن عنهً ،
دليل أنه ال يوجد طلب عىل األسهم.
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 -12االعرتاض عىل إلغاء الهوية الصناعية ملدينة دمشق وتحويلها إىل مدينة مال وخدمات ورضب
صناعتها العريقة التي تفتخر فيها من قرون.
علام أ ّن
 -13االعرتاض عىل تغيري الصفة العمرانية للمنطقة من صناعية إىل سكنية واستثامريةً ،
مؤسسة مبرسوم جمهوري ومرخصة ومنظمة.
املنطقة ّ
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اعرتاض مقدّم من عاطف طيفور (محرض رقم  ،1973مقسم رقم  42القابون الصناعية) عىل املخطط التنظيمي رقم .104
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ب -مالحظات حول املخططات التنظيمية
من خالل رصدنا ودراستنا للمخططات التنظيمية وسري عملها والبنية القانونية املستندة إليها،
والشهادات التي بحوزتنا ،واستنادًا إىل ما تقدّم من بحثنا يف هذه الدراسة ودراسات وأبحاث وتقارير
سابقة كنّا قد أصدرناها بيّنت إسرتاتيجية ومنهجية سلطة األسد يف العقاب الجامعي والتهجري القرسي
والهندسة الدميوغرافية وغصب امللكية ،خلصنا إىل عدّة مالحظات:
 الحظنا أنه ليس من أولويّة املخططات التنظيمية إعادة إعامر ما هدمته الحرب ،بل عىل العكسوس ّعت رقعة الدمار ،مبا يف ذلك استهدافها األجزاء غري املدمرة ومناطق منظمة (املرشوع التنظيمي
رقم  .) 104فبدالً من أن تعمل سلطة األسد عىل خطة إسعافية يف ظل الحرب إلعادة السكان عرب
هدمها املباين التي تهدّد السالمة العامة فحسب ،وترميم املباين التي طالها الدمار الجزيئ ،دخلت
يف مخططات تنظيمية بعيدة املدى ال تتناسب مع واقع السوريي الهامئي عىل وجوههم يف ّكل
أصقاع األرض .وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه يف مقدمة هذه الدراسة من أ ّن سلطة األسد تطمح إىل
حل لها إالّ من بوابتها .ومن جهة
تحويل ملف الالجئي إىل أزمة تبتز فيها العامل إىل أن يقتنع أ ْن ال ّ
أخرى فإ ّن توسيع رقعة الدمار هو بصورة ما استكامل لتدمري عمران مجتمع العصاة ،لتحويل
تهجريهم من مؤقت إىل دائم ،ومن ثَ ّم تثبيت تهجريهم واإلمعان يف عقابهم جامع ًّيا ،يف طريق
تعبيد الطريق لتأبيد سلطة األسد وإحداث هندسة دميوغرافية تحقق ما أسامه رأسها "مجتم ًعا
متجانسا" ،مع إمكان دمج بعض العصاة فيه إذا ما عادوا نادمي.
ً
 املخططات التنظيميّة التي أعلن عنها يف أغلبيتها استهدفت مناطق شهدت احتجاجات عىل سلطةاألسد من درعا جنوبًا إىل حلب شامالً  ،ومنها :أحياء حلب الرشقية ،والغوطة الرشقية يف محافظة
ريف دمشق ،وبعض أحياء دمشق كحي القابون وحي برزة وحي مخيم الريموك ومنطقة املزة بساتي
وأحياء يف حلب الرشقية وغريها ،بينام مل تستهدف تلك املخططات إىل اآلن األحياء ذات األغلبية
املوالية لسلطة األسد عىل الرغم من أنها تص ّنف من بي األحياء األكرث عشوائية يف دمشق ،ومنها
املزة  ،86وعش الورور ،وشارع نرسين يف حي التضامن ،وحي الرز يف د ّمر .مع العلم أ ّن هناك
حديثًا عن دراسة مخطّطات تنظيميّة لها ،إالّ أنها مؤجلة لسبب ما ،نعتقد أنه سيايس؛ فسلطة األسد
غري مستعدة اآلن ألن تدخل يف مواجهة مع من دفعوا الرضيبة األكرب يف الدفاع عنها.
 كام الحظنا أ ّن هناك بعض املخططات تقع ضمن خريطة نفوذ إيران يف سورية ،مثل مخططاتتوسيع املقامات الشيعية ،أو املخططات القريبة من السفارة اإليرانية ،أو املخططات التي أعلن عنها
يف مناطق تنترش فيها امليليشيا الشيعية يف حلب ودير الزور ودمشق .وباستثناء مخطّطات توسيع
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رشا ،مل نتمكن من معرفة حجم الدور اإليراين
املقامات الشيعية التي ترشف عليها إيران إرشافًا مبا ً
ومؤسسات
يف استصدار تلك املخطّطات التي أعلن عنها يف مناطق وجود ميليشيات تابعة إليران
ّ
تابعة لها.
 البنية الترشيعية التي استندت إليها تلك املخططات ،والتي استعرضنا جوان ًبا منها آنفًا ،كانت تضعرشوطًا صعبة من جهة إثبات امللكية ،كام صادرت إرادة املالكي بالتحكم بأمالكهم ومصريها عرب
نقل ملكيتهم إىل املنطقة التنظيمية فبعد أن كان املالك مالكًا لعقار مستقل أصبحت لديه أسهم عىل
الشيوع يف املنطقة التنظيمية ،كام ق ّيدت ملكيتهم وجمدتها ولو مؤق ًتا وحرمتهم من حقهم يف
استعامل واستغالل ملكيتهم والترصف فيها .عالوة عىل أنّها وضعت املالكي أمام ممرات إجبارية
تدفعهم للتفريط مبلكيتهم وبيعها يف املزاد العلني .وأقل ما ميكن القول عن هذه الترشيعات إنها
منافية للقواني واألعراف الدولية والدستور السوري من جهة حق امللكية وصونها.
 استصدرت املخطّطات التنظيمية من دون موافقة املالكي عليها أو إرشاكهم فيها لتقرير مصري ماستؤول إليه أمالكهم.
فمثال املخطط التنظيمي رقم 104
 بعض املناطق التي استهدفها التنظيم تغريت صفتها العمرانيةً ،علام
غري صفة املنطقة من منطقة صناعية إىل منطقة سكنية واستثامريةً ،
(منطقة القابون الصناعية) ّ
مؤسسة مبرسوم جمهوري ومرخصة ومنظمة.
أ ّن املنطقة ّ
 يف بعض املناطق ض ّمت املخططات التنظيم ّية أرايض زراعية وعشوائيات إىل مناطق منظّمة(املخطط .)104
 من خالل رصدنا للرشاكات التي عقدتها الوحدات اإلدارية للمخططات قيد التنفيذ مع الرشكاتالخاصة ،استنتجنا أنّها عقدت عىل أساس شبكة األقارب واملحاسيب ولفيفها التي أعادت إنتاجها
سلطة األسد االبن وتعاظمت وتسيّدت بالتدريج يف نظامها؛ حيث إ ّن رشكة دمشق الشام القابضة
الراعي الرسمي ملرشوع "ماروتا سيتي" ،والتي تتبع ملحافظة دمشق عقدت رشاكات لالستثامر يف
فتأسست خمس رشكات هي " :رشكة أمان دمشق (سامر
بناء مقاسم سكنية وتجارية مباروتا سيتيّ ،
الفوز) – رشكة مطورون (معن هيكل وحيّان قدور) – روافد (رامي مخلوف) – مريزا (أنس طلس)-
بنيان (نذير وأحمد جامل الدين) ".
(مثال
 أغلب املناطق التي استهدفتها املخططات التنظيمية مورس بحق سكانها جرمية التهجري القرسي ًالغوطة الرشقية ،أحياء حلب الرشقية ،رشقي املزة وجوبر وبرزة والقابون ومخيم الريموك يف مدينة
دمشق ،وغريها من املناطق).
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 كثري من املواطني الذين استملكت عقاراتهم ضمن املخططات مل يعوضوا تعويضً ا عادالً  ،وكاناالستمالك غري قانوين يف كثري من األحيان من جهة انتفاء رشطَي االستمالك األساس َّيي وهام
تحقيق مصلحة عامة من االستمالك والتعويض العادل.
 حتى تاريخه مل تحل مشكلة السكن البديل للسكان الذين أخلوا املناطق قيد التنظيم يف املخطّط رقم( .)101هذا عالوة عىل تأخّر رصف تعويضات بدل اإليجار ومن حصل من السكان عىل بدالت
اإليجار مل يكفه هذا التعويض الستئجار بيت بديل ،هذا ما دفع كرث من املواطني لبيع أسهمهم يف
املخطط لتأمي سكن يأويهم (وهو ما استعرضنا تفصيالته أثناء الحديث عن املخطط التنظيمي .)101
 املخططات التنظيم ّية تهدف إىل هندسة دميوغرافية قرسية يف املناطق املستهدفة يف التنظيم،فأغلب ّية القاطني يف املناطق قيد التخطيط هم من الفقراء وسكّان العشوائيات ومستوى املدن التي
توجد نيّة يف إنشائها املنو ّي إنشاؤها ال تتناسب مع واقع حالهم ،فهم عىل األغلب (هذا إن استطاعوا
إثبات ملكيتهم ،وسمحت لهم حصصهم السهمية بتملّك عقار ضمن تلك املدن ،وهو ما ب ّي ّناه يف موضع
سابق من الدراسة) غري قادرين عىل العيش مجددًا يف مناطقهم التي خرجوا منها والتي ستتغري
هويتها ومن ثَ ّم مستواها العمراين واالقتصادي وعىل ما يبدو إىل األبد .إضافة إىل أ ّن املعارضي من
سكّان هذه املناطق ُحرِموا من العودة إليها وفقًا للقواني والترشيعات التي استندت إليها املخططات
التنظيمية ،فإن حدثت عودة السكان األصل ّيي إىل تلك املناطق ،فسيكون دخولهم إليها من بوابة
الوالء لسلطة األسد فحسب.
 بعض املخططات التنظيمية طالت مناطق منظّمة مسبقًا ،وطالها "االقتطاع املجاين" ،عىل الرغم منأنها كانت قد نظّمت بناء عىل مراسيم جمهورية سابقة واقتطع من ملكياتها آنذاك نسبة حددت
للخدمات ،ومنه ما حصل يف املرشوع التنظيمي رقم ( )104واعرتض صناعيو منطقة القابون عليه
وهو ما ع ّرجنا عىل تفصيالته آنفًا.
 الحظنا تضاربًا يف الترصيحات وتسويفًا وابتزازًا للسكّان أثناء رصدنا وتت ّبعنا ملسرية اإلعالن عن بعضاملخطّطات التنظيمية ،ومثال عىل ذلك ما جرى يف املخطط التنظيمي رقم ( 105مخيم الريموك،
والقابون السكني)؛ ففي  25حزيران /يونيو  2020وافق مجلس محافظة دمشق باإلجامع عىل إعالن
املخطط التنظيمي التفصييل رقم  / 105 /ملنطقة مدخل دمشق الشاميل (منطقة القابون السكني)
واملصور التنظيمي ملنطقة الريموك عىل أن يتم تصديق املصورين التنظيميي وإصدار املرسوم الناظم
للمنطقتي التنظيميتي ،وفق أحكام القانون  /23/لعام  .2015ويف تاريخ  7متوز /يوليو  2020كشف
مدير الدراسات الفنية يف محافظة دمشق أ ّن "سكان مخيم الريموك والقابون لن يحصلوا عىل سكن
بديل ،نتيجة تنظيم املنطقتي وفق املرسوم الترشيعي رقم  5لعام  ،1982بينام ستكون لهم أسه ٌم
81

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

تنظيمية" .كام أ ّن سكّان مخيم الريموك تلقّوا مرا ًرا وعودًا بعودتهم ،ثم منعوا من العودة إىل املخيم
بحجة تأمينه ،بينام أُتيح لهم تفقّد ممتلكاتهم داخله بعد استصدار ترصيح أمني .وصدرت إشاعات
كثرية حول السامح بعودة سكّان املخيم إليه ليعود نفيها رسم ًّيا ،ومنه نفي محافظة دمشق عىل لسان
عضو املكتب التنفيذي للمحافظة ،ورئيس لجنة تسلّم املخيم ملا يُشاع عن الطلب من املواطني الراغبي
يف العودة إىل مخيم الريموك تسجيل أسامئهم يف جامع "الوسيم" .ومن ث ّم ت ّم الرتاجع عن هذه
الترصيحات وخلطت األوراق من جديد؛ فالتسويف وخلط األوراق هذا مل يكن جديدًا عىل أبناء مخيم
الريموك فلقد رصدنا ،منذ خروجهم األول من املخيم عام  ،2012الكثري من الحاالت املشابهة ،ومنه
تعطيل خروج "داعش" من املخيم بعد موافقتها عىل ذلك .واستنتجنا من خالل متابعتنا ملا جرى
ويجري يف مخ ّيم الريموك أ ّن ملفّه يأخذ طاب ًعا سياس ًّيا؛ فمخيم الريموك يعد عاصمة الشتات
الفلسطيني وفيه مقربة شهداء الثورة الفلسطينية التي كان يدفن فيها قادة منظمة التحرير والفصائل
الفلسطينية ،لذا يُ َع ُّد املخيم صيدًا مثي ًنا لسلطة األسد إلدارة ابتزازها ملنظمة التحرير واألونروا ،كام
تستطيع من خالله إعادة تقديم وتعويم شخصيات ساعدتها يف حصار املخيم وتدمريه كطالل ناجي
األمي العام املساعد للجبهة الشعبية -القيادة العامة وغريه من الشخصيات ،وشخصيات تدير
مؤسسات غري حكوم ّية ترتبط بها كشبكة محمد جلبوط ،ث ّم تصديرهم كأبطال يف مواجهة املخططات
ّ
التنظيمية .ومؤخ ًرا كشف عضو املكتب التنفيذي ملحافظة دمشق ،سمري جزائريل ،عن حسم موضوع
عودة سكان مخيم الريموك ،حيث قال" :اتفقنا عىل تسهيل عودة األهايل التي هجرها اإلرهاب ضمن
الرشوط الثالثة وهي السالمة اإلنشائية وإثبات امللكية والحصول عىل املوافقات الالزمة" .ومن املمكن
اعتامد ما يحصل يف مخيم الريموك كتكثيف مناسب لعرض ما يحصل يف عموم سورية .فالطاغية
حق لهم) ،بعد أن حارصه ودمره ،مكرم ًة يتوجب عىل
جعل من عودة الناس إىل مخيم الريموك (وهي ٌّ
سكانه تقبيل يده من أجلها .وحسب ما تم تداوله من ترصيحات فإن هناك رشوطًا يجب عىل أهايل
املخيم تحقيقها لتوافق أجهزة سلطة األسد عىل عودتهم ،وعىل رأسها املوافقة األمن ّية ،وهو سلوك
فايش لعله غري مسبوق يف أي من الجرائم الجامعية التي ارتكبها طغاة آخرون .وهي تجري عرب
آلية تتيح ألجهزة األمن ترتيب ملفات أهايل املخيم ،وابتزازهم ،فهذا اإلجراء الوحيد املؤكد.
 جميع الشخصيات والرشكات والكيانات املعلنة مشاركتها يف عملية "بناء النظام األسدي الجديد"طالتها العقوبات األوروبية واألمريك ّية ،يف مسعى لعرقلة هذه العملية من دون الوصول إىل تسوية
سياسية شاملة ،وإرشاك السكان يف تقرير مصري ما ستؤول إليه أمالكهم.
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 .3التهجري القرسي
حظرت املادة ( )49من اتفاقية جنيف الرابعة لعام " 1949النقل الجربي الجامعي أو الفردي لألشخاص
املحميي أو نفيهم من األرايض املحتلة إىل أرايض دولة االحتالل أو إىل أرايض أي دولة أخرى ،محتلة أو
كيل أو جزيئ ملنطقة محتلة
غري محتلة ،أيًّا كانت دواعيه .ومع ذلك ،يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء ّ ٍّ
معينة ،إذا اقتىض ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية .وال يجوز أن يرتتب عىل عمليات اإلخالء
نزوح األشخاص املحميي إال يف إطار حدود األرايض املحتلة ،ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية .ويجب
إعادة السكان املنقولي عىل هذا النحو إىل مواطنهم مبجرد توقف األعامل العدائية يف هذا القطاع .وعىل
دولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل أو اإلخالء هذه أن تتحقق إىل أقىص حد ممكن من توفري أماكن
اإلقامة املناسبة الستقبال األشخاص املحميي ،ومن أن االنتقاالت تجري يف ظروف مرضية من وجهة
السالمة والرشوط الصحية واألمن والتغذية ،ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة .ويجب إخطار الدولة
الحامية بعمليات النقل واإلخالء مبجرد حدوثها .ال يجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص املحميي يف
منطقة معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب ،إال إذا اقتىض ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية .ال
يجوز لدولة االحتالل أن تُر ّحل أو تنقل جز ًءا من سكانها املدنيي إىل األرايض التي تحتلها."31
نصت املادة  17من امللحق (الربوتوكول) الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف ،لعام  ،1977عىل:
كام ّ
" -1ال يجوز األمر برتحيل السكان املدنيي ,ألسباب تتصل بالنزاع ,ما مل يتطلب ذلك أمن األشخاص املدنيي
املعنيي أو أسباب عسكرية ملحة .وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الرتحيل ,يجب اتخاذ كافة
اإلجراءات املمكنة الستقبال السكان املدنيي يف ظروف مرضية من حيث املأوى واألوضاع الصحية الوقائية
والعالجية والسالمة والتغذية -2 .ال يجوز إرغام األفراد املدنيي عىل النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل
بالنزاع".32

 - 31اللجن ة الدولية للصليب األحمر ،اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في
12آب/أغسطس .1949
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
 - 32اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الملحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف.1977 ،
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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وقد صنّفت املادة ( /7ا /د) من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد يف روما يف
17متوز /يوليو  ،1998عمليات الرتحيل أو النقل القرسي بأنها جرمية ضد اإلنسانية .كام صنّفت الفقرة (هـ/
 )8من املادة ( )8من نظام روما" ،إصدار أوامر بترشيد السكان املدنيي ألسباب تتصل بالنزاع ,ما مل يكن
ذلك بدا ٍع من أمن املدنيي املعنيي أو ألسباب عسكرية ملحة" ،عىل أنّه جرمية حرب.33
ويخلط كثريون من متابعي املشهد السور ّي بي مصطلحي "التهجري القرس ّي" و"النزوح االضطرار ّي"،
إ ّما عن ٍ
قصد أو عن عدم دراية .فالتهجري القرس ُّي :هو مامرس ٌة تنفّذها حكوماتٌ أو ق ًوى شبه عسكريّ ٍة أو
مجموعات عرق ّي ٍة أو دين ّي ٍة أو مذهب ّي ٍة بهدف إخالء ٍ
ٍ
أراض مع ّينة وإحالل مجامي َع
متعصبة تجاه
مجموعاتٌ
ّ
سكان ّي ٍة بدالً منها.
أ ّما النزوح االضطرار ُّي فيكون لتج ّم ٍ
عات سكان ّي ٍة ترتك مناطقها بقرا ٍر منها إىل مناطق أكرث أمنًا ،نتيجة
حروب نظام ّي ٍة بي دولتي أو أكرث ،أو بسبب حصول
رش عىل الجميع ،إما لنشوب
ٍ
شعور عا ٍّم بوجود خط ٍر مبا ٍ
كوارثَ طبيع ّية.
ووفقًا لهذين التعريفي ،وباملقارنة بينهام ميكن استنتاج مجموع ٍة من النقاط:
ٍ
وميليشيات
 -1معظم عمليات التهجري يف سورية قامت بها سلطة األسد بشكل ممنهج ،مبساند ٍة من حلفائها
ٌ
أقل منهجيّة ،كرتكيا ،وميليشيات حزب االتحاد
أطراف أخرى بشكل ّ
طائفيّ ٍة رديف ٍة لها .كام قامت بها
الدميقراطي ،وقوى متطرفة كجبهة النرصة وغريها ،وإن اختلفت أهداف ٍّكل منها من جرمية التهجري.
ديني واحد.
 -2معظم التج ّمعات السكان ّية التي ُه ِّج َرت بشكل ممنهج من قبل سلطة األسد تنتمي إىل
ٍ
مذهب ٍّ
 -3ت ّم إحالل مجاميع سكانيّ ٍة لها صبغ ٌة مذهبيّ ٌة واحدة يف بعض املناطق السوريّة التي ُه ِّج َر سكّانها.
ٍ
مفاوضات تجرب السكان عىل ترك مناطق
 -4التهجري يف سورية بأغلبيته ال يكون إراديًّا ،بل يحدث وفق
أقل أم ًنا من املناطق التي ُه ِّجروا منها (ومنه ما جرى من تهجريٍ
مناطق غريِ آمن ٍة أيضً ا ،بل ّ
سكنهم باتجاه
َ
ممنهجٍ للسكان باتّجاه محافظة إدلب).
 - 33اللجنة الدولية للصليب ا ألحمر ،نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز /يوليو .1998
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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وقد تعددت أهداف األطراف التي نفّذت التهجري القرسي يف سورية ،وتعددت وسائلها؛ حيث كان يف
ٍ
ٍ
حاالت أخرى كان جز ًءا من عملية تغيري
ريا قرسيًّا من دون إحالل سكان مكان امله َّجرين ،ويف
حاالت ،تهج ً
دميوغرايف كام يف حالة القصري ،وكان يف معظم الحاالت جز ًءا من عمل ّية هندسة دميوغرافية قرسية كام
علام أن جميع تلك الحاالت تعترب جرمية بنظر القانون
رشع يف تنفيذهاً .
يف حالة املخططات التنظيمية امل ّ
الدويل اإلنساين الذي استثنى عمليات الرتحيل الجامعي لتحقيق أمن املدنيي املعنيي ألسباب عسكرية
مل ّحة.
فسلطة األسد هدفت إىل العقاب الجامعي ملجتمع العصاة ،وتغيري طبيعته السكانية ،وابتزاز السكان
لتقديم الطاعة ،وملكافأة موالي ،ولتحويل جز ٍء من السكان إىل مشكلة ملحيط غري متعاون كام هو الحال
ومام هدفت له سلطة األسد أيضً ا من جرمية التهجري القرسي،
يف تركيا إىل اآلن ،واألردن لفرتة من الزمنّ .
يل؛ حيث جعلت من أزمة النازحي يف الداخل السور ّي املشكلة
يل والدو ِّ
خلق األزمات عىل املستويي املح ِّ
املركزيّة ،والس ّيام يف املناطق الخاضعة لسيطرتها .وتهدف من خالل هذا إىل رصف أذهان سكان تلك
عام يحدث يف سورية ،وإخراج الناشطي الثوريّي فيها من دائرة الفعل الثور ِّي إىل اإلغاثة .يقول
املناطق ّ
أحد العاملي يف مجال اإلغاثة يف محافظة السويداء" :عندما بدأت موجات النزوح بالتدفّق إىل املحافظة،
وامتنعت الدولة عن مساعدة النازحي عمدًا ،وجدت نفيس منخرطًا يف العمل اإلغايثِّ" .أ ّما عىل املستوى
يل فلقد نجح النظام بإغراق العامل بالالجئي السوريّي ،ورصف أنظار العامل عن املقتلة السوريّة
الدو ّ
يل لالجئي السوريي ،بغية
وتحويلها إىل "أزمة لجوء" .فها هي روسيا اليوم تدفع باتجاه عقد مؤمت ٍر دو ٍّ
ٍ
لضغوط سياسية داخلية
بناء النظام األسدي الجديد ،وبناء رشعيته ،مستفيد ًة من وضع الدول التي تتعرض
نتيجة الخالف عىل موضوع الالجئي .كام هدفت سلطة األسد إىل تهجري حاضنة الثورة يف املناطق
امل ُنتفضة عليها ،ما يضمن عدم انتفاضها عليها مج ّددًا ،وهو ما يع ّزز أيضً ا ادّعا َءها بالسيطرة والتحرير،
رش للمعارضة السوريّة املسلّحة،
ويؤبّد سيطرتها ويث ّبت واقع حربها عىل السوريي .إضافة إىل إيجاد مح ٍ
يفرس تهجري املعارضة املسلّحة وحاضنتها إىل
والس ّيام أ َّن ق ّواتها قد أُن ِهكَت نتيجة تش ّتت الجبهات ،وهذا ما ّ
محافظة إدلب وحرشها هناك.
يف بي مناطق سيطرتها يف العراق وسورية ولبنان
بينام سعت إيران سع ًيا واض ًحا لتحقيق وصلٍ جغرا ٍّ
تنفيذًا مل خطط الهالل الشيعي؛ لذلك كان التدخل الكبري لحزب الله يف منطقة القصري ومنطقة القلمون،
كام يفرس الثقل اإليراين الكبري يف املعارك بالقرب من معرب التنف الحدودي ومحافظة دير الزور ،والس ّيام
مدينة البوكامل .إضافة إىل سعيها لتطويق العاصمة دمشق للسيطرة عىل مركز القرار يف سورية ،والس ّيام
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يف ذي طبيع ٍة مذهبية ،وعىل وجه
قرار الحرب والسلم .وقد ترافق التهجري يف
َ
مناطق مع تغيريٍ دميوغرا ٍّ
الخصوص طائفي شيعي ،وهي املناطق التي تحدد إيران أن السيطرة عليها تع ّد حاج ًة إسرتاتيج ّي ًة ملرشوع
توطي نفوذها ،وهو ما حدث يف مدينة القصري عىل الحدود السورية -اللبنانية ،ويف مناطق من ريف
دمشق بالقرب من السيدة زينب ومطار دمشق الدويل ،وغريها من املناطق.
وقد مورس التهجري القرسي بداية كسياس ٍة جزئية /محلّية نتيجة العنف املفرط والتو ّحش الذي مارسته
سلطة األسد ضد مجتمع العصاة ،ويف أغلبه مل يحصل وفق منهجية واضحة ،ووقع يف مناطق محدودة؛
فمثال يف أيار /مايو  2011نزح سكان بلدة "تلكلخ" الحدودية يف محافظة حمص باتجاه منطقة "وادي
ً
خالد" يف شامل لبنان هربًا من أعامل العنف ،ويف أواخر عام  2011نزح سكان ح ّيي "بابا عمرو" والتوزيع
ريا شب َه كاملٍ  .ويف كانون األ ّول /ديسمرب عام ،2012
اإلجباري" يف حمص القدمية بعد تدمري الح ّيي تدم ً
قصف طريان امليغ "مخيم الريموك" من دون حاجة عسكرية إىل فعل ذلك ،وإمنا إلجبار السكان عىل
هجره .إالّ أنه مع امتداد وتصاعد حرب سلطة األسد عىل الشعب السوري ُرسمت منهج ّي ٌة واضح ٌة للتهجري
القرسي ،والس ّيام بعد أن بدأت مرحلة استهداف البنى التحتية (مستشفيات ،أفران ،مدارس ،نقاط طبية،
أسواق )...بالقصف املمنهج ،واستخدام األسلحة املح ّرمة دول ًّيا (األسلحة الكيمياوية والفوسفورية والعنقودية
وغريها)؛ فبتنا نالحظ خطّة منظّمة تبدأ بحصار يختلف من منطقة إىل أخرى من حيث الشدّة واإلطباق
واملدة الزمن ّية ،ليصل يف بعض املناطق ح َّد تجويع السكّان ،يرتافق هذا الحصار غال ًبا مع عمليات عسكريّة
خاصا البنى التحتية واملراكز الحيوية ،وتصل تلك العمليات ذروتها يف الفرتة
وقصف يستهدف استهدافًا ًّ
أقل ما يقال
التي تسبق تهجري السكّان من املنطقة إلخضاعهم وإرغامهم عىل الرضوخ التفاقات مصالحة ّ
عنها إنها ّ
صك استسالم ،ث ّم تأيت بعدها "الباصات الخرض" لتنقل رافض املصالحات غال ًبا إىل الشامل
مرغام ضمن املنطقة يف حصا ٍر من
السوري (محرش املعارضة املسلحة) ،ويبقى من قبل برشوط املصالحة
ً
نو ٍع آخ َر وسجنٍ مفتوح ،باستثناء بعض املناطق التي مل تسيطر سلطة األسد عليها فعل ًّيا وبقيت فيها كتلة
باملؤسسات
وازنة من املجموعات املسلحة التابعة للفيلق الخامس الرويس ،فوجودها فيها بقي شكل ًّيا محصو ًرا ّ
والدوائر الحكوم ّية مع وجود أمني حذر ومضبوط ومحدود ،كاتفاقية املصالحة يف محافظة درعا املهددة
بي بحث بعنوان" :عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة :التهجري الجامعي وفق
باالنفجار دو ًما .وقد ّ
مؤسسات أخرى ،السامت القرسية
اتفاقيات املصالحة وتبعاته" ،أعدّته منظمة "اليوم التايل" ،بالتعاون مع ّ
لـ"اتفاقيات املصالحة" ،ومن أه ّمها :الهواجس األمن ّية والهواجس املعيش ّية التي دفعت امله َّجرين ملغادرة
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موطنهم األصيل ،إضافة إىل أ ّن األغلبية الساحقة من امله َّجرين مل يكن لهم دو ٌر يف اتفاقيات املصالحة،
ويف اختيار أعضاء لجنة املفاوضي التي فاوضت بالنيابة عنهم قبل التهجري.34
وتكرار هذه الخطّة يدل عىل أنها تحولت إىل منهج ّية محكمة؛ ففي أيار /مايو عام  ،2014أبرمت أول
اتفاقية تهجري ،يف ما عرف بـ "هدنة حمص" ،والتي خرج مبوجبها مسلّحو املعارضة مع أرسهم ونحو ثالثة
ين من سكّان املدينة ذات األغلب ّية السن ّية ،إىل ريف حمص الشاميل .ويف آب /أغسطس  ،2016ت ّم
آالف مد ّ
التوص ل إىل اتفاق قىض بإفراغ مدينة داريا من سكّانها ،بعد حصار دام لسنوات مرتافق مع عمليات
ّ
عسكريّة شنتها قوات سلطة األسد وامليليشيات الشيع ّية استخدمت فيها شتى أنواع األسلحة مخلّف ًة مدين ًة
ونص االتفاق عىل خروج املقاتلي بسالحهم الخفيف وخروج املدنيي
مد ّمر ًة بنسبة  80يف املئة دما ًرا كلّ ًّياّ .
غري الراغبي بتسوية أوضاعهم إىل محافظة إدلب ،أ ّما العائالت واملدنيون الراغبون بتسوية أوضاعهم
فيخرجون إىل مراكز إيواء مبنطقة "حرجلة" يف غوطة دمشق الغربية .ويف ترشين األ ّول /أكتوبر 2016
بدأت عملية إخالء بعض سكّان مدن قدسيا والهامة ومعضمية الشام يف محافظة ريف دمشق .ويف ترشين
الثاين /نوفمرب ُ ،2016ه ّجر املتبقي من سكّان بلدة "خان الشيح" ومخيم "خان الشيح" لالجئي الفلسطينيي
يف ريف محافظة ريف دمشق الغريب .ويف كانون األول /ديسمرب  2016أبرم اتفاق تهجري املعارضي من
مدينة التل يف ريف دمشق الشاميل .وكانت عملية التهجري القرسي التي طالت أحياء حلب الرشق ّية يف
كانون األول /ديسمرب  ،2016من أوسع عمليات التهجري القرسي يف سورية حيث طالت عرشات اآلالف من
سكّانها .ويف عام  2017تواصل مسلسل التهجري القرسي؛ ففي كانون الثاين /يناير  2017بدأت عملية
تهجري أغلب سكّان وادي بردى ،وجاء ذلك بعد حصار طويل وقصف عنيف دام  40يو ًما ،حيث ُه ّجر 2100
ٍ
توصلت سلطة
شخص من مقاتيل ومدن ّيي وادي بردى إىل إدلب بينهم  700مقاتل .ويف  8أيار /مايو ّ 2017
االسد إىل إبرام اتفاق يف حي برزة يقض بخروج املعارضي باتجاه محافظة إدلب ،عرب دفعات متتالية،
مامثل يف حي القابون وحي ترشين .ويف آذار /مارس  2017ت ّم االتفاق عىل خروج املقاتلي
ٌ
وتالها اتفاقٌ
واملدنيي من حي الوعر يف مدينة حمص .يف  11أبريل  /نيسان  ،2017توصل مندوبون عن "هيئة تحرير
األول /أكتوبر
 - 34اليوم التالي ،عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة :التهجير الجماعي وفق "اتفاقيات المصالحة" وتبعاته ،تشرين ّ
.2019
 https://tda-sy.org/2019/10/18/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/?lang=ar
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الشام" و"أحرار الشام" من جهة ،وممثلون عن إيران من جهة أخرى ،إىل اتفاق يقض بتفريغ بلدة مضايا
ومدينة الزبداين يف ريف دمشق من مقاتليها ومن يرغب بالخروج من سكانها ،مقابل تفريغ بلديت كفريا
والفوعة املواليتي للنظام يف ريف إدلب الشاميل ،فيام عرف بـ "اتفاق املدن األربع" .واس ُته َِّل عام 2018
بأوسع عملية تهجري؛ ففي آذار /مارس  ،2018بدأت قوافل مه َّجري غوطة دمشق الرشقية بالخروج منها
بعد حصار دام لسنوات وقصف عنيف شهدته املنطقة بشتى أنواع األسلحة مبا فيها السالح الكيمياوي.
ليه َّجر بعدها سكّان مدينتي تلبيسة والرسنت يف ريف حمص الشاميل من رافض املصالحات إىل الشامل
التوصل إليه بي "هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشاميل وحامة الجنويب" والجانب
السوري ،بعد اتفاق ت ّم
ّ
الرويس يف أيار /مايو  .2018ويف الشهر نفسه ُه ِّج َر سكان أحياء جنويب دمشق (القدم ومخ ّيم الريموك
والحجر األسود) إىل الشامل السوري .ويف متوز /يوليو ُ 2018ه ِّج َر من محافظتي درعا والقنيطرة رافضو
رشدَ ،بي عامي  2016و  ،2018ماليي األشخاص
التسوية واملصالحات إىل الجنوب السور ّي أيضً ا .وقد ُ ِّ
من ديارهم يف العديد من املحافظات السورية ،و ُر ِّح َل أكرث من  200.000شخص بواسطة الحافالت من
مناطق مختلف ٍة يف سورية إىل إدلب يف شامل سورية بعد إبرام اتفاقيات املصالحة.35
َ
املامرسات التي اتبعتها سلطة األسد وحلفاؤها لتنفيذ جرمية التهجري القرسي:
معظم املامرسات التي اتبعتها سلطة األسد يف هذا السياق هي منبثقة عن طبيعتها االستبداديّة األمن ّية؛
رشد ونفى وقتل،
فمنذ استالم األسد األب للسلطة يف سورية ك َّم األفواه فيها وخنق معارضيه واعتقل و ّ
والس ّيام يف مثانين ّيات وتسعين ّيات القرن املنرصم بحجة االنتامء إىل تنظيمي اإلخوان املسلمي ورابطة العمل
الشيوعي املحظو َرين يف سورية .ومع وصول األسد االبن إىل السلطة استم ّر هذا النهج مع توسيع مضبوط
لهامش الحريات يف سورية ،إالّ أنّه ما إن اندلعت االحتجاجات يف سورية حتى رشع األسد االبن بالعنف
املتوحش واملنفلت وتف ّنن يف مامرسات دموية وتدمريية مل يشهدها عهد األب .وجميع هذه املامرسات ،إذا
رص يف منهجية التهجري القرسي ،والس ّيام إذا ما
ما ترافقت مع عمليات التهجري عىل األرض ،تصبح عنا َ
ريا ضمن
مورست مامرس ًة واسع ًة وممنهجة ،فعىل سبيل املثال يندرج االعتقال يف املناطق التي شهدت تهج ً
عنارص منهج ّية التهجري القرسي من دون أن يفقد وظائفه يف عقاب وضبط وتطويع املعتقل .وكذلك

 - 35عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة :التهجير الجماعي وفق "اتفاقيات المصالحة" وتبعاته ،مرجع سابق.
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التضييق األمني عىل املجتمع وسوء الخدمات املقدمة له وافتعال األزمات األمن ّية يف مناطق سيطرة سلطة
األسد ،إذا ما دفع رشائح من املجتمع إىل اللجوء والهجرة ،يعترب أيضً ا من عنارص منهجية التهجري القرسي.
ومن أهم املامرسات التي اتبعتها سلطة األسد وحلفاؤها لتنفيذ جرمية التهجري القرسي:
 الحصار والتدمري املمنهج للبنية التحتيّة :استخدمت الحكومة السوريّة سياسة الحصار التي تهدف إىلخنق السكّان وتجويعهم ،إلجبارهم عىل املفاوضات التي غال ًبا ما تنتهي بتهجريهم من مناطقهم ،وفق
نقصا حادًّا يف املوارد الغذائ ّية والدوائ ّية ،ما أدى إىل
معادلة "الجوع أو الركوع" .فلقد س ّبب الحصار ً
مقتل  920مدنيًّا ،بينهم  405أطفالٍ ،و 189سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار ،2011 /بحسب الشبكة السورية
لحقوق اإلنسان .إضافة إىل أ ّن الحصار أفرز طبق ًة من الت ّجار الفاسدين عمدت إىل احتكار السلع ورفع
الحقيقي يف بعض األحيان .يقول "أبو أنور" ،وهو م ّمن
أسعارها ،حتى وصلت إىل عرشة أضعاف سعرها
ِّ
عاشوا الحصار يف الغوطة الرشقيّة" :وقعت الناس بي مطرقة الحصار وسندان الفساد ،وبرزت تجارة
األنفاق التي استفاد منها ت ّجار الحروب بشكلٍ كبري؛ فقد ساهموا يف الحصار من خالل احتكار السلع
ورفع أسعارها" .ويف املقابل عرقلت ق ّوات النظام عمل ّية دخول قوافل املساعدات اإلنسان ّية إىل املناطق
املحارصة ،ووصل األمر إىل ح ّد قصفها يف بعض األحيان؛ ففي تاريخ  19أيلول /سبتمرب ،2016
يب ،أدّت إىل احرتاق
استهدفت طائرات النظام وحلفائه قافلة مساعدات إنسان ّية يف ريف حلب الغر ّ
 18شاحن ًة مح ّمل ًة باملساعدات .وقد شدد تقري ٌر نرشته الشبكة السوريّة لحقوق اإلنسان بعنوان " مقتل
شخصا بسبب حصار النظام السوري وتنظيم داعش لألهايل مسؤولية األمم املتحدة عن حصار
818
ً
املدنيي يف سوريا" ،عىل أن النظام السوري وتنظيم "داعش" انتهكا بشكل صارخ القانون الدويل
اإلنساين عرب ارتكاب جرمية الحصار املنهجي ،التي ترقى إىل جرمية حرب متكاملة األركان ،كام أكد
التقرير عىل انتهاك النظام السوري بشكل ال يقبل الشك جميع قرارات مجلس األمن التي تطرقت إىل
موضوع الحصار بد ًءا من القرار رقم  2139الصادر يف  /22شباط 2014 /وانتها ًء بالقرار رقم 2268
الصادر يف  /22شباط 2016 /وما بينهام ،القرار رقم  2165الصادر يف  /14متوز ،2014 /والقرار رقم
 2191الصادر يف  /17كانون األول ،2014 /والقرار رقم  2258الصادر يف /18كانون األول.2015 /
 وبالتزامن مع هذا الحصار املطبق ،عمد النظام وحلفاؤه إىل رضب البنية التحت ّية والخدم ّية ،وإفراغاملناطق املحارصة من كوادرها التقن ّية والعلم ّية ،والس ّيام الكوادر الطب ّية؛ حيث استهدف القصف الج ّو ُّي
األفران واملستشفيات واملراكز الطبيّة واألسواق الشعبيّة ومحطّات الوقود… ففي تاريخ  23كانون األول/
ٍ
شخص ،ويف  2كانون
ديسمرب  ،2012قُصف مخب ٌز يف بلدة "حلفايا" يف ريف حامة ،قُتل فيه نحو 300
الثاين /يناير  ،2013استُ ِ
هدف سوق الهال يف مدينة الرقة بصاروخ سكود ،ويف التاريخ نفسه استُهدفت
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محطّ ٌة للوقود بالقصف يف مدينة "املليحة" يف ريف دمشق .واألمثلة كثرية جدًّا عىل ذلك ،فقد وثّقت
منظمة أطباء بال حدود  94هجو ًما جويًّا عىل  63مرفقًا طب ًّيا خالل عام  .2015بينام وثّقت الشبكة
السوريّة لحقوق اإلنسان مقتل  857من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء  3353آخرين منذ آذار 2011
قرابة  %85منهم من قبل النظام السوري ،واستهداف  862مرك ًزا طبيًّا  % 88منها من قبل النظام
السوري وحليفه الرويس واإليراين منذ آذار /مارس .362011
يئ والكثيف لألسلحة ،والسيّام أسلحة الدمار الشامل و"األسلحة الغبيّة"
 كام يُعترب االستخدام العشوا ّكالرباميل املتف ّجرة أحد عنارص منهجية التهجري القرسي؛ فقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
قرابة  222هجو ًما بأسلحة كيميائية قد نُ ِّف َذ يف سورية منذ أول استخدام لها يف كانون األول2012 /
ٍ
أشخاص،
يقل عن 1510
حتى آذار ،2019 /ن َّف َذ النظام السوري منها 217هجو ًما؛ تسبَّبت يف مقتل ما ال ّ
ومنها مجزرة الكيمياوي يف الغوطة الرشق ّية يف تاريخ  21آب /أغسطس  .2013يقول "أبو أنور" الذي
شهد وقائع هذه املجزرة" :كان منظر األطفال مرع ًبا ومهوالً  ،كانوا كالطيور املذبوحة يرضبون األرض
بأيديهم وأقدامهم" .كام استُ ِ
يقل عن  492هجو ًما منذ
خدمت الذخائر العنقودية يف سورية يف ما ال ّ
آذار ،2011 /منها  248هجو ًما عىل يد قوات النظام السوري ،و 236هجو ًما عىل يد القوات الروسية،
ٍ
وس ِّج َل  171هجو ًما بأسلحة حارقة عىل مناطق مدنيَّة سكنيّة ،منها 125
ومثاين
هجامت سورية /روسيةُ ،
ٍ
هجامت نفَّذتها
هجو ًما نفَّذتها القوات الروسية ،و 41هجو ًما نفذتها قوات النظام السوري ،وخمس
قوات التَّحالف الدويل ،وجميع الهجامت وقعت يف أحياء سكنية .يف حي ألقى سالح الجو التابع للنظام
برميال متف ّج ًرا منذ أول استخدام موثّق الستخدام هذا السالح يف 18متوز /يوليو
ً
السوري قرابة 81916
 2012حتى آذار .2020 /وقد استمر القصف العشوايئ املمنهج عىل الرغم من صدور قرار مجلس األمن
بالكف عن االستخدام
رقم  2139يف تاريخ  22شباط /فرباير  ،2014الذي يطالب جميع األطراف ِّ
يئ لألسلحة يف املناطق املأهولة بالسكان ،كالرباميل املتف ّجرة .وترافقت تلك الفرتة مع موجات
العشوا ِّ
نزوح ضخمة شهدتها سورية والسيام يف عامي  2017و  2018بفعل عمليات عسكرية ش َّنتها سلطة األسد
وحلفاؤها أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرِضَ ت عىل املدن والبلدات املحارصة تُخالف يف مضمونها القانون
الدويل ،حيث تع ّرض ما يقارب  15.2مليون شخص للتَّرشيد القرسي منذ آذار ،2011 /بينهم  9ماليي

 - 36الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 17 ،أيلول /سبتمبر .2017
/http://sn4hr.org/arabic/2020/09/17/12662
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رشد قرابة  6.2مليون الجئ خارج سورية ،وقد كانت قوات
شخص جرى ترشيدهم داخل سورية ،كام ت َّ
الحلف السوري الرويس هي املسؤول األكرب عن عمليات الترشيد القرسي.37
 القتل املمنهج :مل يكن القتل يف سورية نتيجة األعامل القتاليّة فحسب ،وفق ما يدّعي النظام وحلفاؤه،بل كانت سياس ًة ممنهج ًة أحد أهدافها تهجري السكّان؛ فمعظم املجازر التي نفّذتها امليليشيات الطائف ّية
الرديفة للق ّوات النظام ّية كان هدفها انتقام ًّيا ال عسكريًّا ،ومنها مجزرة الحولة يف  25أيار /مايو ،2012
التي راح ضحيّتها  110أشخاص ،نصفهم من األطفال ،قضوا ذب ًحا بالسكاكي .كام نفّذت الق ّوات
النظام ّية وامليليشيات الرديفة لها مجاز َر عديد ًة قبل أن تأخذ املعارضة خيارها يف املواجهة املسلّحة؛
حي الساعة
مثال وقعت عدّة مجازر عندما كانت الثورة السوريّة يف طورها
ففي حمص ً
السلمي (مجزرة ّ
ّ
حي النرص  21أيار /مايو  .)…2011وكثرية هي املجازر التي
 18نيسان /أبريل  ،2011مجزرة مقربة ّ
استهدفت املدن ّيي ،إالّ أنّه ميكن مالحظة القواسم املشرتكة فيام بينها ،وهي منهج ّيتها واتّخاذها خطًّا
تصاعديًّا من حيث االتّساع والشدّة .ومن املالحظ أيضً ا استهداف املدنيي استهدافًا ممنه ًجا ،والس ّيام
األطفال والنساء؛ فقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،منذ آذار 2011 /حتى آذار،2020 /
طفال ،و 16021سيدة (أنثى بالغة) % 91.36 ،منهم قتلوا عىل يد
مقتل 226247مدن ًّيا ،بينهم ً 29257
قوات الحلف السوري الرويس ،وتفوق نسبة الضحايا من األطفال والسيدات إىل املجموع الكيل للضحايا
حاجز  % 18وهي نسبة مرتفعة جدًّا وتُشري إىل تع ُّمد قوات الحلف السوري الرويس استهداف املدنيي.
 إضافة إىل هذا يعترب اإلخفاء القرس ّي سياس ًة سائدة لدى النظام وامليليشيات الطائف ّية وتصبح أحدعنارص منهجية التهجري القرسي يف املناطق التي مورست بحقها تلك الجرمية؛ فمعظم حاالت االعتقال
يف سورية متّت من دون مذكرة قضائ ّية ،أو معرفة الجهة املنفّذة لالعتقال ومكان االحتجاز ،حيث بلغ
عدد األشخاص الذين ال يزالون قي َد االعتقال أو االختفاء القرسي يف مراكز االحتجاز الرسمية وغري
شخصا ،بحسب الشبكة السورية
الرسمية التَّابعة للنظام السوري حتى آذار /مارس 129989 ،2020
ً
شخصا بسبب ال َّتعذيب يف سجون النظام السوري يف
لحقوق اإلنسان التي وثّقت أيضً ا مقتل 13983
ً
الفرتة املمتدة ما بي آذار /مارس  ،2011وآذار /مارس  .2019والالفت يف هذه السياسة هو استهداف
األطفال بالقتل تعذيبًا داخل املعتقالت .تقول "أليس مفرج" ،وهي سياسيّة سوريّة"“ :خالل فرتة اعتقايل
 - 37الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،في ذكرى الحراك الشعبي التاسعة توثيق مقتل  226247مدنيًّا بينهم  14391بسبب التعذيب
ا
متفجرا فاتورة
برميال
وإخفاء قسري لـ  100ألف ،وتشريد  15.2مليون سوري .توثيق  222هجو اما كيميائيًّا و 492عنقوديًّا و81916
ا
المطالبة بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية ،آذار /مارس .2020
/http://sn4hr.org/arabic/2020/03/15/12012
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طفال بعمر  12عا ًما حي ُجلب إىل السجن كرهين ٍة
السيايس يف ريف دمشق ،شاهدت ً
يف فرع األمن
ِّ
للضغط عىل أبيه املطلوب ،والحقًا شاهدت الطفل ذاته عاريًا من ثيابه مزرق الجسد ويلفظ أنفاسه
األخرية".
 االستيالء عىل األمالك الشخص ّية واملصادرة :لجأت الق ّوات الحكوم ّية وامليليشيا الشيع ّية إىل طرقٍبحق
مافياوية عديدة لالستيالء عىل أمالك السكان ،تار ًة عرب استصدار املراسيم والقواني املجحفة ِّ
يئ .وتار ًة
السكان ،كاستصدار مرسوم  66يف عام  ،2012بحجة تنظيم مناطق املخالفات والسكن العشوا ّ
مهام ٍت أمن ّية وعسكريّة يت ُّم مبوجبها االستيالء عىل العقار املستهدف أو مصادرته
أخرى عرب استصدار ّ
بحجة أن ملكيته تعود إىل أحد معاريض النظام يف الخارج .كام اعتمدت امليليشيا الشيع ّية يف سورية
أسلوب اإلغراء املاد ّي واالبتزاز؛ فهي تقوم برشاء العقارات من بعض املالكي بأسعا ٍر باهظ ٍة ،ومن ث َّم
األمني أو إلحاق األذى بهم إلحاقًا
تعمد إىل ابتزاز من يرفضون بيع أمالكهم عن طريق التضييق
ِّ
رشا.
مبا ً

 .4تدمري ممتلكات السكان وسلبها
أ -التعفيش
مصطلح "التعفيش" قد يكون مشتقًّا من كلمة "العفش" وهو أثاث املنازل أو هو مصدر من الفعل "عفّش"
أي ج ّمع .وهو بات يعني ،عند السوريي ،رسقة ممتلكات السكان الذين ُه ِّجروا قرسيًّا من مناطق إقامتهم
بعد سيطرة امليليشيات التابعة لسلطة األسد عليها .وهي جرائ ُم منصوص ومعاقب عليها يف قانون العقوبات
نصت املادة ( )220عىل -1" :من
السوري رقم ( )148الصادر يف تاريخ  22حزيران /يونيو 1949؛ حيث ّ
أقدم فيام خال الحالة املنصوص عليها يف الفقرة الخامسة من املادة  218وهو عامل باألمر عىل إخفاء أو
بيع أو رشاء أو ترصيف األشياء الداخلة يف ملكية الغري والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو
ونصت املادة
جنحة عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتي وبالغرامة من مئة لرية إىل مئتي لرية"ّ .
( )298عىل" :يعاقب باألشغال الشاقة مؤبدًا عىل االعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب األهلية أو االقتتال
الطائفي بتسليح السوريي أو بحملهم عىل التسليح بعضهم ضد البعض اآلخر و إما بالحض عىل التقتيل
نصت املادة ( )627عىل" :يعاقب
والنهب يف محلة أو محالت ،ويقىض باإلعدام إذا تم االعتداء" .بينام ّ
باألشغال الشاقة املؤقتة:
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 -1كل من ارتكب رسقة يف حالة العصيان أو االضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى
.
 -2كل من اشرتك مع آخرين يف شن غارة عىل أموال ال تخصه فنهبها أو أتلفها".38
وكان أ ّول ظهور لظاهرة "التعفيش" خالل االحتجاجات السورية يف مدينة حمص كونها من أ ّول املدن
التي شهدت أعامالً عسكريّة واقتحامات من قبل الشبيحة وعنارص املخابرات والجيش ،والسيّام أحياء
الخالدية وبابا عمرو والحميدية .يف املقابل تشكّلت يف األحياء املوالية (النزهة ،وادي الذهب ،الزهراء)،
منذ عام  ،2012أسواق للممتلكات املرسوقة أطلق عليها اسم "سوق السنّة" ،وتحمل هذه التسمية إشارة
طائفية مخيفة تحلل رسقة ممتلكات "السنة اإلرهابيي" وتبارك تهجريهم واستباحة أموالهم كـ"غنائم حرب"
تبق هذه الظاهرة محصورة يف
عىل الرغم من معارضة رشيحة من أبناء تلك األحياء لتلك املامرسات .مل َ
حمص ،بل انترشت لتشمل كل املناطق التي أعادت سلطة األسد سيطرتها عليها؛ فقد شهدنا "التعفيش" يف
غوطتي دمشق الغربية والرشقية ،وحامة ،ودير الزور ،وأحياء دمشق الجنوبية ،ومحافظة درعا وغريها
الكثري من املناطق التي سيطرت عليها سلطة األسد وانتزعتها من فصائل املعارضة املسلحة.

 - 38قانون العقوبات السوري رقم ( )148الصادر في تاريخ  22حزيران /يونيو .1949
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/syria/criminalization-lawenforcement/sypenal-code.pdf
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ازدادت ظاهرة "التعفيش" اتسا ًعا وتج ّذ ًرا بعد عام  ،2015ويعود هذا إىل اتساع الرقعة الجغرافية التي
استعادت سلطة األسد السيطرة عليها ،وبسبب ازدياد تهتك سلطة األسد وتفكّكها ،إضافة إىل استخدام سلطة
األسد "التعفيش" كوسيلة لجذب املقاتلي إىل جانبها ،والس ّيام بعد أن ازدادت حاجتها إىل الجند ،وبعد أن
شح الدعم اإليراين للميليشيات التي تشكّلت بإرشاف إيران وبتمويل منها كـ"ميليشيا الدفاع الوطني،
ّ
عام دفعوه
وميليشيا كتائب البعث ،وغريها؛ فاستخدمت "التعفيش" كرشوة للمقاتلي إىل جانبها وكتعويض ّ
من رضائب من دمهم وسوء معيشتهم.
تنظيام ومل تعد ،يف أغلبها ،متا َرس عشوائ ًّيا كام كانت
بعد عام  2015أصبحت ظاهرة "التعفيش" أكرث
ً
تقسم إىل قطّاعات ،كل قطّاع تعود مرسوقاته إىل ميليشيا أو
قبل ذلك؛ حيث باتت املنطقة قيد "التعفيش" ّ
فرقة أو لواء بعينه ،هذا بعد أن تأخذ الفرق العسكرية السيادية ،كالفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد
حصة األسد من عوائد عمليات النهب .وبحسب أحد شهودنا من حي التضامن
شقيق الرئيس السوريّ ،
جنويب دمشق (كان شاهدًا عىل عمليات تعفيش جرت يف أحياء دمشق الجنوبية والغوطة الرشقية) ،فإن
"دخول املنطقة املراد تعفيشها ،يأيت عىل مراحل؛ حيث تدخل غال ًبا الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري أوالً
لتأخذ املمتلكات الثمينة كاملجوهرات والسيارات وقطع الغيار واآلالت الزراعية والصناعية وغريها من
األشياء الثمينة ،ث ّم تدخل بعدها مبارشة قطعان امليليشيات ،والس ّيام الدفاع الوطني ،فتنهب كل يشء حتى
كسوة املنازل ومتديدات الكهرباء داخل الجدران واألبواب والنوافذ ،يف مشهد يشبه عالقات الحيوانات
املفرتسة يف الغابة؛ حيث تتقدم السباع عىل الفريسة أ ّوالً وبعد أن تنهي طعامها تتقدم الضباع وهكذا".
وبات الكثري من السوريي يعتقدون أن عمليات "التعفيش" تلك ممنهجة ،فهي تستهدف مناطق بعينها من
والتكسب
دون أخرى (املناطق التي شهدت احتجاجات وعصيانًا مسلّ ًحا) ،وأ ّن هدفها تجاوز النهب والسلب
ّ
والغنيمة يف نطاق اقتصاد الحرب إىل عمليات التدمري بعد سلب املمتلكات ،ما يشري إىل الرغبة يف عقاب
من كانوا قاطني فيها بشكل جامعي ومن دون متييز .ومن جهة أخرى هي مكافأة وأسلوب تعزيز
للميليشيات املقاتلة إىل جانب سلطة األسد كام ذكرنا آنفًا ،وأداة تنفيس ملجتمع املواالة املحقون والرشس
واملعبأ ض ّد مجتمع العصاة؛ حيث تنفّس سلطة األسد بـ"التعفيش" احتقان مجتمع املواالة وتفرز مخمدات
لتمتص احتقانه متهيدًا الستيعاب العائدين إىل حضنها من مجتمع العصاة وهم مهزومون مستسلمون ،وفق
تصورات سلطة األسد لليوم التايل بأبشع الصور الفاشية.
مثال برزت "ميليشيا لواء القدس" التي يقودها "محمد السعيد" كاسمٍ المعٍ يف تعفيش منازل
ويف حلب ً
ومعامل مدينة حلب؛ فخالل سنوات الحرب املاضية ،شكّلت املعادن بأنواعها وأشكالها املختلفة ،كحديد البناء
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وكل ما ميكن بيعه كخرد ٍة معدن ّي ٍة
املد ّمر ،واألسالك الكهربائ ّية ،وأواين الطبخ املنزل ّية واألبواب والشبابيكّ ،
نهب ورسق ٍة واسع ٍة يف ما بات يُعرف بظاهرة
رئيسا مليليشيا "لواء القدس" التي ارتكبت أعامل ٍ
وصهره ،هدفًا ً
"التعفيش" .39وهو ما بدأت تظهر عالماته وجدواه؛ ومن ذلك مشاركة "محمد السعيد" مع أصحاب معامل
صهر الحديد وجامعي خردة كبار وقادة ميليشيات ،لـ"تطوير صناعة الحديد" ،يف اجتام ٍع ُع ِقد يف مق ّر
قائال:
رئاسة الوزراء يف دمشق يف  12شباط /فرباير  .40 2019وقد حدّثنا أحد شهودنا من "مخيم النريب"ً ،
إ ّن "مصادر متويل قيادات لواء القدس تعدّدت؛ حيث قاموا ببيع املناطق التي سيطروا عليها لت ّجا ٍر أو
ٍ
ٍ
مستودعات للمرسوقات تابع ٍة لهم .إضافة إىل تلقّيهم األموال لقاء
لصوص ،ونهبوا املصانع وجلبوا آالتها إىل
ٍ
أشخاص يف مواقعهم ،أو إخراج آخرين من السجن أو السؤال عن السجي ،أو ترخيص مشاريع أو
متكي
تسهيل قضايا تجاريّ ٍة أو توقيع معاملة"...
وبعد اقتحام الجيش السور ّي ملحافظة درعا ،يف متوز /يوليو  ،2018نشطت حركة "تعفيش" غري
ومحالت
ّ
مسبوق ٍة؛ حيث شهدت محافظة السويداء ازدها ًرا يف أسواق "األثاث املستعمل"؛ فانترشت بسطات
يل املستعمل ،يف وسط مدينة السويداء عىل الشارع
"التعفيش" ،والس ّيام تلك التي كانت تبيع األثاث املنز ّ
املحوري ومقابل "سوق الحسبة" وعىل "دوار الثعلة" وعىل طريق بلدة "الرحى" وغريها من املناطق .وأغلب
جرائم "التعفيش" آنذاك كان املسؤول األسايس عنها "ق ّوات النمر"؛ حيث نقلت املمتلكات الثمينة (اآلالت
الزراعية والسيارات وغريها من املعدّات الثمينة )...إىل دمشق فو ًرا ،بينام أدخلت عفش املنازل واملوايش
إىل محافظة السويداء عرب "ميليشيا الدفاع الوطني" بشكل مركزي وباقي امليليشيات .ولقيت هذه الظاهرة
 - 39يوسف فخر الدين ،همام الخطيب ،التكامل القاتل "تنظيم القيادة العا ّمة" و"لواء القدس" ،المركز السوري للدراسات واألبحاث
القانونية ومركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ،آذار /مارس https://sl-center.org/?p=1143 .2019

 - 40الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،تقرير على الفضائية السورية ضمن فقرة "أخبار بلدنا" بعنوان "التوجيهات الرئيسية في
المرحلة المقبلة للنهوض بصناعة الحديد 12 ،شباط /فبراير .2019
https://www.google.com/url?q=http://www.ortas.gov.sy/SyrianTV/index.php%3Fd%3Dprograms%26
a%3Dshow_part%26id%3D51535&sa=U&ved=0ahUKEwiWsteyq8LgAhUQ1uAKHVHJCXUQFgg
LMAI&client=internal-udscse&cx=012651770410347172601:juvnfadovsq&usg=AOvVaw1qgUp4YhmCqknQubSRqyDg
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استنكا ًرا واس ًعا من أهايل السويداء ،ونظّمت حمالت ملقاطعة تلك البضائع ومقاطعة املتاجرين فيها.
وتع ّرضت دوريّ ٌة تابع ٌة لـ"ق ّوات النمر" للرضب عىل طريق "قنوات" وسط املدينة ،كام أُحرِقت سيار ٌة كانت
تنقل األثاث "املعفّش" وسط املدينة.

االجتامعي
إحدى بسطات "التعفيش" يف مدينة السويداء( .املصدر :صفحة "ال تعفّش شايفينك" عىل موقع التواصل
ّ
"فيسبوك")

كام قام املحامي ،أمين شيب الدين ،بفتح باب مقاضاة "املعفشي" عرب تقدميه إخبا ًرا للمحامي العا ّم
يف محافظة السويداء يخربه فيه عن وقوع جرمية "التعفيش" ورضورة التح ّرك الرسيع لردع الجرمية .وهو
ما يع ُّد سابق ًة عىل امتداد الجغرافيا السوريّة تجاه هذه الظاهرة.41

 - 41يوسف فخر الدين ،همام الخطيب ،التوظيف في الصراعات الضدّيّة (" )1سلطة األسد" و"تنظيم الدولة اإلسالميّة في محافظة
السويداء ،المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية ومركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ،أيار /مايو .2020
https://sl-center.org/?author=2
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صورة عن اإلخبار الذي قدّمه املحامي أمين شيب الدين للمحامي العا ّم يف محافظة السويداء (املصدر :صفحة املحامي
أمين شيب الدين عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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ب -هدم املنازل واقتالع األشجار
منذ عام  2012شهدنا يف سورية عمليّات تفجري َ
ملنازل يف مناطق عدّة ،والسيّام يف مدينة دمشق وريفها
ومحافظة حامة ،عرب تفخيخ ميليشيات سلطة األسد لها ومن ثَ ّم تفجريها ،ولقد ادّعت حينها جهات مسؤولة
يف سلطة األسد أ ّن هذه املباين مهدّدة بالسقوط عىل سكّانها .مع العلم أ ّن هذه العمليّات جرت بعد اقتحام
تلك املناطق وإفراغها من سكّانها املنتفضي عىل سلطة األسد .وهذا السلوك يتعارض مع القانون الدويل
لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،حيث شدّدت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بشأن رد
نص الفرع الثالث
املساكن واملمتلكات لالجئي واملرشدين ،عىل عدم هدم البيوت ومصادرة املمتلكات؛ حيث ّ
البند ( )5عىل )3-5(" :تحظر الدول اإلخالء القرسي وهدم املنازل وتدمري املناطق الزراعية ومصادرة
األرايض أو االستيالء عليها تعسفًا كإجراء تأديبي أو كوسيلة أو أسلوب للحرب".42
مناطق سليخة وشارع دعبول
وكانت قد بدأت عمليات الهدم منذ عام 2012؛ حيث طالت تلك العمليات
َ
وجز ًءا من حارة الطبب وحارة فرن "أبو ترابة" يف "حي التضامن" جنويب دمشق؛ وتلك الحارات كانت قد
شهدت مظاهرات طالبت بإسقاط النظام يف سياق الثورة السورية ويسكنها خليط من املحافظات السورية
علام أ ّن عمليات الهدم مل تقع يف
وفيها وجود لفلسطينيي سوريي أيضً ا ،ولكن أغلب سكّانها من "السنة"ً .
الحارات التي يقطنها أغلبية موالية لسلطة األسد ("نرسين" و"اسكندرون" وغريها) وأغلبهم من الطائفة
العلوية ،وينحدرون من قرى الجوالن املحتل (عي فيت ،زعورة ،الغجر ،)...ومن الساحل السوري ،إضافة
إىل خليط من الدروز واإلسامعيلية وبشكل أقل من السنة وغريهم .ويقطن يف تلك الحارات الكثري من
املتطوعي يف سلك الرشطة واألمن والجيش ،لعدة عوامل أهمها أنها قريبة من مركز دمشق وتعد منطقة
شعبية ،وإيجارات البيوت فيها رخيصة والبضائع أيضً ا ،وهو ما يتناسب مع دخل تلك الرشيحة.
وقد كان لفريق عملنا حضو ٌر يف "حي التضامن" يف تلك الفرتة ،حيث شهد بعض عمليات التدمري تلك.
وهو ما أكّدته أيضً ا منظمة "هيومن رايتس ووتش" يف تقريرها الصادر يف  30كانون الثاين /ديسمرب ،2014
 - 42تجمع المحامين السوريين ،لجنة حقوق اإلنسان ،المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والمشردين ( النازحين)،
المقرر الخاص (باولو سيجيو بنهيرو).
 http://freesyrianlawyers.com/index.php/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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بعنوان " التسوية باألرض...عمليات الهدم غري املرشوع ألحياء سكنية يف سوريا يف  .43"2013-2012حيث
ب ّينت صور القمر الصناعي التي حلّلتها "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات السورية قامت بعمليات الهدم
يف سبعة أحياء بحامة ودمشق ،وأ ّن آالف العائالت فقدت مساكنها نتيجة لعمليات الهدم هذه .وجاء يف
التقرير" :وقعت كافة عمليات الهدم املوثقة يف مناطق يشيع اعتبارها ،من جانب السلطات ومن جانب
الشهود الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش املقابالت ،معاقل للمعارضة .وعىل حد علم هيومن رايتس
ووتش ،مل تقع عمليات هدم مامثلة يف املناطق املؤيدة للحكومة بصفة عامة ،رغم تشييد الكثري من املنازل
يف تلك املناطق ،حسب مزاعم ،أيضً ا من دون التصاريح الالزمة" .وأضاف التقرير" :ففي دمشق عىل سبيل
املثال  ،قامت سلطات الحكومة بهدم بنايات سكنية يف منطقتي التضامن والقابون مبارشة عقب تصدي
القوات الحكومية لهجمة عسكرية من املعارضة يف العاصمة يف منتصف يوليو/متوز  .2012كام ترددت
مزاعم باستخدام مقاتيل املعارضة لح ّيي سكنيي يف حامة ،قامت قوات الحكومة بتدمريهام يف أيلول/
سبتمرب وترشين األول /أكتوبر  2012ونيسان /أبريل وأيار /مايو  ،2013لدخول املدينة والخروج منها".

 - 43هيومن رايتس ووتش ،التسوية باألرض...عمليات الهدم غير المشروع ألحياء سكنية في سوريا في  ،2013-2012كانون الثاني/
ديسمبر .2014
https://www.hrw.org/ar/report/2014/01/30/256512
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تفجري أحد املباين (املصدر :منظمة "هيومن رايتس ووتش")

وبحسب تقاطع مصادر إعالمية عدّة فإن بعض أحياء دمشق الجنوبية (الحجر األسود ،أجزاء من حي
التضامن) قد شهدت ،بعد السيطرة عليها يف أيار /مايو  ،2018عدة عمليات هدم وتجريف للمباين بادعاء
أ ّن هناك أنفاقًا تحتها ما يهدد بانهيارها .بينام أكّد "مركز الغوطة اإلعالمي" ،أ ّن هذه املناطق "مل تكن خطَّ
ٍ
اشتباك مع قوات النظام وبعيدة نو ًعا ما عن خطوط الجبهة ،ومل يكن هناك أي حاجة إىل حفر األنفاق
تحتها ،وكانت األنفاق فرتة سيطرة املعارضة تحفر عىل خطوط الجبهات فقط" ،ونحن ال نستطيع الجزم
بصحة أ ّي من هذين القولي ،وإن كانت قرائن مشابهة ب ّينت كذب ادعاءات سلطة األسد.
كام تعرضت مبانٍ يف حيي برزة والقابون الدمشقيي للهدم ،وأيضً ا حي "وادي الجوز" يف مدينة حامة.
وبعد سيطرة سلطة األسد عىل مدينة الزبداين ،مبساندة وازنة من ميليشيا حزب الله املصنف عىل الئحة
اإلرهاب دول ًّيا ،تعرضت لهدم املنازل واقتالع األشجار وتخريب ممتلكات السكان وتعفيشها .يقول "عامر
شخصا يف مدينة
برهان" (ناشط من مدينة الزبداين ومن آخر الخارجي منها ،حيث بقي موجودًا مع 160
ً
الزبداين إىل أن تم تهجريهم إىل الشامل السوري)" :بعد تهجري السكّان من منطقة الزبداين يف ريف
يب ،دخلت امليليشيات الطائف ّية التابعة للنظام بالتعاون مع ميليشيا حزب الله ،وقامت بتدمري
دمشق الغر ّ
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البيوت التي ما تزال صالح ًة للسكن بعد أن أفرغتها من محتوياتها ،وقطعوا األشجار وحرقوا البساتي.
فامله ّجرون اآلن لن يجدوا ما يعودون من أجله".

حي القابون يف متوز /يوليو ( 2017املصدر :منظمة "هيومن رايتس ووتش")

حي القابون يف أيلول /سبتمرب (2018املصدر :منظمة "هيومن رايتس ووتش")
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ج -حرق األسواق واألرايض الزراعية والحراجية
تتعدد أسباب الحرائق عاد ًة منها ما هو طبيعي ناتج عن ارتفاع بدرجات الحرارة أو نتيجة إهامل أو
ماس كهربايئ وغريها من األسباب ،لكن املالحظ يف سورية منذ عام  2016أن الحرائق ازدادت ازديادًا
ريا حتى صار السوريون معتادين عىل أنباء الحرائق التي تلتهم بيوتهم وأرزاقهم ومحالتهم ومزروعاتهم،
كب ً
منها ما هو مربر يف املناطق التي تتلقى القصف بشتى أنواع األسلحة (منها الذخائر الحارقة كالنابامل
مثال) من قبل سلطة األسد وحلفائها (روسيا وإيران) .إالّ أ ّن الحرائق يف املناطق التي ال تشهد
والفوسفور ً
عمليات عسكرية باتت تشكّل ظاهرة يشهدها السوريون مع بداية فصل الربيع ودخول الصيف منذ عام
 2016إىل لحظة إعداد هذه الدراسة .وهو ما أثار أسئلة وهواجس كرث من السوريي ،والسيّام يف ظل حرب
سلطة األسد عىل الشعب السوري الثائر وما شهدته املناطق التي شهدت احتجاجات ضدها من دمار وحرائق
وتهجري ،فباتوا ينظرون بعي الريبة إىل تلك الحرائق يف ظل استمرارها وتكرارها وردّات فعل السلطات
املختصة إزاءها ،والسيّام بعد أن أصبحت ظاهرة قابلة للمالحظة واملقارنة واالستنتاج ،وميكن دراستها
للوقوف عىل أسبابها وأهدافها .فمنذ عام  2016أتت الحرائق عىل الكثري من األسواق يف مدينة دمشق،
والسيّام ضمن أحياء دمشق القدمية وبعضها احرتق أكرث من مرة ،ومنها حريق سوق "العرصونية" أكرث من
محال تجاريًّا
رضر جراءه أكرث من ًّ 80
م ّرة ،كان أعتاها الذي وقع يف  23نيسان /أبريل  ،2016حيث ت ّ
وقدرت الخسائر حينها مبئات املاليي .وبعد هذا الحريق بفرتة وجيزة وقع حريق سوق "املناخلية" يف 13
حريق يف سوق "الهال" يف منطقة "الزبلطاين" وأدى إىل
أيار /مايو  .2016ويف  2آذار /مارس  2018نشب ٌ
خسائر كبرية .وآخر تلك الحرائق التي رصدناها كان حريق "البزورية" ليل السبت  25متوز /يوليو .2020
وكثرية هي الحرائق التي نشبت يف دمشق القدمية ومحيطها إالّ أننا اكتفينا بذكر أكرثها أذى للممتلكات.
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حريق سوق العرصونية يف  23نيسان ( 2016املصدر :إنرتنت)

حريق سوق الهال يف  2آذار /مارس ( 2018املصدر :إنرتنت)
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حريق سوق البزورية يف  25متوز /يوليو ( 2020املصدر :إنرتنت)

من حريق سوق البزورية يف  25متوز /يوليو ( 2020املصدر :إنرتنت)
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ومن خالل متابعة ظاهرة حرق األسواق ميكننا تسجيل ع ّدة مالحظات عليها:
 كرث من السوريي يشريون بأصابع االتهام إىل سلطة األسد وميليشياتها بافتعال تلك الحرائق،مستندين إىل سلوكها العدايئ الذي د ّمر البرش والحجر يف املناطق التي شهدت احتجاجات أو التي
مثال).
دعت إىل الحياد وشهدت احتجاجات عىل مستوى أقل (كمخيم الريموك ً
 مقارنة مع السنوات ما قبل عام  2016كانت الحرائق حوادث متفرقة تقع هنا وهناك ،لتصبح بعدهذا التاريخ ظاهرة تصيب مناطق محددة كل عام وبشكل متواتر.
 جميع الحرائق التي حدثت ُس ّجلت ضد مجهول ،ومل تفتح الجهات املختصة تحقيقًا رسميًّا فيها ،وملنسمع بتاتًا أنه فُتِح ملف تحقيقات بخصوص هذه الحرائق ،بل تسارع ماكينة سلطة األسد اإلعالمية
األمنية إىل عزو تلك الحرائق إىل اإلهامل أو إىل ماس كهربايئ أو ترسيب وقود.
 معظم الحرائق التي حدثت يف األسواق كانت يف أسواق مدينة دمشق (حريق العرصونية يوم السبت 23نيسان  ،2016حريق املناخلية يوم الجمعة  13أيار /مايو  ،2016حريق البزورية ليل السبت 25
متوز /يوليو  ،2020سوق الهال يوم الجمعة  2آذار /مارس  )2018ومعظم املحالت فيها ميلكها تجار
سنة أو مستأجرة من مالكي يهود كانوا من سكان املنطقة ،وأغلب تلك الحرائق حصلت ضمن مدينة
دمشق القدمية األثرية .وإذا ما دققنا مبواعيد اندالعها نجد أن معظمها حصل يف أيام العطل الرسم ّية
(الجمعة والسبت) أو خارج ساعات فتح األسواق وأحيانًا يف فرتة قطع التيار الكهربايئ أي بي
ليال والسادسة صبا ًحا.
الساعة الواحدة ً
 بحسب تقاطع شهادات ،ومصادر إعالميّة عدّة ،فإن الحرائق تزامنت مع السعي املحموم إليرانوامليليشيات التابعة لها للسيطرة عىل دمشق القدمية من خالل رشاء العقارات واملحالت التجارية.
 أغلب املناطق املستهدفة بالحريق يف دمشق القدمية تركّزت يف محيط مقام "السيدة رقية" الذيأصبح مؤخ ًرا مج ّم ًعا علم ًّيا ذا وزن يف دمشق القدمية ،وتسعى إيران إىل توسيعه والسيطرة عىل
محيطه أسو ًة مبقام "السيدة زينب" (سنبحث يف دور هذه املقامات يف مرشوع إيران التوسعي يف
فصل الحق من الدراسة).
أ ّما بالنسبة إىل حريق املحاصيل الزراعية واألحراج ،فقد وقع العديد منها وبشكل متواتر وواسع النطاق،
ما أثار الكثري من عالمات االستفهام حوله .وانترشت الحرائق من السويداء جنوبًا إىل إدلب شامالً ومن
دير الزور رشقًا إىل الالذقية غربًا .فقد التهمت النريان يف محافظة السويداء ،عىل سبيل املثال ،عام
 ،2019نحو  18ألف دونم من األرايض املزروعة باملحاصيل الحقل ّية واألشجار واملراعي والحراج واألرايض
السليخ .ويف عام  2020وقع يف محافظة السويداء أكرث من  160حريقًا .وامتدّت الحرائق إىل محم ّية
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"الضمنة" الطبيع ّية والتي تبلغ مساحتها  6531دومنًا ،وفيها أشجار حراج ّية يتجاوز عمرها  300عامٍ وعرشات
األنواع من النباتات الطب ّية والعطريّة ،وتع ّد متنف ًّسا لسكّان مدينة السويداء ،ما أدّى إىل اشتعال أكرث من
عرشة آالف شجرة متت ّد عىل مساحة  500دونم ،بحسب ترصيح مديريّة الزراعة يف السويداء .وكانت
الوسائل اإلعالم ّية التابعة لسلطة األسد قد عزت هذه الحرائق إىل ارتفاع درجات الحرارة ،بينام تعالت
األصوات يف املحافظة؛ بعضها اتّهم سلطة األسد بافتعال هذه الحرائق ،وبعضها اآلخر اتّهمها بالتقصري
وح ّملها مسؤول ّية ما جرى .ويف  24أيار /مايو  2020تج ّمع العرشات من سكّان محافظة السويداء أمام
مجلس مدينة السويداء وسط املدينة ،تحت شعار "بدنا نعيش بكرامة" و"حرقتونا" ،مطالبي الدولة بتح ّمل
ظل األزمة االقتصاديّة الخانقة التي يعيشها سكّان املحافظة والحرائق "املفتعلة" التي التهمت
مسؤول ّياتها يف ّ
ما تبقّى من قوتهم.

من حريق حرش "الضمنة" يف محافظة السويداء (املصدر :إنرتنت)

ومنه أيضً ا حريق بساتي حي العسايل يف حزيران /يونيو  ،2020وهي ضمن املخطط التنظيمي 102
رص تابعي لفرع أمن املنطقة أرضموا النار يف
(باسيليا سيتي)؛ حيث ذكر "مركز الغوطة اإلعالمي" أ ّن عنا َ
نقال عن
بساتي "حي العسايل" ما أدى إىل احرتاق مساحات من البساتي املزروعة باألشجار .وأكد املركز ً
مصادر خاصة أن الحرائق استمرت فرتة من الزمن من دون أن تتدخل سيارات اإلطفاء إليقافها ،نافيًا
رواية إعالم النظام التي تدعي أن اندالع الحرائق جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ،مش ّددًا أن درجة
حرارة الجو معتدلة ويستحيل أن تتسبب يف نشوب الحرائق .ومل يتس َّن لنا التأكد من كال الروايتي.
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حريق ضخ ٌم يف جبال الساحل
ويف أواخر أيلول /سبتمرب ،وبداية ترشين األ ّول /أكتوبر  ،2020اندلع ٌ
السوري امت ّد إىل محافظتي حمص وحامة ،وعزته ماكينة سلطة األسد اإلعالمية إىل ارتفاع درجات الحرارة،
مع العلم أن الفصل هو فصل الخريف ،واملنطقة التي بدأ منها الحريق (صلنفة) هي منطقة جبلية ومنطقة
اصطياف ميتاز مناخها بالربودة يف مثل هذه األوقات .بينام أجمع ناشطون سوريون ووسائل إعالم معارضة
عىل أ ّن هذا الحريق هو حريق مفتعل من سلطة األسد ،لكنهم اختلفوا يف تفسري دوافعها؛ فذهب بعضهم
إىل أن هذه الحرائق تفتعلها مافيات تعمل تحت إرشاف امليليشيات واألفرع األمنية ،وهي تحدث سنويًّا يف
إطار تجارة األخشاب أو تجارة الفحم التي شهدتها املحافظات السورية ،بعد عام  ،2015والس ّيام بعد شح
املحروقات يف السوق السورية؛ حيث يتم قطع أشجار من الغابة ،ولتغطية هذا الفعل تحرق تلك العنارص
املنطقة التي اس ُت ِ
هدفت بالقطع ،أو تحرق املنطقة ث ّم يستفاد من فحم أشجارها .وبعضهم اآلخر رأى أ ّن
القصد من عملية حرق األحراج هو تسهيل االستيالء عليها من متنفّذي سلطة األسد وشبكة األقارب
واملحاسيب أو تكون خطوة يف طريق تسهيل سيطرة أحد االحتاللي (روسيا أو إيران) عليها .وهو ما أكّده
وزير الزراعة السابق ،أسعد مصطفى ،يف مقابلة عىل "تلفزيون سوريا" ،ضمن برنامج "سوريا اليوم" ،يف
تاريخ  6أيلول /سبتمرب  ،442020حيث قال" :يف كل املرات ،كنت أذهب شخص ًّيا (يقصد عندما كان يف
منصبه وزي ًرا للزراعة) إىل هناك وأبقى ليوم أو يومي ،وجدت أن كل الحرائق كانت بفعل فاعل ،وهناك
أهداف لالستيالء عىل األرايض واالستحواذ عليها" .ويضيف "مصطفى" حول الحرائق التي حدثت مؤخ ًرا:
وبي "مصطفى" أ ّن هذا
"النظام منذ فرتة ّ
خصص يف تلك املنطقة أرضً ا للروس إلقامة منتجع سياحي"ّ .
األمر ليس بجديد عىل سلطة األسد فهو بدأ بعد عام  1970عندما استوىل رفعت األسد عىل القمم يف
أرايض صلنفة؛ كام أورد حادثة حصلت معه عام  ،1998فقال" :ذهبت إىل منطقة صلنفة عام  ،1998وشكّلت
لجنة مسحت األرايض فوجدت الفنادق ،القصور ،السكن ،يف صلنفة أقيمت عىل أرايض حراجية قطعت
أشجارها وتم االستيالء عليها" .وأضاف "مصطفى"" :كان أكرب املسؤولي عن هذا جميل األسد وأوالده ووليد
عثامن أظن هو حال ًّيا سفري النظام يف رومانيا ،ومحمد مخلوف .ورئيس الوزارة آنذاك ونائب رئيس الوزراء
ونصف الوزراء كان لهم قصور يف تلك املنطقة" .كام تحدث عن جبل الزبداين الغريب وسيطرة ض ّباط
 - 44وزير الزراعة السابق ،أسعد مصطفى ،في مقابلة على "تلفزيون سوريا" ،ضمن برنامج "سوريا اليوم" ،في تاريخ  6أيلول/
سبتمبر .2020
https://youtu.be/CJHuQcpIfFY
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سلطة األسد عليه ،فقال" :وجدت أول ما وصلت (يقصد عندما تقلّد منصبه) ضباطًا :اللواء عصام ناصيف،
مدير مكتب وزير الدفاع ،واللواء عيل الصالح ،قائد الدفاع الجوي ،واللواء أمي عدرا قائد الفرقة الرابعة،
قد أخذوا جبل الزبداين الغريب".
ومن خالل متابعة ظاهرة حرائق األرايض الزراعية واألحراج منذ عام  ،2016ميكننا تسجيل ع ّدة مالحظات
عليها:
 بعض الحرائق التي حصلت يف األرايض الزراعية تزامنت مع متلمل واحتجاجات يف بعض املناطقمام يرشح أن تكون مبنزلة عقوبة جامعية لسكانها ،أو حصار غري معلن لها.
املستهدفة بالحريقّ ،
 معظم هذه الحرائق منذ عام  2016بدأت يف فصيل الربيع (نيسان وأيار) والخريف (أيلول وترشيناأل ّول) وغال ًبا ما تكون درجات الحرارة خاللهام أقل من مثيالتها يف فصل الصيف ،والس ّيام يف
املناطق الجبلية .أبو طارق ( 55عا ًما) مزارع من سكّان محافظة السويداء ،يقول :إ ّن "هذه الحرائق
مفتعلة ،ومل أشهدها بهذه الكثافة إالّ السنة والعام املايض ،وغال ًبا ما كانت الحرائق تحصل يف شهري
وخاصة أنّنا ما زلنا يف
متوز وآب وكانت قليلة جدًّا ،أ ّما يف شهر أيار ال أذكر أنّها حصلت من قبل،
ّ
فصل الربيع ومنطقتنا جبليّة" .وأضاف أبو طارق مح ّم ًال الدولة املسؤوليّة ،فقال" :الدولة هي املسؤولة
عن الحريق يف السويداء إمعانًا منها يف إفقارنا ،وهي لن تع ّوضنا عن خسارتنا تلك أسو ًة بالعام
املايض .وأش ّد ما يزعجني أ ّن الح ّوامات التي من املفرتض أن تطفئ الحريق مشغول ٌة بإحراق الشامل
السور ّي".
الصحفي ريان
 مل تفتح تحقيقات بأسباب تلك الحرائق وتلكأت الجهات املعنية يف إطفائها .وقد قالّ
قرصت مبختلف النواحي ،سواء
معروف ،مح ّرر "شبكة السويداء  :"24إ ّن
"مؤسسات الدولة قد ّ
ّ
ٍ
تحقيقات رسم ّي ٍة وشفّاف ٍة وكشف مفتعيل الحرائق؛ حيث إ ّن
بالتجهيزات ملكافحة الحرائق أو بفتح
بعضها كانت مالبسات افتعاله واضحةً ،كحريق محم ّية الضمنة ،والحريق الذي نشب بي داما وعريقة
شامل غرب املحافظة ،حيث نشبت النريان يف عدّة أماكن بشكلٍ متزامن".
 معظم اآلراء يف املناطق املستهدفة بالحريق اتجهت إىل أنها مفتعلة ،بغية رسقة األخشاب أو عقابالسكان وإخضاعهم ،أو بغية تعفيش أرايض األحراج وتغيري صفتها .أحد ناشطي السويداء (طلب عدم
ذكر اسمه) ،يقول" :النظام السور ّي منذ بداية الثورة أطلق مقولة األسد أو نحرق البلد ،وما زال منذ
ذلك الحي مستم ًّرا يف تطبيقها .ويأيت حرق املحاصيل يف سياق سياسة النظام العا ّمة يف سورية يف
عقاب السوريّي ومحاولة تأديبهم عىل عصيانهم له" .بينام يقول الكاتب السور ّي شوكت غرز الدين،
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من سكّان محافظة السويداء :إ ّن "حرق األحراش جدي ٌد ومل نشهده العام املايض ،وهو حرقٌ للمشاع
وأمالك الدولة العا ّمة .والقصد منه بيع أرايض األحراش وتحويلها إىل فنادق ومال ٍه أو تقدميها بدالً
عين ًّيا أو معاريض للروس واإليران ّيي .فمن األسهل التعامل مع أرض الحرش املحروق الحقًا؛ ألنّه ال
فشال وهشاش ًة
يل هو ازدياد الدولة السوريّة ً
يثري غضب األهايل عندها .والسيّام أ ّن السياق الحا ّ
وإفالسا" .ويضيف "غرز الدين"" :أ ّما حرق محاصيل القمح فقد شاهدناه العام املايض ويأيت يف
ً
سياق اإلخضاع والرتكيع للسوريّي .ومنهم أهايل السويداء".

د -االستيالء عىل املنازل وتدمري وثائق امللكية
تداولت -بكرثة -تحقيقات وتقارير صحفية وصفحات إعالمية وشخصية عىل مواقع التواصل االجتامعي
قيام عنارص ميليشيات أو قادة فيها أو بعض ضباط األمن والجيش ،باالستيالء عىل بيوت مدنيي وأحيانًا
ٍ
مقرات لتمركزهم حتى يف املحافظات التي تص ّنف مناطق هادئة أو آمنة حيث مل تشهد أعامالً
اتخاذها
عسكريّة واسعة النطاق ،واستطاع فريق عملنا تت ّبع ورصد بعض هذه الحاالت وتوثيقها من خالل املالحظة
املبارشة أو من خالل شهادات الشهود أو الصور املنشورة بعد تدقيقها .ونعطي مثاالً عىل ذلك قيام "ميليشيا
الدفاع الوطني" التي كان يقودها رشيد سلوم يف محافظة السويداء باالستيالء عىل منزل اإلعالمي فيصل
القاسم وتحويله إىل مق ٍّر للميليشيا .كام استولت "ميليشيا البستان" التي كان يقودها أنور الكريدي عىل
منزل املعارض يحيى القضامين يف السويداء وح ّولته مق ًّرا لها .ومنه أيضً ا استيالء املخابرات العسكرية عىل
منزل "عبد الكريم سالمي أبو صعب" يف قرية بُ ْرد جنويب غرب محافظة السويداء بحجة انتامء أحد سكان
املنزل إىل املعارضة .ما دفع "أبو صعب" لالستنجاد بفصيل "قوات شيخ الكرامة" التي احتجزت بدورها
سيارة تابعة لفرع األمن العسكري يف مدينة "صلخد" وفاوضت عىل اسرتداد منزل "أبو صعب".

110

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

منزل اإلعالمي فيصل القاسم يف مدينة السويداء .وتتضمن الصورة الفتة علّقت عىل مدخل املنزل الداخيل مكتوب عليها
"قيادة الدفاع الوطني".

أحد عنارص "ميليشيا البستان" وهو يجلس عىل رشفة منزل املعارض يحيى القضامين يف مدينة السويداء

وينسحب هذا عىل محافظة دمشق حيث استولت ميليشيات سلطة األسد بالقوة عىل الكثري من بيوت
ومحالت املدنيي من سكان مدينة دمشق .ويحدثنا الصحفي "مجد الخطيب" وهو من سكّان مدينة دمشق
رص من ق ّوات النظام قامت باالستيالء عىل عد ٍد من
(أُجريت املقابلة معه عرب مكامل ٍة صوتيّة) :أ ّن "عنا َ
البيوت ،يف ساحة املزرعة يف دمشق ،خلف جامع الكويتي ،وعىل أوتوسرتاد املزة؛ حيث إ ّن البيوت كانت
فارغة وتعود ألشخاص اضطروا ملغادرة دمشق ،بسبب الحمالت األمنيّة التي يقوم بها النظام".
الفلسطيني "أمين الداهودي" من
ويف آذار /مارس  2015اعتقلت مجموع ٌة من "لواء القدس" الالجئ
ّ
سكّان "مخيّم النريب" ،وذلك بسبب رفضه إخالء محلّه التجار ّي الذي يقع يف بناء "يوسف الداهودي"
القياد ّي يف ق ّوات املعارضة املسلّحة .وجاء هذا يف سياق حمل ٍة شنّها عنارص "اللواء" لالستيالء عىل بيوت
من شاركوا يف القتال إىل جانب الق ّوات املسلّحة املحسوبة عىل املعارضة السوريّة ،وبيوت املغرتبي
املتعاطفي معهم أيضً ا .ما دفع أبناء "مخيّم النريب" املغرتبي يف أوروبا إىل مطالبة عدنان السيد ،أحد
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عام نرشه عىل صفحته الشخص ّية حول موضوع االستيالء عىل
قادة ميليشيا "لواء القدس" ،بتقديم توضيحٍ ّ
بيوت املغرتبي داخل "املخ ّيم" .وجاء ذلك بعد قرار االستيالء عىل منازل املغرتبي وتهديد "السيد" بأنّه لن
يسمح بعودة املغرتبي من سكّان "مخ ّيم النريب" إىل مخ ّيمهم يف املستقبل ،وذلك بسبب رسائل الرت ّحم
والتعازي من قبل أبناء "املخ ّيم" املغرتبي عىل قضاء ابن مخ ّيمهم "عبادة داهودي" وغريه م ّمن كانوا
يقاتلون يف صفوف املعارضة املسلّحة ،وبسبب الترصيح مبوقفهم املعارض للنظام ،واتّهم "السيد" عىل
صفحته اإللكرتون ّية ّكل من تر ّحم عليه بالخيانة .45وبحسب أحد شهودنا ،فإ ّن "لواء القدس كان قد سيطر
عىل بعض بيوت املعارضي يف املخ ّيم ،ومنها بيت يوسف الداهودي وبيت عبد الجبار شلبي".
ومنه أيضً ا ما جرى يف محافظة درعا يف تاريخ  18أيار/مايو  ،2020حيث استولت قوات سلطة األسد
عىل ستة منازل قرب الثانوية التجارية خلف البانوراما يف حي "الكاشف" يف مدينة درعا ،تعود ملدنيي
هجروها بعد اقتحامها.46

 - 45التكامل القاتل "تنظيم القيادة العا ّمة" و"لواء القدس" ،مرجع سابق.
 - 46مع العدالة ،تقرير رصد أبرز انتهاكات مناطق النظام من  17إلى  23أيار /مايو .2020
https://projustice.org/ar/monitoring/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A78.html
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ثالثًا منهجية إيران يف سوريا :التعض
بعد سقوط نظام صدام حسي يف العراق عام  2003تزايد نشاط إيران يف دول املنطقة العرب ّية التي
باتت "مكشوفةً" لها ،وتصاعد هذا النشاط بعد االنسحاب األمرييكّ من العراق يف عام  .2011وقد سعت
إيران لتحويل مشكلة الحكم يف الدول العرب ّية املجاورة لها إىل مشكل ٍة طائف ّية ،بعد أن كانت فاعل ّية،
ٍ
الوطني)؛ حيث دفعت
باتجاهات إيجاب ّي ٍة (باملقياس
وأيديولوج ّيات ،املعارضات الدميقراط ّية فيها تدفعها
ّ
إيران إىل االنقسام العمودي املفكّك للدولة واملجتمع ،بعد أن كانت حركات سياس ّية دميقراط ّية يف املنطقة
بغض النظر عن الدين أو الجنس.
تركّز اهتاممها عىل االنقسام
األفقي الذي يو ِّحد ّكل أطياف املجتمعّ ،
ّ
وإليران مصالح يف املنطقة عىل نوعي :مصالح إسرتاتيج ّية تكمن يف تثبيت وجودها وزيادة نفوذها
ٍ
السيايس
أطراف شتّى من اإلسالم
وتحقيق امتدادها وتغلغلها يف املنطقة ،وهي لهذا الهدف تحالفت مع
ّ
يب ،وساعدتها لتخرج من دائرة الضعف التي كانت تقيم فيها .ومصالح مؤقتة لها عالقة يف إدارة
العر ّ
الرصاع مع الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث تأمل بتطبيع وجودها ونفوذها كام تشتهي كسلطة داخل إيران،
وكنفوذ يف البالد املحيطة بها ،وبناء عليه بنت منهجها "الباطني" يف املنطقة ،حيث ساهمت يف تفكيك
محيطها العريب ليسهل عليها استخدامه يف مساوماتها مع الواليات املتحدة األمريكية ،ومن ذلك عملها عىل
تشكيل ميليشيات عابرة لحدودها لتكون ق ّوة ضاربة لها خدمة لطموحها اإلمرباطوري 47ولتكون تعويضً ا عن
ضعف سالح الجو لديها (السالح الصاروخي هو عنرص التعويض الثاين يف هذه املعادلة).
 - 47وكمثال على طموح إيران اإلمبراطوري نورد هنا نظرية "أم القرى" ،وإن كنّا حقيقة لم نبحث عن أثرها في إستراتيجية إيران
ّ
منظر "أم
التوسعيّة ومدى تأثيرها فيها ّإال أننا وجدنا ذكرها مه ًّما للتعرف على السياسة الخارجية اإليرانية ،والسيّما إذا ما علمنا أن
القرى" هو محمد جواد أردشير الريجاني الذي أوردها في كتابه الذي حمل عنوان "مقوالت في اإلستراتيجيّة الوطنية" ،وهو الحاصل
على الدكتوراه في الفيزياء من أميركا ،ورئيس مؤسّسة الدراسات للعلوم ،وعمل نائباا في البرلمان اإليراني لفترات متوالية ،وشغل
ومستشارا في مجلس األمن القومي اإليراني .وتقوم هذه النظرية
عضوا
مناصب مؤثرة عدّة في سنوات الحرب العراقية -اإليرانية ،وكان
ا
ا
على:
إيران هي أ ّم القرى في العالم اإلسالمي وليس مكة التي يطلق عليها هذا االسم؛ أي أنها هي المركز وباقي الدول اإلسالمية
-1
أطراف .فيقول" :والواقع أن إيران هي (أم القرى /دار اإلسالم) .انتصار أو هزيمة إيران هما انتصار وهزيمة ،ومن ناحية أخرى،
إيران هي مهد اإلسالم الحقيقي والخالص".
أحقية إيران في قيادة العالم اإلسالمي وواجبه في تقديم الوالية لها .يقول الريجاني أنه "بعد انتصار الثورة اإلسالمية في
-2
إيران والقيادة الحقة لإلمام الخميني أصبحت إيران أم القرى دار اإلسالم ،وأصبح عليها واجب أن تقود العالم اإلسالمي ،وعلى األمة
واجب و اليتها ،أي إن إيران أصبحت لها القيادة لكل األمة" (ص .)95
والية الفقيه شرط إيجاد أم القرى .يقول الريجاني" :تالحظون أنه من أجل إيجاد أم القرى فليس مطروحاا الموقع
-3
اإلستراتيجي والسكان والجنس ،وأمثال ذلك ،بل المعيار هو في الوالية" (ص .)94
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ين إىل
وما إن وصلت "املوجة الدميقراط ّية" التي اجتاحت املنطقة إىل سورية ،حتى اندفع الحكم اإليرا ّ
التدخّل العسكر ّي (املتد ّرج ،وصوالً إىل التدخّل العنيف) ،مضغوطًا بعوامل الخوف وعوامل الطمع يف آن:
فمن جه ٍة ،هناك فزعه من امتداد "املوجة الدميقراط ّية" إىل إيران نفسها ،يف الوقت الذي كان ال يزال
يعاين فيه من مفاعيل "الثورة الخرضاء" التي قمعها بالحديد والنار .ومن جه ٍة أخرى ،هناك أطامعه يف
تحويل االضطرابات (التي كانت ال تزال احتامالً ضعيفًا ساعد هو نفسه يف تحويلها إىل حقيق ٍة واقع ٍة)
وفعال
وعوامل الخطر الكامنة يف امتداد "املوجة الدميقراطية" ،إىل فرص ٍة مل ِّد نفوذه وتحقيق أطامعهً .
عادت إيران ،عىل نحو ما فعلت يف العراق ،وساهمت يف نشوء الفوىض يف سورية واليمن عىل أمل أن
تكون فرصتها للسيطرة عليهام .وقد تبدّت هذه السياسة يف سورية ،حيث ركّزت إيران جهدها لتضمن
قدرتها املستقلّة عن سلطة األسد عىل التفاوض ،وتضمن دميومة نفوذها يف النظام املقبل -عرب سعيها
مؤسسات الدولة ،واملساهمة يف بناء النظام األسدي الجديد لضامن
الحثيث للهيمنة داخل ما تبقى من ّ
حصة فيه ،عرب رشاء تجار وزرع وتكبري رأسامليي ،واالستثامر يف فقر السوريي لرشاء من تستطيع منهم
ّ
وتشييع من يظهر قبوالً لذلك .فإسرتاتيجية إيران يف سورية سياسية عسكرية مالية؛ سياس ًّيا دعمت سلطة
األسد يف كل املنابر الدولية ،وعرب عالقاتها الدولية ،وعرب الشبكات املرتبطة بها ...وتقن ًّيا أرسلت خرباء يف
كل املجاالت التي طلبت سلطة األسد الدعم فيها ،وعسكريًّا ز ّجت فيلق القدس وامليليشيا الطائفية التابعة
لها ،وم ّولت ود ّربت ميليشيا محلية ،ومال ًّيا وفّرت لسلطة األسد مليارات الدوالرات ،إضافة إىل النفط .ونتيجة
كل ذلك بات للنظام اإليراين قوات عسكرية يف سورية ،وقواعد عسكرية ،ومناطق تحتكر السيطرة عليها،

تقية سياسية مؤقتة في سبيل الوصول إلى الحلم بتحقق اإلمبراطورية .يقول الريجاني" :في بعض الوقت من أجل المحافظة
-4
على أم القرى يجب أن يكون هناك تصرف معتدل مع بعض الدول على الرغم من فسادها وجورها ،لكن من أجل المحافظة على أم
القرى يمكن شرب كأس السم" (ص  .)38يقول" :إننا نقبل بالتقسيمات الحدودية مجبرين؛ ألن رفضها يعني أن حروباا واسعة ستقوم
بين المسلمين والكفار ،وأيضاا بين المسلمين أنفسهم .كما أن إمكانيات الدولة يجب أن تستخدم بشكل منحصر لمصالح شعب هذه األرض
ذات الحدود المعروفة ،وإن أي استخدام لها في خارج الحدود يجب أن يكون بصورة مباشرة لمصالح الموجودين داخل الحدود" (ص
.)81
إنفاق المال من أجل كسب الوالء والتوسع وقيادة العالم اإلسالمي .فيقول" :إذا كان هناك تكاليف مالية ألم القرى فليس هذا
-5
انتصارا لإلسالم؟ إذاا ،لماذا يجب أن نتحدث أساساا في المصاريف؟ لذلك
مه ًّما؛ فهذه التكاليف من مقولة اإلسالم نفسه ،أليس انتصارنا
ا
يجب أن يطرح الدفاع عن العالم اإلسالمي في إستراتيجيتنا الوطنية كركن أساسي ،ويجب أن يكون مد نظرنا قيادة العالم اإلسالمي"
(ص.)71
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وبات لها نشا ٌ
ط اقتصادي واجتامعي وسيايس نركز اهتاممنا يف دراستنا عليه ،مع العلم أنه سبق لنا إصدار
دراسات عن الجانب العسكري.48
واعتمدت إيران لتثبيت وجودها يف سورية والتعض فيها عىل منهجيّة حاولنا رصد أهم عنارصها يف هذه
الدراسة ،وهي:

التعض عرب القوة الناعمة
.1
ّ
حاولت إيران خلق "ألفة" تجاه وجودها يف سورية ،فارتكز خطابها لتحقيق ذلك عىل رائزين :األول
خطاب املامنعة؛ حيث رفعت شعار "مقاومة العدو الصهيوين" مستغل ًة الرصاع العريب اإلرسائييل ،والثاين
إرهاب األقليّات من التط ّرف "السنّي" عرب إطالق شبح اإلرهاب ،ويف كال الحالتي كانت تلعب عىل وتر
املظلوميّة التاريخية والعداء .إضافة إىل محاولتها خلق ألفة دينيّة اجتامعية عرب محاولتها نرش املذهب
الشيعي بي أوساط من السوريي منطلقة من نقاط ارتكاز متقدمة لها متثّلت يف املزارات واملقامات
واملؤسسات التعليمية؛ حيث حاولت التعض يف قطاعات من املجتمع السوري من
الشيعية والحوزات العلميّة
ّ
خالل عدّة أبواب ،منها :التعليم واإلغاثة وتوزيع الهبات واإلغراءات املادية ضمن مجتمع يعاين من الفقر
مثال يف محافظة دير الزور تحاول اخرتاق قطاعات يف املجتمع فيها عرب نرش
ومفاعيل الحرب .فنجدها ً
التشيّع فيه وخلق ألفة مع وجودها هناك والرتكيز عىل استقطاب األشخاص األكرث تهميشً ا وفق ًرا عرب
اإلغراءات املادية واستقطاب قطاعات من املجتمع عرب تقديم الخدمات (التعليم ،االستشفاء ،املساعدات،)...
يف محافظة لطاملا أطلق عليها السوريون املحافظة املنسيّة ،مستغلة أيضً ا مامرسات "داعش" مع أبناء القبائل
فيها لتقدم نفسها كمنقذ شيعي مقابل التطرف "السني" .وقد أولت إيران أهمية كبرية لدير الزور بسبب
موقعها الجغرايف كونها نقطة وصل بي العراق وسورية ومفصل مهم لتحقيق الهالل الشيعي املمتد من
إيران إىل العراق مرو ًرا بسورية وصوالً إىل لبنان .ومن ناحية اقتصادية ،تع ّد دير الزور من املناطق الغنية
يف سورية بالرثوات النفطية التي تستطيع إيران من خالل السيطرة عليها متويل ميليشياتها املنترشة بكثافة
يف مدن وقرى تلك املحافظة (كحركة النجباء وعصائب أهل الحق وفيلق أسود عشائر سوريا يف البوكامل
 - 48فريق عمل ،مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ،سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة الحمايات والوصايات ( )1الميليشيا
الشيعيّة ،تموز /يوليو .2015
https://goo.gl/LZvf5n

115

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

وكتائب اإلمام عيل يف امليادين ولواء الباقر املنترش يف مدن العشارة ومحكان والقورية وقرية مراط ولواء
فاطميون املنترش يف امليادين وقريتي بقرص الفوقاين وصبيخان وغريها من امليليشيات الشيعية) .ويعد
املركز الثقايف اإليراين يف مدينة دير الزور نقطة ارتكاز مهمة إليران للتغلغل يف قطاعات من املجتمع
فيها ،وهو الذي ّأسسه الحاج رضا اإليراين ،ووسعه ليشمل املدن الرئيسة يف املحافظة؛ حيث افتتح فر ًعا له
يف مدينة امليادين بإدارة الحاج رضا وفرع آخر يف مدينة البوكامل بإدارة الحاج سلامن .ويعمل املركز
الثقايف اإليراين يف دير الزور عىل إقامة الندوات الفكرية واملحارضات الدينية لنرش املذهب الشيعي بي
أبناء املحافظة ،كام يقيم دورات لتعليم اللغة الفارس ّية ويرسل البعثات التعليمية إىل إيران ،ويستقطب
املتفوقي من خالل تدريسهم مجانًا ،ومنحهم مكافآت مالية.

116

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

إعالن للمركز الثقايف اإليراين يف دير الزور تسهيل قبول الراغبي من أبناء املحافظة يف الدراسة يف إيران (املصدر:
إنرتنت)
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املؤسسات الخريية مثل "مؤسسة الوعد الصادق" واملراكز التعليمية والدعوية
وتتبع إىل هذا املركز ّ
كمعهد " النور الساطع" و"مركز كشاف" الواقع يف شارع نادي الضباط مقابل مديرية الشؤون االجتامعية
والعمل ،والذي ميارس أنشطة اجتامعية ثقافية دينية ،ويستهدف رشيحتي األطفال واليافعي.

مركز "كشاف لجنة األصدقاء السورية اإليرانية" يف مدينة دير الزور (املصدر :صفحة "كشاف لجنة األصدقاء السورية
اإليرانية" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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بعض من نشاطات وفاعليات مركز "كشاف" عام (٢٠١٩املصدر :صفحة "كشاف لجنة األصدقاء السورية
اإليرانية" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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وقد كثّفت إيران مشاريعها الخدمية يف أحياء دير الزور املهملة إداريًّا ،مثل املستوصفات واملراكز الطبية
التي أنشأتها امليليشيا الشيعية.
ّكل هذا ترافق مع محاولة إيران تعويد املجتمع السوري يف املناطق التي استهدفتها عىل طقوسها الدينية
واملؤسسات التعليمية التابعة لها؛ فبتنا
والتآلف معها ،فباتت تلك الطقوس متا َرس علنًا خارج املزارات الدينية
ّ
نرى كرنفاالت عاشوراء املتنقلة تجوب بعض أسواق وشوارع دمشق وحلب ودير الزور يف مشهد بات يألفه
السوريون كنوع من الربمجة اللغوية العصبية بحكم تكراره وانتشاره وتشكيله ظاهرة متواترة .ومنه أيضً ا
أفواج الس ّياح اإليرانيي التي تأيت إىل سورية سنويًّا فيام يعرف بـ"السياحة الدين ّية".
إضافة إىل محاوالت إيران تلك يف نرش التش ّيع يف األوساط "السن ّية" وتعويد تلك األوساط عىل طقوسها
واستاملتها عرب اإلغراءات املتنوعة التي سقناها آنفًا ،واستمرار استثامرها يف خطاب املامنعة بشكل عام،
تركّز اهتاممها أيضً ا عىل أوساط األقل ّيات الفزعة من "التط ّرف السنّ ّي"؛ حيث عملت ،وال تزال ،عىل اخرتاق
بنية مجتمعاتهم ،محاولة أن تستدرجهم إىل مرشوعها .ونرضب مثاالً عىل ذلك "مجمع الرسول األعظم"
الكائن يف حي "رشيتح" يف الالذقية ،والذي أنشئ يف عام  ،2006وينشط اآلن يف عدد من قرى ومدن
الساحل السوري ويستهدف أبناء الطائفة العلويّة استهدافًا الفتًا.

مجمع الرسول األعظم يف الالذقية (املصدر :صفحة "مج ّمع الرسول األعظم" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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ضخام تتبع له حوزات ومعاهد
ومن خالل تت ّبعنا لنشاط هذا املج ّمع ،وجدنا أنّه بات مج ّم ًعا علم ًّيا
ً
ومدارس وجامعات تعمل عىل تعليم مبادئ املذهب الشيعي الجعفري ،وتتبع له شبكة تعليم ّية دعويّة منترشة
يف بعض مدن وقرى الساحل السور ّي ،ومنها :مدرسة الرسول األعظم الرشعية يف قرية راس العي يف
ريف جبلة ،ومدرسة يف منطقة عي العروس يف القرداحة ،وثانوية يف قرية البهلولية التابعة لالذقية ،كام
افتتح أيضً ا "معهد التأهيل والتطوير" ومهمته تأهيل وانتقاء الكوادر.
ويركّز "مج ّمع الرسول األعظم" عىل تقديم الدعم لذوي قتىل سلطة األسد وامليليشيات الرديفة لها،
إضافة إىل توزيع السالل الغذائية عىل املحتاجي من أبناء الساحل السوري ،والس ّيام بعد أن كرث الحديث
يف أوساط العلويي يف الساحل عن تقصري "الدولة" يف تقديم املساعدات لـ"أرس الشهداء والجرحى" يف
جيش األسد والقوى الرديفة له.

أثناء توزيع فريق "مج ّمع الرسول األعظم" لسلل غذائية يف القرداحة عىل ذوي الضحايا والفقراء (املصدر :صفحة مج ّمع
الرسول األعظم عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")

وتنظّم الهيئة النسائيّة العليا يف املج ّمع زيارات دورية لزوجات قتىل سلطة األسد يف الساحل السوري،
وتقدم له ّن الدعم املادي واملعنوي ،وتقيم له ّن النشاطات املختلفة ،ومنها املحارضات الدينيّة.
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زيارة زوجات قتىل الجيش السوري وامليليشيات الرديفة له إىل جمعية تنظيم األرسة يف "مجمع الرسول األعظم" يف الالذقية
(املصدر :صفحة "مج ّمع الرسول األعظم" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")

وقد استهدف املج ّمع رشيحة األطفال واليافعي وهذا يظهر من خالل الدورات التأهيلية واملهرجانات،
والسيّام الدينية منها ،وتنظيم املسابقات الدورية .ومعظم هذه النشاطات يقيمها املجمع يف إطار تنظيم ما
يطلق عليه "كشافة الوالء" أو "كشافة املهدي" .ونستطيع أن نالحظ من خالل الكرنفاالت التي يقيمها املج ّمع
ومن خالل التسميات التي يطلقها عىل نشاطاته واألطر التنظيمية فيه ،وطبيعة االحتفاالت التي يقيمها
واملناسبات التي يحتفل فيها ،مدى الرتكيز عىل ربط رشيحة األطفال واليافعي باملظلومية الشيعية ومرشوع
والية الفقيه.
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احتفال مبناسبة مولد فاطمة الزهراء يف جامع "أيب ذر الغفاري" يف "سقوبي" برعاية "مج ّمع الرسول األعظم" (املصدر:
صفحة مج ّمع الرسول األعظم عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")

إعالن مج ّمع الرسول األعظم عن دورة تدريبية لتدريب وانتقاء الكوادر يف "كشافة الوالء" (املصدر :صفحة مج ّمع الرسول
األعظم عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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فاملثال السابق الذي سقناه عن مج ّمع الرسول األعظم يؤكّد محاولة استهداف إيران الرشيحة األكرث فق ًرا
رض ًرا يف البيئة العلوية.
وت ّ
ومل تقترص تلك املحاوالت عىل استهدافها البيئة العلوية فحسب ،بل الحظناها يف معظم مناطق انتشار
األقليات الدين ّية ،ولكن إىل اآلن كانت مبستوى أقل ،وذلك تب ًعا ألهمية الساحل السوري بالنسبة إىل إيران،
والس ّيام أنه مستوطنة منافسها و"حليفها اللدود" (روسيا)؛ ففي أيار /مايو  2015زار وف ٌد من محافظة
شخصا من الشخصيات الدينية واالقتصادية والسياسية والقانونية ،منهم
السويداء إيران ،وضم الوفد 27
ًّ
عدنان عزام والشيخ كميل نرص عضو اتحاد علامء بالد الشام والشيخ رفيق أبو فخر وغسان قرضاب أحد
ممويل الشبيحة يف السويداء ونادر كرباج عضو مجلس محافظة السويداء آنذاك ،والقايض إسامعيل
جربوع واملحاميان أيهم جزان ,ومحمد باكري وآخرون.

وفد من محافظة السويداء يضم شخصيات دينية وسياسية وقانونية واجتامعية يزور إيران (املصدر :إنرتنت)

ومنه أيضً ا الزيارات املتك ّررة لرجال دين شيعة إىل السويداء ،ولقاؤهم بعض الشخصيّات الدين ّية
ٍ
مشرتكات دينيّة تُقارب بي الشيعة والدروز عن طريق تحريف
والزعامات التقليديّة فيها ،ومحاولة إيجاد
بعض النصوص الدينيّة ،أو استغالل مكانة تلك الشخصيّات عند رشيح ٍة معيّن ٍة من أبناء املحافظة للتسويق
لهذا التقارب .ففي أيار /مايو  ،2017زار وف ٌد من ميليشيا "النجباء" العراقية ،عىل رأسه مسؤول العالقات
العامة يف ميليشيا النجباء "محمود موسوي" ،شي َخ عقل طائفة املوحدين الدروز "حكمت الهجري" يف بلدة
124

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

وسبِقت هذه الزيارة بزيارة أخرى للوفد
قنوات ,ثم توجهوا إىل مقام عي الزمان يف مدينة السويداءُ .
نفسه يف آذار /مارس من العام نفسه ،وخصصت لشيخ العقل يوسف جربوع والشيخ كميل نرص الذي يتهمه
ناشطون يف السويداء بأنّه رأس حربة يف املرشوع اإليراين يف محافظة السويداء .ويف  31متوز /يوليو
قدم وفد من حزب الله اللبناين يرأسه الحاج حسي سعادة ،لتقديم واجب العزاء بشهداء  25متوز /يوليو
 2018الذين قضوا جراء هجوم "داعش" عىل محافظة السويداء .والتقى الوفد حينها شيخي العقل يوسف
جربوع وحمود الحناوي.

وفد حركة النجباء أثناء زيارته لشيخ العقل ،حكمت الهجري ،ومقام عي الزمان
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رئيس وفد حركة النجباء يف زيارة لشيخ العقل يوسف جربوع ،والشيخ كميل نرص يف مدينة السويداء (املصدر :شبكة السويداء
)24
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إضافة إىل قيام إيران ببعض املشاريع التنمويّة والتعليميّة يف مناطق األقليّات وغريها من األعامل التي
تشري إىل استهداف إيران بنية مجتمع األقل ّيات كخطو ٍة يف سياق ترويضه للقبول بوجودها عىل املدى
البعيد.

 .2التعض انطالقًا من املراقد واملزارات
استخدمت إيران املراقد واملزارات الشيعية ،بوصفها مواق َع متقدم ًة لها يف سورية ،بجعلها نقاط ارتكاز
وانطالق ملرشوعها التوسعي فيها؛ منها ما هو قائم منذ ما قبل الثورة السوريّة ،ومنها ما اكتشف خاللها يف
توس ًعا
مناطق جديدة بادّعاء وجود أو مرور أو دفن أحد األولياء فيها .وشهد ما هو قائم من تلك املقامات ّ
ريا منذ استالم بشار األسد للسلطة؛ حيث قضمت ما حولها من مبان وأراض حتى غدا بعضها كمستوطنة،
كب ً
وباتت وفود الحجاج اإليرانيي تالحظ بكرثة ،والس ّيام يف مدينة دمشق ،كام أن الطقوس الدين ّية "الشيع ّية"
باتت متا َرس خارج أماكن العبادة واملزارات .وبعد انطالق االحتجاجات يف سورية يف آذار /مارس ،2011
استقدم بشار األسد التدخل اإليراين إىل سورية بعد أن كادت الثورة السورية تطيحه ،وحمل هذا التدخل
معه قطعان امليليشيا الشيعية من العراق وأفغانستان وإيران ولبنان ،ومن هؤالء املقاتلي من جاء برفقة
أرسته ،والس ّيام القادمون من أفغانستان .وبعد ازدياد أعداد عنارص تلك امليليشيا وانتشارها صار تأمي
توس ًعا يف املزارات واملقامات واملناطق املحيطة بها.
أماكن إقامة لها رضورة مل ّحة ،فشهدنا ّ
ويف آب /أغسطس عام  2017أفتى املجلس اإلسالمي السوري بـ "حرمة بيع األرايض والعقارات للشيعة
ظل ما تشهده البالد من حركة بيع كبرية ،بتسهيالت من مكاتب ووكالء
اإليرانيي" ،وغريهم يف سورية ،يف ّ
مقربي من النظام ،بحسب بيانٍ صاد ٍر عنه.
وجاء يف البيان" ،ال يجوز بيع العقارات واألرايض يف سوريا للشيعة اإليرانيي وغريهم ،وهذا البيع
باطل ال ترتتب عليه آثاره الرشعية ،وال يجوز مساعدتهم بالسمرسة وغريها لرشاء األرايض".49
ومنذ بداية الثورة يف سورية أطلقت إيران شعار "حامية املراقد الشيعية يف سورية" وجعلت منه عنوانًا
عريضً ا لتدخّلها يف سورية ،وحشّ دت من خالله الشيعة املرتبطي مبرشوع والية الفقيه من ّكل بقاع األرض،
وترافق هذا الشعار مع شعارات أخرى عىل األرض رفعها مقاتلو امليليشيا الشيع ّية؛ كشعارات من قبيل "لبيك
يا زينب" و"ال تسبى زينب مرتي" و"لبيك يا حسي" ،كام ترافقت مع لطم ّيات محرضة عىل غرار لطمية
 - 49لالطالع على فتوى مجلس اإلفتاء في المجلس اإلسالمي السوري في تاريخ  8آب /أغسطس  ،2017انظر الوثيقة رقم (.)6
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حيدر العطار" :جدح من درعا الرشر وخصم مهدينا ظهر ومن حرستا ننتظر أول عالمة ...زينب اليوم
بخطر ...وسكينة مرقدها اندثر ...يا أم رقية باكر تقوم القيامة… وباكر الجيش املنتظر يهتف ياااا حيدر".

أحد عنارص امليليشيا الشيعية يؤدي التحية ملقام السيدة زينب (املصدر :إنرتنت)

هذا التأجيج الطائفي ساهم يف الدفع باتجاه نقل الثورة السورية بوصفها ثور ًة عىل املستبد إىل إطار
الحرب األهلية التي استفادت إيران منها يف تحشيد الشيعة وزيادة متددها ونفوذها يف سورية .وركزنا يف
دراستنا عىل رصد نشاط املزارات واملقامات الدينية الشيعية يف سورية والتطورات التي طرأت عليها
ومراحل توسعها ،ومن أهمها :مقام السيدة زينب يف منطقة السيدة زينب يف الريف الجنويب الرشقي
للعاصمة دمشق ،ومقام السيدة سكينة بنت الحسي يف مدينة داريا غرب العاصمة دمشق ،ومقام حجر بن
عدي الكندي يف منطقة عدرا يف ريف دمشق ،ومقام رأس اإلمام الحسي يف الجامع األموي يف دمشق
القدمية ،ومقام السيدة رقية يف حي العامرة وسط دمشق ،ومقام السيدة سكينة بنت الحسي وزينب
الصغرى بنت عيل يف مقربة باب الصغري وسط دمشق ،ومشهد النقطة يف حي األنصاري يف مدينة حلب،
ومقام "عي عيل" يف مدينة "القورية" يف ريف دير الزور ،ومقام عامر بن يارس يف الرقة وهو يض ُّم ثالثة
أبنية منفصلة؛ واحدًا للصحايب عامر بن يارس ،وآخ َرين للتابعيي أويس القرين وأيب بن قيس النخعي.
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وسنورد هنا بعض تلك املقامات التي رصدناها ورصدنا مراحل توسعها ونشاطها كنامذج تساعدنا عىل
فهم منهج ّية إيران يف القضم التدريجي من خالل توسيع املقامات وجعلها مراكز ونقاط استناد للمرشوع
اإليراين يف سورية ،وهي:

 )1محافظة ريف دمشق
مرقد السيدة زينب بنت عيل بن أيب طالب

مقام السيدة زينب (املصدر :إنرتنت)

السيدة زينب تقع عىل بعد نحو سبعة كيلومرتات جنوب رشق العاصمة دمشق ،عىل الطريق املؤدي إىل
مطار دمشق الدويل ،والطريق املؤدي إىل محافظة السويداء وهي ناحية تتبع إداريًّا ملحافظة ريف دمشق.
ويعترب املقام املش ّيد فيها أهم املقامات الشيع ّية يف سورية من حيث االتّساع والرمزية الدينية؛ حيث تقول
إحدى الروايات الشيع ّية :إ ّن "السيدة زينب بنت عيل ف ّرت يف إحدى الليايل هربًا من يزيد وجنوده ،وحي
وصلت إىل املكان املوجود فيه املقام اآلن وكانت تكرث فيه األشجار والغياض ،سمعت حركة أقدام فظنّت أن
الطغاة يلحقون بها فرمت بنفسها يف ساقية ماء قريبة وكان أ ّن صاحب البستان يسقي أرضه فشعر بأ ّن
املياه قد خفّت فأىت ليتفحصها ورضب برفشه فإذا به يشج رأس العقيلة التي أنّت وتأملت ،فارتعدت فرائص
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صاحب البستان الذي سألها من تكون ،فع ّرفته بحسبها ونسبها وإذا به من مح ّبي آل مح ّمد ،فاعتذر إىل
الله وطلب العفو فعفت ووهب لها ّكل أمالكه وقيل إنّها دفنت يف تلك األرض."50
ويف مطلع السبعين ّيات لجأ من العراق إىل سورية عدد من علامء الدين الشيعة ،وكان من بينهم الشيخ
حسن مهدي الحسيني الشريازي ،من أصول إيرانية ،والذي أقام يف قرية "سنية" بجوار مقام كان ال يزال
غري معروف ،هو مقام السيدة زينب بنت عيل بن أيب طالب .وأسس الشريازي عام  1976حوزة علمية
للتعليم الديني ،عرفت بـ "الحوزة الزينبية" ،وهي أول حوزة للتعليم الديني (العايل) للشيعة يف سورية .وكان
ربا للتاريخ األموي والتاريخ املايض" ،و"إلحياء مذهب
تأسيس تلك الحوزة –من وجهة نظر الشريازي" -ج ً
أهل البيت يف عاصمة األمويي أعداء أهل البيت" ،وكان الشريازي يرى أن "سورية هي بوابة إىل العامل
رسا بي العاملي اإلسالمي والعريب".51
العريب وإىل العامل بأرسه ،فهي كانت وال تزال ج ً
وبعد عام  1995شهدت منطقة السيدة زينب تشيي َد وتأسيس عدد من الحوزات ،وقد استملكت بالتدريج
نصف أرايض وعقارات البلدة القدمية تقري ًبا .ومنذ استالم بشار األسد للسلطة يف سورية ،أصبحت السيدة
زينب تأخذ بالتدريج شكل املستوطنة وصار يؤمها مئات اآلالف من الزوار الشيعة سنويًّا من العراق ولبنان
وإيران وباكستان وأفغانستان وغريها .وبعد أن قامت الثورة السورية واستقدم بشار األسد إيران وامليليشيا
الشيعية لحامية عرشه أصبحت السيدة زينب مستوطنة إيرانية بالفعل تضم آالف العنارص من امليليشيا
الشيعية وتقع باملطلق تحت السيطرة اإليرانية عسكريًّا وإداريًّا ،ما يجعلها منوذ ًجا مشاب ًها للضاحية الجنوب ّية
يف مدينة بريوت ،التي يتخذها أنصار "حزب الله" املدعوم إيران ًّيا كمنطقة نفوذ عىل طريق مطار رفيق
الحريري الدويل ومركز مدينة بريوت.

 - 50البستاني ،عصام ،مجلة "بقية هللا" ،العدد ( ) 69معارف إسالمية ،تحقيق :المقامات المشرفة في دمشق ،شباط /فبراير .2020
https://www.baqiatollah.net/article.php?id=9715
 - 51المعهد الدولي للدراسات السورية ،البعث الشيعي في سورية  ،2007 -1919لندن ،الطبعة األولى ،أغسطس /آب  ،2009ص
.35 -34
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شوارع السيدة زينب مكتظة بالسياح الشيعة (املصدر :إنرتنت)

ويف آب /أغسطس  2014نقلت وسائل إعالم إيرانية عن عضو لجنة وضع الخطط التابعة للجنة إعادة
صىل جديدًا يحمل اسم اإلمام الخميني سيُبنى إىل جانب
إعامر العتبات املقدسة ،حسن بالرك ،قوله إن ُم ّ
مرقد السيدة زينب يف دمشق .لكن الالفت يف ما نُقل عن "بالرك" هو قوله" :سوف تتم إعادة النظر يف
املخطط العمراين للمنطقة املحيطة بالسيدة زينب .ونعمل حاليًّا عىل منوذج جديد ونعمل عىل رشاء العقارات
املحيطة باملزار" .وقال "بالرك" يف مناسبة أخرى" :إن توسيع مزار السيدة زينب عىل رأس أولويات
مديريتنا .نأمل أن ننتهي من تحضري الخرائط ورشاء العقارات مع نهاية هذا العام  2014حتى نؤ ّمن لح ّجاج
السيدة زينب أمنًا أفضل" .بحسب ما نقله موقع "نامه شاه".
ويف نيسان /أبريل  2016أكد مدير سياحة ريف دمشق طارق كريشايت ،أن وزارة السياحة ووزارة
اإلدارة املحلية ومحافظة ريف دمشق شكلت لجانًا مشرتكة إلعادة دراسة املخطط التنظيمي ملنطقة السيدة
زينب ولحظ مساحات بصفة استثامرية سياحية وبنظام بناء مالئم مينح للمستثمرين استثامر األرايض
بصفة سياحية .وأوضح كريشايت ،أن الوزارة ومحافظة ريف دمشق تعمالن عىل رضورة تطوير الطريق
الواصل من طريق مطار دمشق الدويل باتجاه مقام السيدة زينب ،إضافة إىل قيام وزارة السياحة بالتنسيق
مع الجهات املعنية باإلعالن عن إعداد دراسة تخطيطية متكاملة للمنطقة ومحيطها وفق دفرت رشوط خاص
لذلك يتم إعداده بشكل مشرتك الفتًا إىل أنه من خالل االجتامعات املنعقدة مع الجانب اإليراين تم االتفاق
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عىل رفع مستوى الزوار إىل مقام السيدة زينب مبجرد تطوير املنطقة ورفع مستوى خدماتها .وتم التوافق
عىل اقرتاح تنفيذ الخطوات العاجلة التالية يف املرحلة الراهنة لتشجيع وزيادة السياحة الدينية ملنطقة
السيدة زينب وبأفضل الخدمات املمكنة.
و بحسب وكالة أنباء "فارس" اإليرانية ،فإن رئيس لجنة "إعامر العتبات املقدسة" يف إيران" ،حسن
بالرك" ،أعلن يف نيسان /أبريل  ،2018عن انتهاء إعداد مرشوع توسيع مجمع مرقد "السيدة زينب" جنوب
دمشق .وأوضح أن التوسعة ستطال مرقد "السيدة زينب" و"السيدة رقية بنت الحسي" الواقعي يف دمشق،
باإلضافة إىل تشييد مبنى لضيافة الزوار بالتنسيق مع منظمة اليونسكو بسبب وجود مبانٍ تاريخية ،يف
املنطقة.
ويف  3آذار /مارس  2020نرش موقع "إذاعة طهران" صو ًرا توثق تنفيذ عمليات مرشوع تطوير وتوسيع
حرم السيدة زينب يف العاصمة السورية دمشق .52ليعلن بعدها عضو لجنة إعادة إعامر العتبات املقدسة يف
إيران ،حسن بالرك ،يف آب /أغسطس  ،2020أ ّن "بالده مستمرة يف عملية توسعة املقام لتصبح مساحته
وبي بالرك أن مرحلة "حفر الصحن" يف املزار انتهت ،وأن املهندسي قاموا بعملية
ضعف املساحة الحالية"ّ .
تسقيف املنطقة املجاورة للمقام ،نافياً تشييد صاالت تحت األرض يف املكان املذكور.

 - 52إذاعة طهران ،صور مشروع توسيع مرقد السيدة زينب (س) في سوريا ،آذار /مارس .2020
http://arabicradio.net/news/52009
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عمليّات التوسيع يف حرم "مقام السيدة زينب" يف دمشق (املصدر :موقع إذاعة طهران)
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وقد أولت إيران مقام السيدة زينب أهم ّية كبرية ،وهو ما تجىل عندما قال خطيب طهران ،حجة اإلسالم
أبو ترايب فرد ،أثناء خطبة الجمعة يف  11شباط /فرباير  "،2019إن نور اإلميان الذي تجىل يف الشهداء
املدافعي عن مرقد 'السيدة زينب (س)' أدى اىل استسالم عامل االستكبار أمام هذه العظمة اإلنسانية
وفرض الهزمية عليه".53
ريا ،حيث خلصنا ،من خالل
مل يقترص توسع إيران يف تلك املنطقة عىل حرم املقام بل تعداه كث ً
الشهادات التي بحوزتنا ،واالطالع عىل عرشات التحقيقات والتقارير التي نرشتها منابر إعالم ّية موثوقة،
إىل أ ّن إيران اشرتت أرايض وعقارات يف محيط السيدة زينب ،بوساطة سامرسة سوريي وعمليات الرشاء
تلك استهدفت عقارات وأمالك السوريي املنهكي من الحرب والراغبي بالفرار من املوت ،وطالت أرايض
ضمن بلدات( :ببيال ،ويلدا ،وحجرية ،وسبينة ،وعقربا ،وبيت سحم ،واملليحة ،وجرمانا )...وهي بلدات يقع
كثيف
أغلبها عىل طريق مطار دمشق الدويل أو كمنافذ للسيدة زينب إليه .كام لوحظ يف هذه املناطق وجو ٌد ٌ
لعنارص امليليشيا الشيعية وأرسهم ،ولوحظ أيضً ا إقامة فنادق ومنشآت سكنية يعتقد أنها أقيمت الستيعاب
املقاتلي الشيعة وأرسهم.

 - 53طهران -وكالة نادي المراسل ين الشباب لألنباء  ،خطيب طهران :جبهة المقاومة فرضت الهزيمة على عالم االستكبار ،شباط/
فبراير .2019
 https://www.yjc.ir/ar/news/33965/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%81%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A7% D8%B1

134

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

مقام السيدة سكينة بنت عيل بن أيب طالب

مقام السيدة سكينة بنت عيل يف مدينة داريا (املصدر :ويكبيديا)

وبحسب ما نرشه سيد ريض الواحدي الذي يتعهد مقام "السيدة سكينة" يف داريا اآلن منذ إعادة
السيطرة عليها يف أيلول /سبتمرب  ،2016عىل صفحة "السيدة سكينة بنت اإلمام عيل بن أيب طالب والسيدة
فاطمة الزهراء عليهم السالم "54عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك" ،فإن العميد عيل زيود محافظ
ريف دمشق أخرب املحقق آية الله السيد أحمد الواحدي 55بوجود قرب ينسب البنة أمري املؤمني عيل بن أيب
طالب .وبعدها ذهب "الواحدي" إىل إيران واجتمع باملراجع والعلامء ومنهم آية الله الخامنئي وأخربهم
بذلك ،وبعد عودته من إيران شُ كّلت لجنتان :لجنة ملتابعة اإلعامر ُس ِّميَتْ ( لجنة إعامر مقام ومرقد السيدة
سكينة بنت اإلمام عيل بن أيب طالب ع ) ولجنة متابعة يف إيران ُس ّميَت (جمعية إحياء البقاع املباركة)
 - 54رابط صفحة "السيدة سكينة بنت اإلمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء عليهم السالم" على موقع التواصل االجتماعي
"فيسبوك".
/https://www.facebook.com/AssaydahSakinah

 - 55استقر في سورية عام  ،1974وهو أحد مؤسسي باكورة الحوزة العلمية في السيدة زينب وأسّس قاعة للمحاضرات في أحد أحياء
دمشق و سماها باسم اإلمام المهدي ،وهو الذي سجل حي الجورة الدمشقي لدى الدوائر الحكومية باسم حي اإلمام جعفر الصادق.
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لتأمي النفقات النقدية لرشاء خمسة آالف مرت مربع من العقارات واألرايض املجاورة للقرب والذي أمر
باستمالكها محافظ ريف دمشق .56وبني املقام عىل مراحل :يف عام  1986بنيت غرفة مؤقتة فوق القرب،
ويف عام  1995رشعت إيران يف رشاء البيوت واألرايض والعقارات املجاورة ،لتبني عليها الحرم املؤقت
ورش َع ببناء الهيكل البيتويت الدائم للمقام عام
عام  .1997ويف عام ُ 2003ه ِد َم البناء املعدين املؤقت ُ ِ
 ، 2004لتبدأ بعدها عملية اإلكساء املعدين للقبة واملآذن وتوسيع مكان الوضوء يف عام  ،2007وبي عامي
 2008و 2009أنجز اإلكساء الخارجي ورسداب الحرم واإلكساء الداخيل باملرايا.
وقد تعددت الروايات وتضاربت حول نسب هذا القرب املكتشف الذي أصبح يتوافد إليه آالف الحجاج
الشيعة سنويًّا ،فازدهرت املنطقة املحيطة باملبنى وكسبت أهمية تجارية كبرية حيث افتتحت املتاجر
والبسطات لبيع البضائع للحجاج الشيعة.

املكان الذي أقيم فيه املقام (املصدر منتدى " يا حسي")

ومنذ اندالع الثورة السورية أولت إيران املقام أهمية كبرية ،فحرص إعالمها وإعالم سلطة األسد عىل
بث األخبار التي تفيد بإلحاق مسلحي املعارضة "اإلرهابيي" األذى باملقام ومحاولة تدنيسه ،ومنه بث تقارير
 - 56منشور سيد أحمد الواحدي في صف حة "السيدة سكينة بنت اإلمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء عليهم السالم" على
موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،في تاريخ .2016 /11 /2
https://www.facebook.com/AssaydahSakinah/posts/1261414330548311
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تلفزيونية من داخل املقام خالل املعارك لتحشيد املقاتلي الشيعة ليتساوق مع إسرتاتيجية إيران العا ّمة،57
وقد انترشت امليليشيا الشيعية منذ بداية االحتجاجات يف املدينة يف حرم املقام ،والس ّيام ميليشيا حزب الله
وميليشيا الحرس الثوري اإليراين .وكانت جبهة داريا من الجبهات الساخنة جدًّا والتي صمد مقاتلوها حتى
أيلول /سبتمرب  ،2016حتى أجيل من تبقى منهم إىل الشامل السوري وبعضهم وضع يف مراكز اإليواء يف
الحرجلة .وتعد مدينة داريا ذات أهمية كبرية لقربها من القرص الجمهوري وقربها من مقرات الحرس
الجمهوري ومقرات الفرقة الرابعة ،ولصمود أهلها الذي وصف باألسطوري يف وجه الدمار والتوحش اللذين
شهدتهام املدينة من سلطة األسد وامليليشيا الشيعية منذ ترشين الثاين /نوفمرب  .2012وبعد سيطرة سلطة
األسد وامليليشيا الشيعية عىل مدينة داريا وتهجري سكّانها ركّز إعالم سلطة األسد يف تغطيته الدمار الذي
لحق مبقام السيدة سكينة جراء استهداف "اإلرهابيي" له ،بحسب تعبريه .بينام ر ّد املعارضون لسلطة األسد
هذا الدمار إىل القصف العنيف الذي تعرضّ ت له هذه املدينة بالصواريخ وذخائر الطريان واملدفعية من
سلطة األسد وامليليشيا الشيعية ،مستشهدين بحجم الدمار الذي ال ميكن أن يحدثه إالّ القصف الجوي
والصاروخي.

 - 57تقرير حسين مرتضى ،الجيش السوري ينظف محيط مقام السيدة سكينة (ع) من المسلحين 10 ،كانون الثاني /يناير .2014
https://youtu.be/QQICMLS22eY?t=58

 مشاهد حصرية من أمام مقام السيدة سكينة (ع)https://youtu.be/Mo_wkA-6Omk?t=6
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مقام "السيدة سكينة" يف داريا بعد إعادة سيطرة سلطة األسد عليها (املصدر :صفحة "السيدة سكينة بنت اإلمام عيل بن أيب
طالب والسيدة فاطمة الزهراء عليهم السالم" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")

وقد زاد اهتامم إيران مبدينة داريا ومقام "السيدة سكينة" منذ عام  ،2016حيث انترشت صور لوفود
إيرانية ولقادة عسكريي يف امليليشيا الشيعية ولرجال دين شيعة يف حرم املقام ومحيطه .كام وضعت
الخطط إلعادة إعامره وربطه مع مقام "السيدة زينب" بطريق يربط رشق العاصمة بغربها.
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صور تظهر علامء دين شيعة ورجال أعامل وقادة ميليشيات يف مقام "سكينة" املزعوم يف داريا( .املصدر :فيسبوك)
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وهو ما أكّده س ّيد ريض الواحدي متعهد املقام يف داريا أثناء زيارته إليها برفقة وفد إعالمي أنه سينتهي
رسي ًعا من إعادة ترميم املقام ،ليتمكن الزوار من الحضور إليه ،واعدًا بشق طريق من السيدة زينب جنويب
دمشق إىل مقام سكينة غربها ،لـ"خدمة زوار املقام".

سيد ريض الواحدي يف داريا (املصدر :صفحة "السيدة سكينة بنت اإلمام عيل بن أيب طالب والسيدة فاطمة الزهراء عليهم
السالم" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")

 )2محافظة دمشق
 -مرقد السيدة رقية بنت الحسي

مرقد رقية بنت الحسي يف دمشق (املصدر :ويكبيديا)
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يقع مقام رقية بنت الحسي يف حي العامرة يف مدينة دمشق ،خلف املسجد األموي وبالقرب من مسجد
مقام رأس الحسي وإىل جانب باب الفراديس يف سوق العامرة.
وبحسب روايات شيعية :فإ ّن "رقية هي ابنة صغرية لإلمام الحسي مل تتجاوز األربع سنوات كانت يف
ِعداد السبايا الاليت استقدمهن يزيد إىل الشام وه ّن نحو العرشين .وبعد أن أذن للسبايا بالدخول إىل
مجلس يزيد ُجعلت إقامتهن يف خربة قريبة من قرصه تقع شامل رشق املسجد األموي عند باب الفراديس
(العامرة) ال تحمي من ح ّر وال برد ،فبنت فيها عدّة أسابيع يَنُ ْح َن فيها عىل الشهداء ،ويف هذه الخربة توفيت
فإين رأيته الساعة يف
رقية .وذكرت الروايات أ ّن رقية قامت ليلة من منامها وهي تقول أين أيب الحسي؟ ّ
املنام مضطربًا اضطرابًا شديدًا فلام سمعتها النسوة بكي ونُ ْح َن وتجدّدت األحزان ،فانتبه يزيد من نومه
وسأل عن الخرب فعرفوا الواقعة وقصوها عليه ،فأمر بأن يذهبوا برأس أبيها الحسي عليه السالم إليها فلام
أتوا به وجعلوه يف حجرها قالت ما هذا؟ قالوا رأس أبيك فلام رأته مقطوع الوتي فزعت وأك ّبت عليه
واحتضنته وظلت تبيك حتّى شهقت شهقة أودت بحياتها فدفنوها يف الخربة حيث مرقدها قائم اآلن."58
وسع عام 1980
ويقال إن قربها بني عليه قبة صغرية يف العهد األيويب ،بعدها طاله التجديد مرا ًرا ،ثم ّ
توسع مؤخ ًرا بشكل الفت حتى بات يضم معاهد
ألول مرة ،وال تزال عمليات توسيعه جارية إىل اآلن؛ حيث ّ
وجامعات وقاعات للمؤمترات واملحارضات ،ومنها جامعة بالد الشام للعلوم الرشعية وهي جامعة خاصة
أقيمت يف حي العامرة يف دمشق وتضم كلية أصول الدين والدراسات اإلسالمية  /كلية الرشيعة ،وتضم
أيضً ا االختصاصات التالية إىل جانب الرشيعة (حقوق ،لغة عربية ،لغة إنكليزية ،إعالم ،اقتصاد ،علوم،
فلسفة ،تربية .)...إضافة إىل "مج ّمع فاطمة الزهراء" يف حي األمي يف دمشق .ويرأس "مجمع السيدة
رقية" اآلن الشيخ عبد الله نظام ،ويشغل منصب نائب رئيس املج ّمع للشؤون العلمية والدراسات العليا ،الشيخ
الدكتور نبيل طالب الحلباوي .ويضم املجمع وتوابعه آالف الطالب الشيعة الذين ينتمون إىل الجنسيات
السورية واإليرانية والعراقية واللبنانية والبحرينية واليمنية والباكستانية واألفغانية ...وتتبع الجامعة إىل وزارة
فمثال ال تتقيد بجدول العطل الرسمية املنصوص عليه
التعليم العايل يف سورية ،إالّ أنها تتم ّيز بالخصوص ّيةً ،
يف سورية ،ومنه االحتفاالت الدينية الشيعية كذكرى أربعينية اإلمام الحسي ومولد فاطمة الزهراء وغريها
من املناسبات الدينية الخاصة بالشيعة.

 - 58تحقيق :المقامات المشرفة في دمشق ،مرجع سابق.
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إعالن توقف الدوام باملج ّمع مبناسبة ذكرى "أربعي استشهاد اإلمام الحسي بن عيل" ،وآخر إعالن عن دورة استثنائية
للطالب املستنفدين يف املجمع بناء عىل قرار وزير التعليم العايل يف سورية (املصدر صفحة "مجمع السيدة رقية" عىل موقع
التواصل االجتامعي "فيسبوك")
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ويقوم املجمع بنشاطات عديدة ومتنوعة من معارض تعريفية بالرتاث الشيعي ،ومعارض فنية ومعارض
للكتب ،كام يهتم املج ّمع بعقد املحارضات الدورية ،منها ما هو ديني أو سيايس أو اقتصادي أو علمي،
وإقامة ورشات العمل ،والس ّيام لطالب قسم اإلعالم .وتنفّذ هذه النشاطات يف قاعة "مجمع فاطمة الزهراء"
يف حي األمي يف دمشق ،وصالة املؤمترات العلمية يف "مجمع السيدة رقية" ،ومنها ما يقام يف دار األوبرا
(مكتبة األسد) يف ساحة األمويي.

معرض اإلبداع العلمي والفني الثاين املقام يف مجمع السيدة رقية (املصدر صفحة "مجمع السيدة رقية" عىل موقع التواصل
االجتامعي "فيسبوك")
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دعوة إىل محارضة يف قاعة "مجمع السيدة فاطمة الزهراء" يف حي األمي يف مدينة دمشق (املصدر صفحة "مجمع السيدة
رقية" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك")

ويف نيسان /أبريل  ،2018أعلن عن مرشوع جديد لتوسيع مقام "السيدة رقية" عىل لسان ،حسي بالرك
رئيس لجنة إعامر العتبات املقدسة يف سورية.
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 )3محافظة حلب
-

جامع اإلمام الحسي بن عيل (مشهد النقطة)

"مشهد النقطة" يف مدينة حلب (املصدر :إنرتنت)

مسجد الحسي بن عيل ويعرف أيضا بـ "مشهد النقطة" وهو مسجد يقع يف عىل سفح جبل "الجوشن"
يف حي األنصاري يف مدينة حلب ،ويقال إن هذا املسجد يحتوي صخرة عليها نقطة دم نزفت من رأس
الحسي بن عيل عند مرور رأسه بحلب ،لذا يع ّد هذا املسجد من األماكن املقدسة عند الشيعة؛ حيث تقول
الرواية الشيعية إ ّن "يزيدًا أراد أن ينرش خرب قتل اإلمام الحسي لذلك أمر بحمل الرؤوس والسبايا إىل
الشام وشهرهم يف كل بلد .فخرج املوكب الذي يحمل رأس الحسي والسبايا من الكوفة إىل املوصل ثم إىل
حلب فحامة فحمص فدمشق .وحي وصولهم إىل مدينة حلب نزلوا خارج املدينة عىل سفح جبل الجوشن،
ووضعوا رأس اإلمام الحسي عىل صخرة كانت هناك ،فسقطت نقطة من دم الحسي عىل الصخرة،
فاحتفظوا بها أهل حلب".59

 - 59حسينية الحاج أحمد بن خميس ،تاريخ مشهد اإلمام الحسين عليه السالم في حلب.

146

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

وبحسب بعض الروايات فإ ّن هذا املسجد بني يف عهد الدولة الحمدانية ،ثم استخدمه العثامنيون
كمستودع لألسلحة ،وقد تهدم هذا املسجد إثر انفجار األسلحة املخزنة فيه ،وبقي عىل حالته حتى عام
 ،1958عندما تبنت املرجعية الشيعية العليا إعادة بناء املسجد؛ فتشكلت "جمعية اإلعامر واإلحسان اإلسالمية
الجعفرية" إلعادة بناء املشهد ،بعدها جرت عمليات الرتميم والبناء ،وكذلك أعيدت الصخرة إىل مكانها،
فأعيد بناء املسجد كام كان عليه.
بينام أدىل الدكتور املهندس مروان الخطيب ،إلذاعة "وطن أف أم" يف برنامج "إيران يف سوريا"،60
مهمال يف بداية السبعين ّيات ،وال تقام فيه الصلوات
قائال" :كان املسجد ً
بشهادته عن مراحل توسعة املسجدً ،
الخمس ،وال صالة الجمعة ،حيث مل يكن فيه سوى خادم املسجد .وكنت أتردد عىل املدرسة التي تقع مقابل
الجامع (مدرسة عدنان النابليس) يف منطقة الزبدية يف حلب" .وأضاف الخطيب" :بعد قيام الجمهورية
اإلسالمية يف إيران بسنتي تقري ًبا ،بدأ الحجاج اإليرانيون بعد زيارتهم إىل السيدة زينب يتوجهون إىل هذا
املزار .بداية كانوا يتجمعون يف منطقة باب الفرج .كراجات اإليرانيي كانت يف منطقة باب الفرج وصارت
تنسحب شي ًئا فشي ًئا إىل منطقة الزبدية قرب جامع النقطة ،وعندما كنا نرتاد جامع الشيط املقابل ملسجد
النقطة يف أوقات الصالة كنا نرى تجمعات الشيعة؛ فقد كان جامع النقطة بعيدًا عن الشارع وكانت األرايض
بي الجامع والشارع تزرع يف السبعينيات .وشي ًئا فشي ًئا بدأت تتوضع الخيام يف تلك املنطقة ،ثم بدأ تشييد
املهاجع عىل تلك املنطقة لريتادها الزائرون وكان هذا النشاط مستغربًا بالنسبة إىل أهايل حلب ( )...بعد
عام  1985تم توسعة املقام وبدؤوا يحاولون رشاء املنازل القريبة من املقام .ومؤخ ًرا صار الجامع مرك ًزا
لنرش التشيع".
ويع ّد مسجد "النقطة" اآلن نقطة ارتكاز امليليشيا الشيعية يف حلب عىل املستوى الدعوي والتعليمي ،حيث
مهام
تتبع له حوزات علمية وحسينيات ومعاهد ،كام يعد ملتقى لعنارص امليليشيا الشيعية يف حلب ،ومرك ًزا ًّ
إليران الستقطاب أبناء حلب وتحشيدهم للقتال ضمن امليليشيا عرب ما يقدمه من إغراءات مادية ومعيشية
https://binkhamis.org/lecture/view/258

 - 60وطن أف أم ،الحلقة ( )14من برنامج "إيران في سوريا"،
https://soundcloud.com/watanfm/10-05-2019ifs
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وتعليمية .وباتت تنترش امليليشيا الشيعية اليوم يف مدينة حلب بكثافة ،والس ّيام يف أحياء "البلورة" و"مساكن
هنانو" و"كرم حومد" و"األنصاري" و"النريب" ويف محيط مطار حلب الدويل (الحظنا أن السيطرة عىل
املطارات واملناطق املحيطة بها والطرق املؤدية إليها أولوية إيران يف دمشق وحلب وأيضً ا يف بريوت)
وغريها من أحياء حلب الرشقية .كام تعضّ ت امليليشيا الشيعية يف ريفي حلب الجنويب والرشقي ،يف مناطق
(دير حافر والسفرية وتركان والوضيحي والحارض وعزان وقرى خان العسل وكفر داعل واملنصورة إضافة
إىل بلديت نبل والزهراء وهام شيعيتان يف األصل) .وقسمت مدينة حلب وريفها إىل مربعات أمنية تابعة
لـ"فيلق املدافعي عن حلب" يف مدينة حلب ويف الريف الجنويب والرشقي ،وأنشئت قاعدة "السيدة رقية"
التابعة لـ"الحرس الثوري" جنويب حلب .كام أن رشيحة من أبناء القبائل اعتنقت املذهب الشيعي ،والسيام
من أبناء قبيلتي العساسنة والبقارة التي انتمى بعض أبنائها إىل «لواء الباقر» املدعوم من الحرس الثوري
اإليراين .ويسيطر هذا اللواء عىل منطقة السفرية سيطر ًة كاملةً ،وهي منطقة مهمة جدًّا يوجد فيها كتيبة
للدفاع الجوي (كتيبة سفرية) تتبع إىل الفوج  111دفاع جو ّي ،إضافة إىل معامل الدفاع .والسيطرة عىل
السفرية تعني تأمي تحكم أكرب يف محافظة حلب ،وإحكام السيطرة عىل طريق «خنارص -حلب» الذي
يربط حلب مبحافظة حامة .لذا ت ّم الرتكيز عىل هذه املنطقة حيث أقيم فيها قاعدة عسكرية (قاعدة فاطمة
الزهراء) ،كام أقيم فيها حوزة علمية وحسينيات ومركز لتعليم اللغة الفارسية.
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مجلس عزاء لقاسم سليامين يف مسجد النقطة يف حلب بحضور واسع لعنارص امليليشيا الشيعية فيها (املصدر :قناة العامل)

احتفال ديني يف مسجد النقطة (املصدر :وكالة تسنيم)

وقد أولت إيران مدينة حلب وريفها أهمية كبرية منذ بدء العمل ّيات العسكرية فيها؛ حيث انترشت
ميليشياتها يف املدينة ،وقاتلت برشاسة عىل األرض ،مبساندة الطريان الرويس .وبدت كأنها املتحكم الفعيل
بسري العمليات العسكرية يف حلب عام  2016قبل استعادة السيطرة عليها .وبعد عام  2016شهدت مدينة
حلب انتشا ًرا واس ًعا للميليشيا الشيعية ،والس ّيام ميليشيا "الباقر" وميليشيا "الحرس الثوري اإليراين" ،و"فيلق
املدافعي عن حلب" ،وميليشيا "حزب الله" و"لواء فاطميون" و"لواء الصابرين" وغريها من امليليشيات
الشيعية ...وما يؤرش عىل أهمية حلب إليران هو مقتل قادة عسكريي من الصف األول أثناء قتالهم فيها،
ومنهم" :حسي جاميل" القيادي يف قوات الباسيج ،و"سجاد طاهراين" وهو أحد كبار ضباط الحرس الثوري
اإليراين ومستشار قاسم سليامين ،و"حجت أصغري رشبياين" املستشار يف الحرس الثوري اإليراين،
و"مصطفى صدر زادة" قائد كتيبة منضوية يف لواء "فاطميون" ،و"عبد الله باقري" الذي كان يشغل منصب
الحارس الشخيص ألحمدي نجاد).
وبعد السيطرة عىل مدينة حلب ظهر قياديون إيرانيون من الصف األول وهم يتجولون يف شوارعها
إلثبات وجودهم عىل األرض وأحقيتهم فيها عىل الروس؛ ومنه ظهور اللواء قاسم سليامين قائد ميليشيا
"فيلق القدس" ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2016وهو يتجول يف مدينة حلب .إضافة إىل أ ّن إيران بدأت
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ترصح بوضوح عن أسامء قتالها وعددهم وخسائرها أثناء معركة حلب وبعدها ،وهي التي كانت غال ًبا ما
تتحفظ عىل عدد قتالها وحجم خسائرها قبل ذلك.

قاسم سليامين أثناء تجوله يف حلب (املصدر :قناة العامل)

 .3مذكرات التفاهم اإليرانية /السوريّة
إ ّن تدخّل إيران يف سورية جاء مبك ًرا يف سياق حرب سلطة األسد عىل الشعب السوري .ويف البداية
رصح عن عدد قتالها يف سورية أو حجم مشاركتها يف املعارك الدائرة فيها ،واقترصت
مل تكن إيران ت ّ
ترصيحاتها عىل اعرتافها بوجود استشاريي عسكريي إيرانيي يف سورية ،إالّ أنه بعد التدخل العسكري
رصح بشكل الفت بحجم مشاركتها يف سورية
الرويس يف سورية يف أيلول /سبتمرب  ،2015أخذت إيران ت ّ
رصح عن عدد قتالها ومنهم قادة من الوزن الثقيل (عرجنا عىل بعض تلك األسامء آنفًا) ،والسيّام أثناء
وت ّ
معركة حلب وبعدها ،ومنه ترصيح قائد الحرس الثوري اللواء محمد عيل جعفري يف كلمة ألقاها يف مراسم
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تشييع سته قتىل قتلوا يف سورية ،61حيث قال" :نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة من التهديدات املوجهة ضد
الثورة اإلسالمية ،لكن هذه التهديدات قد ابتعدت عن حدودنا وسبب ذلك هو انتشار الثورة اإلسالمية
واتساع جبهة املقاومة اإلسالمية ،وإن هذه التهديدات قد ابتعدت اليوم عن حدودنا كيلومرتات عديدة".
وعند اندالع احتجاجات يف بعض املحافظات اإليرانية عام  ،2018الحظنا حضور استنكار شعبي للتورط
اإليراين يف سورية وظهر ذلك من خالل الشعارات التي أطلقها محتجون إيرانيون ،معربين فيها عن
استيائهم من تدخل حكومتهم يف سورية وإنفاقها َ
أموال ومقدرات البالد يف الحرب هناك يف الوقت الذي
ال تلتفت هذه الحكومة إىل حاجات املواطني وتدهور مستوى معيشتهم ،ومن أهم تلك الشعارات حينها:
اتركوا سوريا واهتموا بنا" و "ال لغزة ،ال للبنان ،نعم إليران".
عرب
وبينام طالب املتظاهرون يف إيران بانكفاء حكومتهم إىل الداخل والخروج من سورية واملنطقةّ ،
سياسيون وعسكريون ونواب من قلب الحكم يف إيران أنه يتوجب عىل سورية دفع فواتري الحرب إليران،
ومنه ما رصح به ،طالب حشمت الله فالحت بيشه ،رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية يف
الربملان اإليراين ،يف أيار /مايو  ،2020بأ ّن الجمهورية اإلسالمية أنفقت ما بي  20إىل  30مليار دوالر
أمرييك عىل سورية ،وعليها استعادة هذه األموال .ومل تكن هذه هي الترصيحات األوىل له ،حيث قال أثناء
زيارته إىل دمشق عام " :2018إن مساعدات إيران لسورية حق من حقوق الشعب ،ويجب تسويتها يف
رصح عيل أكرب واليتي ،مستشار الشؤون الدولية
العالقات بي طهران ودمشق" .62ويف متوز /يوليو ّ 2018
لقائد الثورة يف إيران عيل الخامنئي ،يف املحارض ِة التي ألقاها َ
خالل ملتقى "فالداي للحوار" يف موسكو،
قائال" :حكومة بشار األسد كانت ستسقط َ
خالل أسابيع لوال مساعدة إيران ،ولو مل تكن إيران موجودة
ً
 - 61وكالة مهر ،اللواء جعفري :الوحدات القتالية للحرس الثوري تتنافس فيما بينها للقتال في سوريا ،شباط /فبراير .2016
https://ar.mehrnews.com/news/1862898/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
 - 62إيران إينترنشنال ،صحيفة المرشد تهاجم تصريحات برلماني إيراني حول إنفاق طهران في سوريا ،أيار /مايو .2020
https://iranintl.com/ar/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%87
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لكانت سورية والعراق تحت سيطرة أيب بكر البغدادي" ،ما دفع صحيفة الوطن التابعة لسلطة األسد للرد
عىل هذه الترصيحات يف مقال حمل عنوان "عذرا ً عيل أكرب واليتي  ..كان ل َيسقط العامل وسورية لن
تسقط" .63ومنه أيضً ا مطالبة اللواء يحيى رحيم صويف ،املستشار العسكري للمرشد األعىل للجمهورية
قائال" :نحن جادون يف الدفاع عن
اإليرانية ،خالل ندوة مبعهد الدراسات املستقبلية يف العامل اإلسالميً ،
سوريا وسالمة أراضيها ،لكن عىل النظام تسديد فاتورة التكاليف" ،وأضاف" :يوجد يف سوريا نفط وغاز
ومناجم فوسفات ،وميكن لهذه الرثوات الطبيعية تسديد الفاتورة" .ويف شباط /فرباير  ،2018أكّد الجرنال
محسن رضايئ ،أمي عام مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراين ،خالل مهرجان لتكريم الجرنال قاسم
سليامين يف طهران ،عىل :أنّه "إذا أعطينا دوال ًرا واحدًا لشخص ما ،فإننا سنأخذ ضعفه" .ويف مطلع عام
 2018نرشت صحيفة "قانون" اإليرانية ،خالل أسبوعي ،مقالي ،أظهرت من خاللهام ما يدور يف األوساط
السياسية اإليرانية القريبة من الرئيس روحاين بشأن الوضع يف كل من سورية وفلسطي ،فانتقدت يف
األوىل األسد لنكرانه املعروف اإليراين ،تحت عنوان "ال يشء! هو حصة إيران من سوق الشام" ،وتهجمت
يف الثاين عىل حامس تحت عنوان "حامس مطأطئة الرأس وخالية الوفاض" ،متهمة الحركة بدعم الثورة
السورية والتعاطي االزدواجي مع إيران واستغاللها لطهران.64

 - 63العربية ،سابقة ..صحيفة موالية لألسد تهاجم مستشار مرشد إيران ،تموز /يوليو .2018
https://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/syria/2018/07/18/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
 - 64العربية ،صحيفة إيرانية :األسد ناكر للمعروف ..وحماس مطأطئة الرأس ،كانون الثاني /يناير .2018
 https://www.alarabiya.net/ar/iran/2018/01/24/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%B1 %D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B7%D8%A3%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
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أوىل االتفاقيات التي عقدت بي سورية وإيران بعد اندالع الثورة يف سورية ،كانت يف شباط /فرباير
عام  2012وهي اتفاقية التجارة الحرة بي سورية وإيران التي دخلت حيز التنفيذ يف  21آذار /مارس من
العام نفسه .وأهم ما نصت االتفاقية هو إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر عىل املستوردات
واإلجراءات ذات األثر املامثل بي الدولتي .وتضمن االتفاقية عبو ًرا ح ًّرا لبضائع البلدين غري مقيد ونقلها
عرب أرايض دولة الطرف املتعاقد اآلخر وفقًا للترشيعات الوطنية لكال البلدين .وإن توقيع اتفاقية التجارة
الحرة بي البلدين لن مينع استمرار أو إقامة اتحادات جمركية ومناطق تجارة حرة أو أي ترتيبات أخرى
تتعلق بالتجارة الحدودية .وتضمنت االتفاقية أن يكفل الطرفان املتعاقدان معاملة غري مرشوطة ال تقل
تفضيال عن تلك املمنوحة ألي طرف آخر غري متعاقد وذلك يف ما يتعلق باألنظمة واإلجراءات والشكليات
ً
املطبقة عىل تجارة السلع .ومن ضمن ما تضمنته االتفاقية أنه لن يطبق أي رضائب أو أعباء ذات أثر مامثل
للرسوم الجمركية وال تعترب رضيبة القيمة املضافة أو ما يعادلها من الرضائب ذات األثر املامثل ،ولن تطبق
أي رسوم جمركية أو أي رضائب أو أعباء أخرى ذات أثر مامثل عىل التجارة بي البلدين وزيادة حجم
التجارة يف السلع بي الطرفي املتعاقدين والتخلص من الصعوبات والقيود عىل تجارة السلع بهدف خلق
بيئة مناسبة من أجل تحقيق منو مستدام يف التجارة بي الطرفي املتعاقدين.
ويف أيار /مايو  ،2015وقّع رئيس النظام السوري ،بشار األسد ،قانونًا يقض بالتصديق عىل اتفاقية
خط تسهيل ائتامين قيمته مليار دوالر من إيران .وذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا) ،أن اتفاقية
خط التسهيل االئتامين موقعة بي املرصف التجاري السوري و"بنك تنمية الصادرات" اإليراين.
ويف  17كانون الثاين /يناير  ،2017أبرمت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والجمهورية العربية السورية
خمس وثائق للتعاون .وتشمل وثائق التعاون هذه تسليم بعض املشاريع إىل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لتنفيذها يف سورية ،وهذه املشاريع هي  :تسليم خمسة آالف هكتار من األرايض الزراعية ،وتسليم مناجم
الفوسفات الرشقية يف تدمر ،وتسليم ألف هكتار إلنشاء مستودعات ومحطات للنفط والغاز ،وتسليم رخصة
تشغيل الهاتف املحمول ،وتسليم مرشوع تربية املاشية واألرايض املحيطة.65

 - 65وكالة تسنيم الدولية لألنباء ،إيران وسوريا توقعان خمس وثائق للتعاون 17 ،كانون الثاني /يناير .2017
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2017/01/17/1299467/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7
 %D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3-
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رئيس الوزراء السوري عامد خميس مع النائب األول لرئيس الجمهورية اإليرانية إسحاق جهانغريي يف طهران أثناء توقيع
وثائق التعاون يف  17كانون الثاين /يناير ( 2017املصدر :وكالة تسنيم)

ويف  28كانون الثاين /يناير  2019أعلن عن أكرب سلة من االتفاقيات والتفاهامت بي سورية وإيران؛
حيث وقع الجانبان  11اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنام ًجا تنفيذيًّا يف ختام اجتامعات الدورة الرابعة عرشة
من أعامل اللجنة العليا السورية -اإليرانية املشرتكة التي عقدت يف دمشق .66وعقدت اللجنة العليا السورية
%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
 - 66الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ،توقيع  11اتفاقية تعاون بين سورية وإيران في المجاالت االقتصادية والعلمية والثقافية
واالستثمار واإلسكان 28 ،كانون الثاني يناير .2019
http://www.pministry.gov.sy/contents/14520/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9 -11%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

154

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

اإليرانية املشرتكة اجتامعها يف مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،املهندس عامد
خميس ،عن الجانب السوري والنائب األول لرئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،الدكتور إسحاق
كال من وزير الطرق وبناء املدن رئيس اللجنة املشرتكة
جهانغريي ،عن الجانب اإليراين .وضم الوفد اإليراين ًّ
العليا للتعاون االقتصادي بي البلدين ،محمد إسالمي ،ووزير الطاقة اإليراين ،رضا أردكانيان ،والرئيس
العام للمرصف الوطني اإليراين ،عبد النارص همتي ،ورئيس مكتب النائب األول للرئيس اإليراين ،كاظم
جهره كشا ،ومساعد الشؤون الدبلوماسية لوزير الخارجية اإليراين ،غالم رضا أنصاري.

استقبال الوفد اإليراين يف دمشق يف  28كانون الثاين /يناير ( 2019املصدر :وكالة سانا)

%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
 -%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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وكانت أبرز أوراق التعاون املوقعة بي الجانبي اتفاقية التعاون االقتصادي اإلسرتاتيجي طويل األمد
ومذكرة تفاهم الجتامعات اللجنة املشرتكة العليا وقعهام املهندس عامد خميس رئيس مجلس الوزراء والدكتور
إسحاق جهانغريي النائب األول لرئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وتضمنت حزمة االتفاقات مذكرة
تفاهم بي وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية يف الجمهورية العربية السورية ووزارة الصناعة واملناجم
والتجارة يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقعها وزير االقتصاد الدكتور ،محمد سامر الخليل ،ووزير
الطرق وبناء املدن ،محمد إسالمي.

املهندس عامد خميس رئيس مجلس الوزراء والدكتور إسحاق جهانغريي النائب األول لرئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
أثناء توقيعهام اتفاقية التعاون االقتصادي اإلسرتاتيجي طويل األمد ومذكرة تفاهم الجتامعات اللجنة املشرتكة العليا (املصدر:
وكالة سانا)

كام وقع الجانبان مذكرة تفاهم بي املؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية
اإليرانية وقعها عن الجانب السوري وزير النقل املهندس عيل حمود ،وعن الجانب اإليراين وزير الطرق
وبناء املدن محمد إسالمي .كام تم توقيع مذكرة تفاهم يف مجال األشغال العامة واإلسكان وقعها وزير
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األشغال العامة واإلسكان املهندس سهيل عبد اللطيف ،وعن الجانب اإليراين وزير الطرق وبناء املدن محمد
إسالمي.
كام تضمنت االتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال الرتويج لالستثامر بي هيئة االستثامر السورية
ومنظمة االستثامر واملساعدات الفنية واالقتصادية اإليرانية وقعها وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور
محمد سامر الخليل ،وعن الجانب اإليراين وزير الطرق وبناء املدن اإليراين محمد إسالمي .إضافة إىل
مذكرة تفاهم يف مجال الجيوماتيك بي الهيئة العامة لالستشعار عن بعد يف الجمهورية العربية السورية
ومنظمة الجغرافيا يف إيران وقعها مدير الهيئة العامة لالستشعار عن بعد وعن الجانب اإليراين مدير
منظمة الجغرافيا.
كام ُوقِّ َعت مذكرة تفاهم للتعاون السيناميئ بي املؤسسة العامة للسينام يف سورية واملنظمة السينامئية
السمعية والبرصية يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقعها املدير العا ّم للمؤسسة العامة للسينام ،وعن
الجانب اإليراين مدير املنظمة السينامئية السمعية والبرصية .ووقعت مذكرة تفاهم بي هيئة مكافحة غسيل
األموال ومتويل اإلرهاب يف سورية ووحدة التحويالت املالية يف إيران بشأن التعاون يف تبادل املعلومات
املرتبطة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب وقعها حاكم مرصف سورية املركزي الدكتور حازم قرفول ،وعن
الجانب اإليراين وزير الطرق وبناء املدن محمد إسالمي.
كام وقع الجانبان الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف بي وزارة الثقافة يف سورية ووزارة الثقافة
واإلرشاد اإلسالمي يف إيران لألعوام  2021-2020-2019وقعها وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور
محمد سامر الخليل ،وعن الجانب اإليراين وزير الطرق وبناء املدن محمد إسالمي .إضافة إىل توقيع
الربنامج التنفيذي يف املجال الرتبوي "التعليم ما قبل الجامعي" بي حكومتي الجمهورية العربية السورية
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألعوام  2019و 2020و 2021وقعها وزير الرتبية عامد العزب ،وعن الجانب
اإليراين وزير الطرق وبناء املدن محمد إسالمي.
وأعلن املوقع الرسمي لجامعة دمشق عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة امري كبري اإليرانية ،حيث أكد
ٌّكل من الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق والدكتور محمد نييل أحمد بادي رئيس جامعة
طهران عقب توقيعهام االتفاقية يف طهران أهمية االرتقاء بالعالقات العلمية واألكادميية املشرتكة من خالل
توقيع املزيد من االتفاقيات وتفعيل االتفاقيات املوجودة ضمن جدول زمني محدد من ّوهي مبستوى
العالقات الثنائية املتميز بي البلدين والشعبي الصديقي يف جميع املجاالت.
157

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق والدكتور محمد نييل أحمد بادي رئيس جامعة طهران أثناء توقيعهام اتفاقية
تعاون بي جامعتي دمشق ،وجامعة "امري كبري" اإليرانية (املصدر :املوقع الرسمي لجامعة دمشق)

ويف كانون الثاين /يناير  ،2019وقعت سورية وإيران اتفاقية للتعاون املرصيف بي مرصف سورية
املركزي والبنك املركزي اإليراين بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهام لخدمة استقرار القطاع املرصيف
وتطويره واملساهمة بتسهيل التبادل التجاري وتشجيع االستثامر وتعزيز العالقات االقتصادية املشرتكة يف
ظل التحديات القامئة والظروف الراهنة
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أثناء توقيع اتفاقية للتعاون املرصيف بي مرصف سورية املركزي والبنك املركزي اإليراين يف كانون الثاين /يناير 2019
(املصدر :موقع االقتصاد اليوم)

وقع االتفاقية عن الجانب السوري حاكم مرصف سورية املركزي ،الدكتور حازم قرفول ،وعن الجانب
اإليراين حاكم البنك املركزي اإليراين ،عبد النارص همتي .وكشف رئيس البنك املركزي اإليراين ،عبد النارص
همتي ،عن التوافق مع سورية عىل إنشاء بنك مشرتك بي البلدين يكون مقره العاصمة دمشق ،موضّ ًحا يف
تغريدة له أنه ُوقِّ َع عىل االتفاقية يف إطار االتفاقيات بي إيران وسورية لتطوير العالقات االقتصادية.67

 - 67وكالة مهر لألنباء ،محافظ المصرف المركزي اإليراني يعلن عن تأسيس بنك مشترك إيراني-سوري 30 ،كانون الثاني /يناير
.2019
 https://ar.mehrnews.com/news/1891823/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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ويف شباط /فرباير  2020أعلن مساعد وزير الطرق وبناء املدن اإليراين "محمود محمود زاده" عن
توقيع اتفاقية مع سورية لبناء  30ألف وحدة سكنية يف البالد بالتعاون مع رشكات البناء اإليرانية .وأفادت
وكالة تسنيم اإليرانية 68أن مساعد وزير الطرق اإليراين "محمود محمود زاده" قال إن وزير الطرق اإليراين
ووزير اإلسكان السوري وقّعا مذكرة تفاهم تفض بتأسيس  3رشكات حكومية مشرتكة بي البلدين.
وكانت وكالة تسنيم قد نقلت ،يف  11آذار /مارس  ،2019ترصيح القائم بأعامل السفارة السورية يف
طهران ،يف اجتامع الوفد التجاري السوري مع أعضاء غرفة التجارة اإليرانية ،والذي أشار إىل وجود 18
اتفاقية تعاون بي إيران وسورية يف مجاالت تجارية مختلفة وإنشاء الطرق الربية واملمرات البحرية .ون ّوه
إىل أن حجم التجارة بي البلدين يبلغ  200مليون دوالر سنويًّا ،داع ًيا الوفود التجارية للبلدين إىل بذل
الجهود بغية تعزيز العالقات التجارية .وأعرب عن أمله يف القيام بالتبادل التجاري بي إيران وسورية
بالريال واللرية ،الف ًتا إىل أن األولوية بالنسبة للمسؤولي السوريي هي إعادة إعامر سورية من قبل الجانب
اإليراين .وقال إن تأسيس هذه الرشكات يأيت يف إطار تسهيل عملية دخول الناشطي يف مجاالت البناء
والبنى التحتية والحمل والنقل إىل سوق العمل ،مضيفًا أنه كمرحلة أولية من هذه املذكرة اتُّ ِف َق عىل بناء 30
ألف وحدة سكنية يف سورية.69
 - 68وكالة تسنيم الدولية لألنباء ،توقيع مذكرة تفاهم إيرانية -سورية لبناء  30ألف وحدة سكنية في سوريا ،شباط /فبراير .2020
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/02/03/2195050/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C
%D8%B9-%D9%85%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A9%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-30-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A9%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
 - 69وكالة تسنيم الدولية لألنباء ،مباحثات إيرانية  -سورية لتصفير التعرفة التجارية ،آذار /مارس .2019
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2019/03/11/1966759/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD
%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A9%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A9
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ويف متوز /يوليو  2020وقّع وزير الدفاع السوري عيل أيوب ورئيس أركان الجيش اإليراين محمد
نصت االتفاقية عىل تعزيز التعاون العسكري
باقري اتفاقية شاملة للتعاون العسكري فيام بينهام .70وقد ّ
واألمني يف مجاالت عمل القوات املسلّحة ومواصلة التنسيق .وهذه االتفاقية ليست األوىل عىل الصعيد
العسكري ،فقد ذكرت وكالة "تسنيم" اإليرانية ،يف  26آب /أغسطس  ،2018أ ّن وزير الدفاع اإليراين أمري
حامتي وقّع مع الجانب السوري اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي.

وزير الدفاع السوري عيل أيوب ورئيس أركان الجيش اإليراين محمد باقري أثناء توقيعهام اتفاقية شاملة للتعاون العسكري
بي إيران وسورية يف متوز /يوليو ( 2020املصدر :قناة امليادين)
 - 70الميادين ،اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين سوريا وإيران ،تموز /يوليو .2020
https://www.almayadeen.net/news/politics/1409046/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%8
2%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ويف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019اتفق الجانبان السوري واإليراين عىل تحقيق رشاكات مشرتكة يف
مجال اإلسكان واألشغال العامة من أجل تنفيذ مشاريع بناء الضواحي واملدن إلعادة اإلعامر .ترأس
االجتامعات عن الجانب السوري وزير األشغال العامة واإلسكان سهيل عبد اللطيف وعن الجانب اإليراين
وزير الطرق وبناء املدن محمد إسالمي.

اجتامع ترأسه عن الجانب السوري وزير األشغال العامة واإلسكان ،سهيل عبد اللطيف ،وعن الجانب اإليراين وزير الطرق
وبناء املدن ،محمد إسالمي ،يف ترشين الثاين /نوفمرب ( 2019املصدر :موقع إعامر سوريا)

ويف الشهر نفسه قال السفري السوري يف طهران عدنان محمود إنه بإمكان الرشكات اإليرانية أن
تستثمر يف معظم مناطق سورية كون الظروف مالمئة للبدء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية وما تحتاجه تلك
املناطق .وجاء ذلك خالل ملتقى حول الفرص التجارية يف سورية عقد ضمن مقر منظمة تنمية التجارة يف
طهران.
ويف كانون األول /ديسمرب  ،2019تشكلت لجنة مشرتكة سورية إيرانية مختصة بإعادة اإلعامر يف
سورية وأعلن عنها أثناء اجتامع يف طهران بي وزير الطاقة اإليراين مع وزير املوارد املائية يف سورية.
وتم االتفاق بي الوزير اإليراين رضا أردكانيان مع الوزير السوري حسي عرنوس عىل انخراط الرشكات
اإليرانية يف املشاريع املتعلقة بإعادة إعامر سورية يف فرتة ما بعد الحرب.
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ويف شباط /فرباير  ،2020أمتت غرفة التجارة السورية اإليرانية املشرتكة تجهيز املركز اإليراين يف
املنطقة الحرة يف دمشق عىل أن يبدأ عمله بعد  3أشهر مع إمكان إنشاء مركز آخر يف الالذقية .كام أعلنت
عن البدء بالتجهيز ملنطقتي حرتي مشرتكتي بي سورية وإيران يف حسياء بحمص والالذقية.
ويف  18ترشين األول /أكتوبر  ،2020أعلن رئيس غرفة التجارة املشرتكة بي إيران وسورية ،كيوان
كاشفي ،عن تدشي املبنى الرئيس للمركز التجاري اإليراين يف دمشق؛ مؤكدًا أن ذلك شكل خطوة لتحقيق
مليار دوالر من الصادرات إىل هذا البلد .وأوضح "كاشفي" أن مبنى املركز التجاري اإليراين يف العاصمة
السورية ،أُ ِ
نشئ من  12طابقًا مبساحة  4آالف مرت مربع ،ويضم أقسا ًما إلقامة املعارض وتقديم خدمات
التسويق والشحن والنقل واالستشارات القانونية واملرصفية والتأمي؛ داع ًيا الرشكات التجارية اإليرانية إىل
اغتنام الفرص املميزة املتاحة واالنضامم إليه .كام ن ّوه بإمكانية التعاون بي هذا املركز وغرف التجارة
والصناعة والزراعة يف سائر املدن واملحافظات السورية مثل حلب وحمص والالذقية ودمشق .وبحسب هذا
املسؤول ،تنشط  24رشكة إيرانية حال ًّيا يف مركز التجارة اإليراين يف دمشق؛ من ّو ًها مبواصلة الجهود
والربامج الهادفة إىل تطوير وتزويد هذا املركز وذلك رغم ظروف كورونا الراهنة؛ ومبا يتيح لرجال األعامل
وأصحاب الصادرات يف إيران االلتحاق به.71

 - 71وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء (ارنا) ،رئيس غرفة التجارة اإليرانية – السورية :إطالق المركز التجاري اإليراني لتحقيق
مليار دوالر عبر الصادرات إلى سوريا 18 ،تشرين األول /أكتوبر .2020
 https://ar.irna.ir/news/84079634/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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راب اعا :منهجيّة روسيا يف السيطرة
وبناء النظام األسدي الجديد
الرويس إثر االنهيارات املتسارعة لق ّواتها ،ليكون عونًا لها يف
لجأت سلطة األسد إىل طلب التدخّل
ّ
حربها عىل الشعب السوري .وقد اندفعت روسيا إىل تلبية النداء ،وفقًا ملصالحها وأهدافها ،والس ّيام أنها
استُبعدت من التحالف الدويل ض َّد تنظيم "داعش" ،فبدأت بإرسال ق ّواتها الجويّة والبحريّة إىل سورية،
رئيسا يف
يل" نفسه يف مكافحة اإلرهاب .72وبعد أن أصبحت روسيا الع ًبا ً
مدّعية هدف "التحالف الدو ّ
ٍ
أطراف دول ّية ،وإقليم ّي ٍة ،مؤثر ٍة يف سورية ،بأنّها تستطيع تدوير
الرصاع السور ّي ،ركّزت اهتاممها عىل إقناع
ومنسق مصالحها .فبينام كانت الواليات
الزوايا ،وابتكار حلو ٍل للحرب املكلفة وبأنّها وكيل الدول يف سورية ّ
املتحدة مع "أصدقاء سورية" يعملون عىل إضعاف رشع ّية سلطة األسد ،كانت روسيا تعمل عىل تقوية رشعيتها
وعالقتها مع بعض الدول وإقناعها مبساعدتها يف إعادة األعامر ،كنظام يتع ّرض العتداء خارجي ذي أسباب
سياسية واقتصادية .إال أ ّن هذه امله ّمة مل تكن سهل ًة عىل روسيا ،عىل الرغم مام كان يبدو لها من ظروف
مواتي ٍة؛ فتعقيدات الوضع السور ّي التي سمحت لها بالتدخّل ،إضافة إىل طبيعة تحالفها الحرج مع إيران،
وقانون قيرص الذي أصدرته الواليات املتحدة لتعطيل مسار بناء النظام الجديد ،والعقوبات األمريكية
واألوروب ّية التي طالت مسؤولي ورجال أعامل يف صلب النظام الجديد املرشع يف بنائه ،تشكّل تحد ٍ
ّيات
عنيد ًة للدور الذي تصبو موسكو إليه .هذا عالوة عىل الخروقات األمن ّية التي طالت الساحل السوري الذي
ٍ
لرويس،
تفجريات يف الساحل السور ِّي منذ دخول االحتالل ا
تتخذه روسيا نقطة ارتكاز لها؛ حيث حدثت عدّة
ّ
منها :التفجري الذي وقع يف طرطوس يف  23أيار /مايو  ،2016وتفجري جبلة يف اليوم نفسه ،وتفجري حاجز
أرزونة يف  5أيلول /سبتمرب ،2016وتفجري جبلة يف  5كانون الثاين /يناير  ،2017والتفجري الذي وقع يف
"ساحة الحامم" يف الالذقية يف تاريخ  22كانون الثاين /يناير  .2019وتع ُّد هذه التفجريات أكرب املنغّصات
التي يعانيها الروس يف الساحل السور ّي؛ فهي رضباتٌ أمن ّي ٌة موجع ٌة يف مناطق انتشارهم ،تنال من هيبتهم،
منظام لوجودهم فيها .عالوة عىل أ ّن أغلب
وتثري هواجسهم من أن تتوسع تلك الرضبات فتصبح استهدافًا
ً
السوريّي ينظر إىل روسيا عىل أنّها ق ّوة احتال ٍل همج ّية ،تب ًعا ملا أحدثته آلة حربها من تدمري للبرش والحجر
72
ي في سورية ،مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ،شباط /فبراير ،2017
 -فريق عمل ،المشروع الروس ّ

http://www.drsc-sy.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%91-%d9%81%d9%8a/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9
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وسيطرة عىل ثروات ومقدرات البالد .فبحسب تقرير نرشته "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ،يف أيلول/
سبتمرب  ،2020رصدت فيه انتهاكات روسيا منذ تدخلها العسكري يف سورية يف أيلول /سبتمرب  ،2015فإن
القوات الروس ّية قتلت  6589مدن ًّيا ،بينهم  2005أطفا ٍل و 969سيدة (أنثى بالغة) منذ تدخلها العسكري يف
يقل عن  354مجزرة ارتكبتها
سورية يف  /30أيلول 2015 /حتى  /30أيلول .2020 /كام سجل التَّقرير ما ال ّ
القوات الروسية ،وما ال يقل عن  1217حادثة اعتداء عىل مراكز حيوية مدنية بينها  222حادثة اعتداء عىل
مدارس ،و 207عىل منشآت طبية ،ذلك منذ تدخلها العسكري يف سورية حتى  /30أيلول .2020 /كام قتلت
شخصا من الكوادر الطبية و 42من كوادر الدفاع املدين ،إضافة إىل  22من الكوادر
القوات الروسية 69
ً
اإلعالمية .وأورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية ،وقد بلغت ما ال يقل
عن  236هجو ًما ،إضافة إىل  125هجو ًما بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري يف
سورية .وجاء يف التقرير أ َّن حجم العنف املتصاعد ،الذي مارسته القوات الروسية كان له األثر األكرب يف
حركة النزوح والترشيد القرسي ،وساهمت هجامتها بالتوازي مع الهجامت التي شنَّها الحلف السوري
اإليراين يف ترشيد قرابة  4.5مليون نسمة.73
وقد اعتمدت روسيا منهجية للقبض عىل املفاصل الحساسة يف سورية عىل املستوى السيايس والعسكري
رب بالقرار السيايس وبناء النظام األسدي الجديد ،ومن أهم عنارص تلك
واالقتصادي ،ما يتيح لها ً
تحكام أك َ
املنهج ّية:

 .1القبض عىل مراكز السيطرة والتحكم العسكريّة
يبدو أ ّن روسيا ال تسعى – حتى اآلن – لسيطر ٍة ميدان ّي ٍة كامل ٍة عىل سورية ،فال حجم قواتها الربية
املوجودة يف سورية يسمح لها بذلك وال طبيعة انتشارها ،والس ّيام أ ّن الذاكرة الروس ّية ُمتخمة بالنتائج الكارث ّية
الرويس يف
التي حصلت نتيجة تدخّلها الرب ّي املبارش يف أفغانستان .إال أنّنا الحظنا أ ّن الوجود العسكر ّي
ّ
سورية يسعى للقبض عىل مفاصل التحكّم لدى الجيش السور ّي ،ومق ّرات العمل ّيات الحرب ّية بشكلٍ عا ٍّم؛ حيث
نرشت مجموعات سيطرة وتحكم ،مؤلّفة من خربا َء عسكريّي واستشاريّي ومهندسي عسكريّي وضباط
استخبارات ،ما يعني سيطر ًة كاملة عىل غرف العمل ّيات يف تلك الوحدات املقاتلة؛ من حيث وضع الخطط
ا
كامال على الرابط التالي/ http://sn4hr.org/arabic/2020/09/30/12721:
 - 73لالطالع على التقرير
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ورسم الخرائط والتجهيزات امليدان ّية والتسليح والقرار .إضافة إىل السيطرة عىل أغلب املطارات والقواعد
الج ّويّة (مطار حميميم يف الالذقية ،ومطار كويرس ،ومطار الشعريات ،ومطار  ،T4وقاعدة "إسطامو"
الجويّة وغريها) ،ما يضمن للروس امتالك سامء "الجمهوريّة العرب ّية السوريّة" ،والتحكّم يف حركة الطريان
وغري ميزان الق ّوة ملصلحة سلطة األسد يف الحرب
ريا ّ
وعمل ّياته ،والس ّيام أ ّن سالح الج ّو الذي أحدث فارقًا كب ً
السوريّة قد حقق مكاسب اقتصاديّة ج ّمة لروسيا أيضً ا؛ حيث إنّها هي من تُرشف عىل املطارات وتجهيزها
وتسليحها (باألسلحة الروس ّية طب ًعا) .وهو ما ينعكس عليها رب ًحا مضاعفًا كونها البائع لألسلحة واملرشف عىل
التسليح يف الوقت ذاته ،هذا عدا عن تحويل سورية إىل حقل تجارب لفاعل ّية أسلحتها غري املج ّربة .األمر
الذي أكده الرئيس فالدميري بوتي خالل اجتامع عسكري يف مدينة سوتيش الروسية يف  15أيار /مايو
 ،2019حيث قال :إ ّن "االستخدام القتايل للطائرات الروسية يف سورية كشف عن أوجه قصو ٍر فني يف
املقاتالت واملروحيات" ،وأضاف أنه "كان من املستحيل الكشف عن ذلك أثناء االختبارات يف ميادين
التدريب العادية" ،وهو ما أكده أيضً ا نائب وزير الدفاع الرويس ،يوري بوريزوف ،يف آب /أغسطس ،2017
عندما تحدث عن تجريب أكرث من  600سالح عسكري جديد يف مختلف العمليات العسكرية يف سورية.
إضافة إىل أ ّن مشاركة السالح الرويس يف الحرب السوريّة ساعد روسيا يف جذب عمال َء جد ٍد إىل أسلحتها.
وهو ما أوضحه "بوتي" عندما قال :إن "العامل يعرف اآلن أسامء كل األسلحة الروسية الرئيسة بعد عملية
سورية".74
أ ّما الساحل السور ّي فقد سيطر عليه الروس سيطر ًة شبه كامل ٍة ،من خالل تشكّل القواعد العسكريّة
الروس ّية وتوزّعها ،ومتدّدها مت ّددًا واس ًعا فيه ،لتشمل أربع قواعد كربى (مرفأ طرطوس ومنشأة البحوث
القريبة منه ،وقاعدة النرس رشق بانياس بنحو  15كم ،ومعسكر الطالئع يف مصياف ،ومعمل الدفاع يف
مصياف مق ّر الفيلق الرابع ومطار حميميم) ،وعرشات النقاط العسكريّة الصغرية األخرى ،التي توزّعت عىل
أرجاء الساحل السور ّي كلّها؛ حيث تبدأ هذه القواعد أو النقاط العسكريّة من جبل "وادي الهدّة" جنوبًا
بالقرب من مدينة صافيتا ،ح ّتى قاعدة "حميميم" شامالً  ،مرو ًرا بكتيبة "بيت كمونة" ،وكتيبة "بالطة غرب ّية"،
و"ضهر صفرا" ،و "ضهر الزوبة" ،و"كراج بانياس الجديد" ،وكتيبة "بعبدة" ،وكتيبة "الرشاشري" ،حيث كانت
 - 74نبراس إبراهيم ،جيرون ،تجريب السالح الروسي في سورية… وسيلة غير نظيفة ألهداف غير نظيفة 26 ،أيار /مايو .2019
https://geiroon.net/archives/154600

167

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

تخضع جميعها للبحريّة السوريّة ،وتقع عىل املرتفعات املرشفة عىل البحر مبارش ًة من دون أ ّي تد ّخلٍ من
مهامت مذلّة يف كتائب خدم ٍة وحراس ٍة حول هذه النقاط فحسب.
العنرص السور ّي الذي أبقاه الروس ألداء ّ
ٍ
بقدرات صاروخ ّي ٍة ،وجويّ ٍة ،وبحريّ ٍة ،وبريّ ٍة ،ولوجست ّية تع ّد
وتتمتّع الق ّوات الروس ّية يف الساحل السور ّي
األضخم عىل الساحة السوريّة ،ومل تتوقّف شحنات األسلحة واملعدات عن التح ّرك من مرفأ طرطوس إىل
هذه النقاط منذ أيلول /سبتمرب  ،2015إىل اآلن.

 .2االتفاقات واملعاهدات الروس ّية -السوريّة
عقدت روسيا عدة اتفاقات ذات طابع عسكري مع سلطة األسد ،ومن أهمها اتفاق نرش الق ّوات الج ّويّة
الروس ّية يف سورية؛ حيث ُوقِّع هذا االتفاق يف تاريخ  26آب /أغسطس  ،2015وهو اتفاق رس ّي كشفت
الرويس يف طرطوس" الذي ُوقِّع يف  18كانون
تفاصيله "واشنطن بوست" .75واتفاق توسيع "مركز اإلمداد
ّ
الثاين /يناير عام  .2017ويف  12حزيران /يونيو  ،2019أقر مجلس الشعب السوري يف جلسته الرابعة
عرشة من الدورة العادية العارشة للدور الترشيعي الثاين برئاسة حموده صباغ رئيس املجلس مرشوع القانون
املتضمن تصديق العقد املوقع بي الرشكة العامة ملرفأ طرطوس ورشكة "أس.يت.جي.اينجينريينغ" املحدودة
املسؤولية الروسية إلدارة واستثامر مرفأ طرطوس .76ويأيت مرشوع القانون استنادًا إىل ما تضمنه بروتوكول
التعاون للدورة الحادية عرشة للجنة السورية الروسية املشرتكة التي عقدت اجتامعها يف منتصف كانون
األول /ديسمرب من عام  2018بخصوص إدارة القسم املدين يف مرفأ طرطوس ،وأُب ِر َم العقد بالرتايض يف
تاريخ  28نيسان /أبريل  .2019وتضمن العقد أن يعفى الطرف الثاين رشكة "أس.يت.جي اينجينريينغ" من
الرسوم الجمركية عن إدخال اآلالت واملعدات واملواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد.
وينطبق هذا اإلعفاء الجمريك أيضً ا عىل االسترياد املؤقت للمركبات الالزمة للمرشوع وفقًا للقوائم املقدمة
من الطرف الثاين ،وكذلك إعفاؤه من جميع أنواع الرضائب والرسوم النافذة يف سورية وذلك من لحظة

 - 75بحسب موقع "الجزيرة" :نشرت واشنطن بوست يوم  15يناير/كانون الثاني  2016ما قالت إنها بنود اتفاق سري ٌوقّع بين
النظامين الروسي والسوري يوم  26أغسطس/آب  ، 2015نقلته الصحيفة األميركية عما قالت إنه موقع حكومي روسي لم تسمه.
المقال الذي ضم بنود االتفاق ،حرر باسم مايكل بيرنباوم ،مدير مكتب الصحيفة في موسكو ،ومراسلها السابق في برلين.
 - 76وكالة سانا ،مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين مرفأ طرطوس وشركة روسية 12 ،حزيران/
يونيو .2019
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استالم موضوع العقد ولغاية انتهاء مرشوع توسيع مرفأ طرطوس ،ومبا ال يزيد عىل ست سنوات مدة
التوسيع.
وقد سجلنا عدة مالحظات حول تلك االتفاقات ،وهي:
 تركيز االتفاقات عىل أنها أُبرِمت بناء عىل طلب الحكومة السورية ،ما مينحها الرشعيّة ،وميكنها منفرض ما تريده من رشوط كونها الطرف املدعو رسم ًّيا واملرغوب فيه.
 يتضح من خالل مراجعة تلك االتفاقات أنها جاءت يف مصلحة روسيا؛ حيث إنها يحق لها استثامرأرايض سورية من دون مقابل ،كام أنها معفاة من الرسوم والرضائب.
 يتمتع املوظفون الروس وفق هذه االتفاقات بحصانة كاملة ،فال يجوز مقاضاتهم أو رفع دعاوىضدهم ،حتى إنه ال يجوز تفتيشهم .أي إنهم يقيمون عىل أرايض بلد ال تنطبق عليهم قوانينها.
 يبقى البند األكرث إذالالً للجانب السوري ،وهو عدم السامح ملمثليه الدخول إىل أماكن متركز القواتالروسية من دون موافقة األخرية.
وإضافة إىل االتفاقات العسكرية وقّعت روسيا مع سلطة األسد عدّة اتفاقات ذات طابع اقتصادي ،ومن
أهمها االتفاقية التي وقعت بي الجانبي يف كانون األول /ديسمرب عام  ،2013حيث وقّعت وزارة النفط
والرثوة املعدنية التابعة لسلطة األسد ورشكة "سيوزنفتاغاز إيست ميد" الروسية عقد "عمريت البحري"
للتنقيب عن البرتول وتنميته وإنتاجه يف املياه اإلقليمية السورية يف البلوك رقم ( .)2وتض ّمن العقد إجراء
عمليات املسح والتنقيب عن البرتول يف املنطقة املمتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس الساحلية إىل
رتا ومبساحة
رتا طوالً ومبتوسط عرض  30كيلوم ً
محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر ب  70كيلوم ً
رتا مرب ًعا.77
إجاملية نحو  2190كيلوم ً
ويف آب /أغسطس  ،2014تقدمت رشكة "انتوريست سينارا" الروسيّة مبخططات الستثامر الجزء الثاين
السياحي يف الالذقية ،بكلفة إجاملية وصلت إىل  22مليون يورو .واملرشوع عبارة
من موقع "جول جامل"
ّ
عن جزأين بإجاميل عدد غرف  ،502حيث تضمن الجزء األول منه ،والذي حصلت الرشكة الروسية عىل
 - 77وكالة سانا ،العالقات السورية الروسية ..تاريخ طويل من التنسيق الشامل ورؤية مشتركة للقضايا الدولية ،حزيران /يونيو
.2014
http://sana.sy/?p=4415
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رخصة تشييده السياحية ،فندقًا بعدد غرف مبيت  234غرفة و 20كتلة شاليه بعدد غرف  180غرفة ،إضافة
إىل فاعليات سياحية وترفيهية متممة .بينام الجزء الثاين الذي تقدمت الرشكة مبخططات للحصول عىل
رخصة تشييده يتكون من فندق بعدد غرف مبيت  88غرفة وسوقًا تجاريًّا.78
هذا إضافة إىل عرشات املشاريع التي تنفّذها اللجنة الروس ّية السوريّة املشرتكة يف مجاالت الطاقة
والنقل وبناء الصوامع واملطاحن والقطاع الصحي؛ يف كانون األول /ديسمرب  2019أعلنت وزارة الصناعة79
ّ
ّ
عن عملها عىل تنفيذ خريطة عمل لتطوير التعاون التجاري والصناعي بي سورية وروسيا االتحادية .ومن
بي هذه املشاريع التي أكدها مدير التخطيط والتعاون الدويل يف الوزارة:
-

إقامة معمل جديد إلنتاج اإلسمنت يف املسلمية.

 مرشوع إلعادة تأهيل الرشكة العربية لإلسمنت يف حلب. مرشوع صهر البازلت إلنتاج األنابيب والقضبان البازلتية يف السويداء. مرشوع الستخالص السيليكون من الرمال الكوارتزية السورية إلنتاج الخاليا الكهرضوئية واملنتجاتاألخرى.
 مرشوع لتحديث وتطوير رشكة حديد حامة ،ومعمل األنابيب املعدنية. إقامة مجمع صناعي نسيجي متكامل يف ٍّكل من حلب ودمشق. -مرشوع تحديث رشكة النسيج يف الالذقية بي وزارات الصناعة واملالية.

 - 78وكالة سانا ،شركة سينارا الروسية تعيد إطالق مشاريعها السياحية في الالذقية ،آب /أغسطس .2014
https://www.sana.sy/?p=42145

 - 79موقع إعمار سوريا 7 ،مشاريع روسية في سوريا ضمن خريطة العمل التجارية واالقتصادية ،كانون األول /ديسمبر .2019
 https://www.buildingsyria.net/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/7%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b6%d9%85%d9%86/%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84
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كام وقّعت وزارة األشغال العامة واإلسكان ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2019عقدًا لتوريد  144آلية
هندسية من روسيا عىل مدى عام .وأوضح وزير األشغال العامة واإلسكان ،محمد سيف الدين ،لصحيفة
الوطن ،أنه توجد لجنة يف مرفأ طرطوس لفحص اآلليات واستالمها أصوالً .

 .3تصنيع هيبة الدولة
تسعى روسيا لتكون "الدولة" السوريّة تحت وصايتها متا ًما من خالل تكبيلها باالتفاقات والوجود
العسكر ّي ،ومن ث َّم التحكّم يف قرارها ،إالّ أنّه يف الوقت ذاته تحرص عىل تصنيع هيبة الدولة السوريّة؛ أل ّن
وجود دول ٍة ذات أهل ّي ٍة وسيادة ظاهريًّا يعطي رشع ّي ًة لتلك االتفاقات التي أبرمتها أو سوف تربمها ،ويف
الرويس يف سورية ،كونه جاء بنا ًء عىل طلب من تلك "الدولة" .إضاف ًة
الوقت ذاته يعطي رشع ّي ًة للوجود
ّ
إىل أ ّن تقدّم هيبة الدولة يتناسب طردًا مع تقليص دور امليليشيات التي جعلتها إيران آل ّية نفوذها ومتدّدها
ين .ومن ناحي ٍة أخرى تظهر
يف سورية ،يف إطار تصدير ثورتها اإلسالم ّية وتجربة الحرس الثور ّي اإليرا ّ
روسيا من خالل هذا بأنّها الضامن الوحيد لعدم تفكّك الدولة يف سورية ،والس ّيام بعد تجربة قوى التحالف
يل يف العراق وليبيا ،فهي تريد إبراز براعتها عىل الساحة الدول ّية من خالل إظهار قدرتها عىل إدارة
الدو ّ
األزمات والحروب .وقد ظهر سعي روسيا لتصنيع "هيبة الدولة السوريّة" من خالل:

إعادة هيكلة الجيش
عند دخول روسيا إىل األرايض السوريّة يف أيلول /سبتمرب  ،2015عمدت إىل تصنيع "هيبة الدولة
السورية" التي تفكّكت بفعل الفساد والفوىض الناجمة عن تغ ّول امليليشيات عليها ،والس ّيام امليليشيا الشيع ّية
املؤسسة العسكريّة واألمن ّية التي تح ّولت من ق ّو ٍة
وامليليشيات املحل ّية املدعومة منها .فركّزت اهتاممها عىل ّ
رئيس ٍة يف عام  ،2011إىل ق ّو ٍة رديف ٍة للميليشيا يف بعض املناطق السوريّة؛ ففي ترشين األ ّول /أكتوبر ،٢٠١٥
أعلن رئيس األركان يف الجيش السور ّي "العامد عيل أيوب" من القاعدة العسكريّة الروس ّية يف "حميميم"
كتائب من
عن نية تشكيل "الفيلق الرابع" .وقد متركز هذا الفيلق يف معسكر الطالئع يف مصياف ،ونُ ِقلَت
ُ
جيش النظام إليه ،مع تغيريات يف الض ّباط األمراء والقادة ،حيث جرى استبعاد الضباط املوالي إليران
بصور ٍة واضحة .لكن محاوالت موسكو يف دمج امليليشيات ضمن هذا الفيلق مل تنجح ،وبقي التنسيق
العسكر ّي يف الح ّد األدىن.
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ويف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016أُعلن عن البدء بتشكيل الفيلق الخامس -اقتحام ،وترافق هذا مع
مؤسسات
حمل ٍة دعائ ّي ٍة قويّ ٍة عرب بعث رسائل عىل أجهزة الخلو ّي بشكلٍ مكث ٍّف ،وعن طريق التعميامت عىل ّ
الدولة؛ حتى إن تلك الحملة ساهم فيها أمئة املساجد و"مخاتري" القرى والبلدات يف األرياف السوريّة،
للدعوة إىل االنتساب إىل هذا الفيلق.
وفكرة إنشاء الفيلق الخامس فكرة روس ّية يف سياق سياستها العا ّمة الهادفة إىل تصنيع هيبة الدولة.
ومن جه ٍة أخرى تهدف إىل سحب العنارص السوريّي من امليليشيات املدعومة إيران ًّيا ،وحرص تلك امليليشيات
يف مواق َع محدّد ٍة وضمن تركيب ٍة واحد ٍة للتمهيد -رمبا -إلخراجها الحقًا من األرايض السوريّة ،وهو ما
رص سوريّي .ويف حي توىل النظام مهمة التجميع
تواجهه صعوباتٌ يف حال بقيت تلك امليليشيات تض ّم عنا َ
ٍ
ضباط سوريّي يحافظون عىل والئهم
والتنسيق ،أرشفت روسيا مبارش ًة عىل قيادة هذا الفيلق عرب تنصيب
ٍ
إغراءات ماديّة ،حيث كان يصل راتب املتط ّوع يف الفيلق
لها ،بحسب ما أورده ناشطون .ترافق ّكل هذا مع
إىل  150ألف ل.س عند تشكيله.

محاوالت ضبط امليليشيا
منذ بدء الحراك يف سورية اعتمدت سلطة األسد عىل "الشبيحة" يف قمع االحتجاجات السلمية ،ومعظم
هؤالء كانوا م ّمن لديهم سوابق جرم ّية ،وشيئًا فشيئًا نُظِّمت هذه القوى وأصبحت ميليشيات بعد أن تسلّحت
الوطني .بعدها تح ّولت إىل مافيات متارس أعامل النهب
ج ّيدًا ،ومنها ما ُد ِع َم إيران ًّيا كميليشيا الدفاع
ّ
والسطو والقتل ،وتغ ّولت عىل حساب مؤسسات الدولة العسكريّة واألمن ّية ،ما واجه استيا ًء عا ًّما؛ ففي الساحل
مثال انترشت امليليشيات املوالية إليران يف ّكل مكان وتجاوزت "الدولة" يف إجراءاتها؛ كاستقبالها
السور ّي ً
عنارص فا ّرين ،وعنارص لهم سوابق جرم ّية ،كام جعلتهم فوق "القانون" .فشبح امليليشيات والفوىض األمن ّية
كابوسا ،كان سب ًبا يف نفورهم من نظام األسد يف اآلونة األخرية ،والس ّيام بعد
جعل أبناء الساحل يعيشون
ً
انتشار الفوىض األمن ّية ،وإحساس الجميع بخسارتهم "الدولة" التي كانت تعني لهم األمان ،والتي يفضلونها
عىل "فوىض امليليشيات".
أ ّما "الدولة" فيستم ُّر فشلها يف احتواء من تصفهم بـ "الخارجي عىل القانون" ،عىل الرغم من الوعود
التي تطلقها؛ لذا يزداد املؤيّدون والصامتون قناعة بأنّها غري قادر ٍة عىل مجابهة طبقة "املافيا" أو ال تريد
ين يف سورية ،قامت روسيا ،ومنذ بدء تدخّلها ،بش ِّد عصب ما تبقى من
ذلك .وعىل عكس التدخّل اإليرا ّ
(مؤسساته األمن ّية والعسكريّة والقضائ ّية) ،والتي مل تستو ِل عليها إيران ،ودفعتها
مؤسسات النظام املنهار ّ
ّ
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مؤرشات هذا التو ّجه الكثرية "قض ّية
يف اتجاه محاولة فرض سيطرتها يف مس ًعى الستعادة شكل الدولة؛ ومن ّ
سليامن األسد" ،وز ّجه يف السجن ،ومالحقة ش ّبيحة حي "العريض" يف طرطوس .ويف الوقت ذاته عمدت
املؤسسة األمن ّية إىل "تغييب" قادة امليليشيات ،وعنارصها ،املتن ّمرين بالتدريج ومن دون إثارة ضجيج ،وإعادة
ّ
وكل هذا انعكس ارتيا ًحا نسب ًّيا عند أغلب املوالي يف مناطق
الصالحيات للرشطة واألمن العسكر ّي بالتدريجُّ .
سيطرة سلطة األسد.

"الدميقراط ّية" الروس ّية
الرويس يف سورية ،بدأ إعالم سلطة األسد يأخذ من ًحى آخر؛ حيث رفع سقف املسموح به،
منذ التدخّل
ّ
فأصبح النقد يتناول الوزراء واملحافظي واملسؤولي يف الدولة عرب الكثري من الندوات واملقابالت من دون
التطرق إىل سلطة األسد وماكينتها األمنية اللتي هام مصدر اإلرهاب واالستبداد والفساد ،وهو ما ميكن
تفسريه برغبة روسيا يف إشاعة االعتقاد بأ ّن التغيري واإلصالح ممكنان تحت وصايتها ،وأ ّن السوريّي
سيشهدون نظا ًما دميقراط ًّيا جديدًا ،يح ّقق ملواطنيه املشاركة السياس ّية .وهكذا يبدو وكأنّنا أمام إرهاصات
"دميقراط ّية من الخارج" ،يف حقب ٍة متقدّم ٍة من حرب أشعلها نظام -انهار مبفاعيلها -رفضً ا للمطالب
الداخل ّية بالدميقراط ّية ،عرب فرض ق ًوى خارج ّية هامشً ا من التعبري عن الرأي عىل السلطة التي تحميها،
من دون أن ترتاجع األخرية ،حتى اآلن ،عن سحق أ ّي رأي ينطلق من حتمية محاسبتها عىل جرامئها ،أو
تغيريها.
الرويس
وعىل الرغم من سطح ّية هذه السلوك ّيات ،إالّ أنه ميكننا تل ّمس شعو ٍر ببعض االرتياح للضغط
ّ
لتحصيلها لدى أوساط املواالة؛ وهي األوساط التي كانت تعاين من شدّة وطأة األجهزة األمن ّية ،و"الشبيحة"،
وأحيانًا السطوة اإليران ّية عليها (غال ًبا عرب ميليشياتها وأمراء الحرب فيها).

توزيع املساعدات واالهتامم بأرس قتىل سلطة األسد
تخيل "الدولة" عن أرس الضحايا من العسكريي التابعي إليها،
الرويس عن ّ
كرث الحديث قبل التدخّل
ّ
املهامت إىل
إضافة إىل عدم تح ّمل "الدولة" مسؤوليّاتها تجاه النازحي داخل مناطق سيطرتها ،وإيكال هذه ّ
ٍ
مؤسسات "الدولة" ،وغالبًا ما تتوىل امليليشيات املحليّة توزيع تلك املساعدات ،أو توكِ ُل
مجموعات من خارج ّ
األمر إىل شخصيّ ٍ
ات اجتامعيّ ٍة ودينيّ ٍة ليس لديها الخربة الكافية يف اإلدارة.
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توزيع مساعدات مقدمة من روسيا االتحادية عىل أرس قتىل سلطة األسد يف ريف القنيطرة الرشقي يف شباط /فرباير 2020
(املصدر :وكالة سانا)

توزيع املواد الغذائية عىل أرس القتىل ومصايب الحرب يف محافظة حامة ضمن فاعلية "إىل مدينة حامة بكل الحب من
روسيا" (املصدر :وكالة سانا)
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املخصصة للبيع يف
ّكل هذا أدّى إىل فسا ٍد كبريٍ يف ملف اإلغاثة ،أشار إليه وجود املوا ّد اإلغاث ّية غري
ّ
السوق .وهذا ما أدّى إىل تراجعٍ كبريٍ يف هيبة الدولة التي مل تعد ترعى "مواطنيها" .أ ّما روسيا فقد حاولت
أن تعيد لـ"الدولة" أحد مظاهر هيبتها يف رعاية مواطنيها؛ حيث حرصت عىل أن تكون الجوالت التفقديّة
للمستشفيات ومراكز اإليواء التي ينفّذها ضباط روس رفق َة ٍ
رسمي ميثل "الدولة" ،وغال ًبا ما يكون
وفد
ٍّ
محافظ املدينة املعنية بالزيارة عىل رأس هذا الوفد ضمن تغطي ٍة إعالم ّي ٍة رسم ّية .ولهذه الجوالت غايتان؛
فهي من جهة تك ّرس هيبة الدولة ،ومن جه ٍة أخرى تكون خطو ًة روس ّي ًة يف اتجاه التق ّرب إىل املجتمع
فمثال منذ عام  2016بدأت زيارات الروس إىل محافظة
تؤسس لقبولها عىل املدى البعيدً .
السور ّيّ ،
السويداء؛ وشملت مدن وقرى القريا وشهبا وعرى وشقا وغريها من املدن والبلدات .إضافة إىل زيارة
املشايف الحكوم ّية ومراكز إيواء النازحي .وغالباً ما رافق هذه الوفود الروسية ممثلون عن الحكومة وعن
مهامت توزيع املساعدات
"حزب البعث" ،وسط ٍ
غياب لعنارص امليليشيات الذين غال ًبا ما كانت توكل إليهم ّ
اإلنسان ّية .وتوزّع خالل هذه الزيارات السالل الغذائ ّية عىل األهايل وعىل النازحي ،غال ًبا بحضور اإلعالم،
ومن ث َّم يقوم املحافظ بإلقاء كلم ٍة مقتضب ٍة يرشح فيها دور روسيا يف مواجهة "اإلرهاب" ومنارصة القيادة
"الحكيمة".

توزيع مساعدات غذائية مقدمة من روسيا عىل األرس الوافدة املقيمة يف مركز اإلقامة املؤقت يف "معسكر الطالئع" يف بلدة
"رساس" يف ريف محافظة السويداء ،بحضور محافظ السويداء إبراهيم العيش يف ترشين األول /أكتوبر ( 2016املصدر:
وكالة سانا)
175

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

روسيا توزع املساعدات يف ريف محافظة درعا يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017بحضور نائب رئيس املكتب التنفيذي يف
محافظة درعا املهندس عواد سويدان (املصدر :وكالة سانا)

 .4املصالحات وتفريخ "املعارضات"
عىل الرغم من العنف الشديد الذي اتّبعته سلطة األسد وحلفاؤها (روسيا عرب سالح الطريان الذي
ريا) تجاه مناطق املعارضة املسلّحة ،إالّ أنّه كان هناك مسا ٌر آخر بالتوازي مع استخدام
أحدث دما ًرا كب ً
العنف املفرط؛ فقد استحدثت روسيا مركز تنسيق "املصالحات الوطن ّية" يف "قاعدة حميميم" .وعىل الرغم
ونصبت "عيل حيدر"
من أن سلطة األسد كانت قد استحدثت "وزارة املصالحة الوطن ّية" ،يف عام ّ ،2012
يل لروسيا عىل األرايض السوريّة ،حيث أُبرمت
عليها وزي ًرا؛ إالّ أ ّن "املصالحات" بلغت ذروتها بعد الوجود الفع ّ
ٍ
معارضات تابع ٍة لها
ري من "املصالحات" بوساطة "حميميم" .هذا إضافة إىل أ ّن روسيا عملت عىل تفريخ
كث ٌ
الرويس هذا
وتنسق معها .ويُظهر السلوك
يف سورية ،وهذه املعارضات تزور قاعدة "حميميم" باستمرار ّ
ّ
رغب ًة روس ّية يف أن تظهر "الدولة السورية" عىل أنّها ال تستخدم العنف للعنف ،بل تسعى للمصالحة وإحالل
السالم بوصفها دول ًة ال مافيا ،وليس هذا وحده فحسب ،إمنّ ا هناك أيضً ا معارضاتٌ تشاركها الرغبة يف
إحالل السالم عىل طريقتها ،وتؤيدها يف مكافحة اإلرهاب.
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وكانت روسيا قد ف ّرخت منصتي خالل سنوات تدخلها العسكري املعلن يف سورية منذ أيلول /سبتمرب
 ،2015األوىل حملت اسم "منصة حميميم" نسبة إىل القاعدة العسكرية الروسية الشهرية عىل الساحل
السوري ،ومن وجوهها ميس كريدي ،األمي العام لـ"الجبهة الدميقراطية السورية املعارضة" ،ومحمود
الدميقراطي السوريّة" .إضافة إىل شخصيات
الوطني
مرعي الذي يشغل منصب األمي العا ّم لـ"هيئة العمل
ّ
ّ
أخرى يعتربها الشارع السوري املعارض موالية لسلطة األسد وتتلطى وراء ما يُس ّمى عند املواالة بـ "املعارضة
الداخلية الوطنية الرشيفة" .والثانية هي "منصة موسكو" التي يتزعمها قدري جميل ،رئيس "جبهة التغيري
والتحرير ،وحزب اإلرادة الشعبية" ،وهو من أبرز الشخصيات السورية التي تتامهى متا ًما مع الرؤية
الروسية للحل يف سورية ،والتي تقوم عىل إعادة تعويم بشار األسد والحلقة الضيقة التي تحيط به يف أي
حل سيايس مقبل .وتحت ضغوط إقليمية ،اضطرت هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية إىل ض ّم هذه
ّ
ريا من الجانب الرويس
املنصة إىل صفوفها ،وهو ما اعتربه الشارع السوري املعارض اخرتاقًا سياس ًّيا كب ً
للمعارضة السورية التي تعترب وجود الروس يف سورية أقرب إىل االحتالل املبارش.
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خامساا :خامتة وتوصيات
أثبتت الدراسة أ ّن ما تطلق عليه روسيا وإيران وسلطة األسد اسم "إعادة اإلعامر" ما هو ،يف واقع
الحال ،إالّ عمليّة بناء نظامٍ أسد ٍّي جديد ،وهي عمليّ ٌة انطلقت منذ أدركت سلطة األسد أ ّن الثورة السوريّة
ٍ
مستويات ملواجهة الخطر الداهم  -منها املستوى
الخاص فتح ّركت عىل
بجانب منها هي تفكّك نظامها
ٍ
ّ
الطائفي -وقامت بعقاب السكّان الثائرين عليها ،بهدف إعادة تطويعهم ،وقتلت واعتقلت ،واستخدمت
ّ
سامه رأسها
التهجري القرس ّي ،والتغيري الدميوغرايفّ ،والهندسة الدميوغرافيّة القرسيّة ،للوصول إىل ما ّ
"املجتمع املتجانس" .ويف هذا السياق تأيت املخطّطات التنظيميّة القرسية ،مد ّعمة بترشيعات وقواني لتعطي
هذه الجرمية املنظمة ض ّد اإلنسانيّة رشعيّ ًة قانونيّ ًة هادفة إىل إزالة تج ّم ٍ
عات سكانيّ ٍة ثارت عليها إىل األبد
وتغيري طبيعتها العمرانيّة والطبقيّة ،الطائفيّة والعرقيّة بحاالت .وليكون ُّكل ذلك مك ّو ٍ
نات يف عمليّة بناء نظام
حكم جديد هجي متناقض ما بي مركزية سياسية أمنية اقتصادية تريدها سلطة األسد وبي توطي
الوجودين اإليراين والرويس باملراسيم والترشيعات واالتفاقيات ،ما يح ّول هذين الوجودين من وجودين
بالقوة إىل أن يصبحا وجودين بحكم القانون ،وهي الهجانة/التناقض التي ما زالت إىل اآلن من أه ّم أسباب
الهشاشة بالبنيان الذي بنوه؛ وهو التناقض الذي ال يني يتفاعل مع التناقضات األخرى (منها املتولدة عن
العقوبات الغربية ،واإلرادات الشعبية السورية) ما يزيد من حدة الهجانة ويبقي دينامياتها متحركة ومفتوحة
يعج الواقع بأسبابها أكرث بكثري من أي وقت
عىل كل االحتامالت .ومن هذه االحتامالت الحرب األهلية التي ّ
مىض.
وبارتباط عملية بناء نظام الحكم االستبدادي الجديد بعملية إعادة اإلعامر ارتباطًا عضويًّا كنتيجة
لتدمري التحالف الرويس اإليراين األسدي لقطاع واسع من العمران يف سورية ،صار الرصاع عىل إعادة
اإلعامر هو الرصاع نفسه عىل عملية بناء نظام الحكم الجديد .ويف هذا املشهد تحاول روسيا السيطرة عىل
وكالة العملية برمتها ،واعدة األطراف مبراعاة مصالحهم وإدارتها بالنيابة عنهم .بينام تحاول إيران التعض
يف سورية ،للتجهيز ألطوار جديدة للرصاع تراهن أنها ستكون فيها قد تصالحت مع الغرب ،أو تكون فيها
إدارة أمريكية أقل تطرفًا معها تقبل إدارة طويلة للرصاع بينهام ،فوطّنت ما استطاعت من عنارص امليليشيا
الشيعيّة األجنبيّة التي استقدمتها للحرب إىل جانب سلطة األسد ،وعرب السيطرة عىل بعض املناطق التي
تجدها إسرتاتيجيّ ًة ملرشوعه يف سورية (مدينة القصري يف محافظة حمص ومحيط السيدة زينب يف ريف
ٍ
ٍ
حاالت
حاالت ،ويف
دمشق وغريها) ،ويف هذه املناطق استفادت من أدوات الحرب وتهجري السكان يف
األمني الشديد عىل
أخرى من ظروف الحرب التي شاركت يف شنّها عىل الشعب السور ّي ،ومن التضييق
ّ
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السوريّي الذي شاركت فيه ،لرشاء األمالك وغصبها أحيانًا .كام أنّها طورت من أدوات تغلغلها الناعمة،
فأقامت بعض املشاريع التعليم ّية الدين ّية والجمع ّيات الخرييّة واإلغاث ّية .إضافة إىل سعيها لتوسيع املقامات
واملزارات الدين ّية بوصفها نقاط ارتكا ٍز لها ،وتعويد املجتمع يف املناطق املوجودة فيها عىل الطقوس الدين ّية
ذات الصبغة الشيع ّية (كرنفاالت عاشوراء والتطبري وغريها).
وبينت الدراسة كيف أن عملية بناء النظام الجديد قد أعيقت مؤخ ًرا بقانون قيرص من دون أن تتوقف؛
فمنذ أن رشعت الواليات املتحدة األمريكية ،واالتحاد األورويب ،يف تطبيق العقوبات عىل النظام السوري
وسلطة األسد تحاول التكيف معها غري عابئة بحياة السوريي الذين تقتلهم عىل كل حال .ومع الوقت تحولت
آلية التكيف إىل عالقات وسلوكيات أخذت باالستقرار كبنى .وعىل الرغم من أن االستمرار يف العقوبات،
ورمبا تصاعدها ،وبشكل مرتابط بي سورية وإيران ،سيؤدي لتكريس الهجانة والهشاشة (الهجانة نتيجة
ضعف املركز وانتشار سلطات عديدة لها تبعيات تتجاوزه إىل العالقة بواحد من االحتاللي الرويس
حتام إىل مزيد من الهشاشة) ،إال أن سلطة األسد مل تع َّد
واإليراين؛ وهو ،مضافًا إىل اقتصاد يشبهه ،سيقود ً
ذلك خط ًرا وجوديًّا عليها طاملا هي يف معركة مع الشعب السور ّي ،وقبلته عىل أمل أن ينتهي األمر مبساومات
مع الغرب يبقيها يف الحكم ويتيح لها استعادة مركزية الحكم.
ختا ًما :خلصت الدراسة إىل مجموعة من التوصيات تتشارك يف جزء منها مع رؤية "مجموعة العمل
من أجل بناء سورية ح ّرة" حول املبادئ العامة لعملية إعادة بناء سورية ،80وهي:
 -1ربط رفع العقوبات عن سلطة األسد ،وإعادة العالقات السياسية معها ،وعملية متويل إعادة اإلعامر،
بخطوات عملية تبدأ بإطالق رساح معتقيل الرأي كافة من سجون سلطة األسد ،وإيقاف فوري
لعمليات استهداف املدنيي عىل جميع األصعدة ،وإعادة املهجرين قرسيًّا من دون قيد أو رشط،
ومن مثّة الرشوع يف عملية سياسية بناء عىل مفاوضات موثوقة تفض إىل استالم ممثلي منتخبي
 - 80مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة ،مجموعة العمل من أجل بناء سورية ح ّرة ،رؤية من ّ
ي ٍ سوريّة حول
ظمات مجتمعٍ مدن ّ
المبادئ العا ّمة لعمليّة إعادة البناء ،كانون األول /ديسمبر .2018
http://www.drsc-sy.org/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%91%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8d%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%91%d9%8d/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

دميقراطيًّا الحك َم يف سورية ،يف الوقت نفسه الذي تجري فيه عملية قانونية تضمن وصول جميع
الضحايا إىل سبل إنصاف فعالة.
عدم املساس بحقوق وملكيات املواطني السوريي ومن يف حكمهم بحجة إعادة اإلعامر.
ضامن عدم مشاركة املتهمي أو املشتبه بارتكابهم أو مشاركتهم يف جرائم ضد اإلنسانية وجرائم
حرب يف العملية السياس ّية وإعادة اإلعامر.
عدم استخدام أموال إعادة اإلعامر الرتكاب جرائم جديدة ،أو مكافأة املجرمي.
قيام عملية إعادة اإلعامر عىل رشط الدميقراطية ،ومنها مشاركة الجمهور عرب آليات ينظمها بنفسه
(نقابات ،جمعيات ،مجالس محلية.)...
مؤسساته التي عرف عنها الشفافية والدميقراطية ،كجهات
مشاركة املجتمع املدين املستقل والحر ،عرب ّ
رقابية عىل مراحل عملية إعادة اإلعامر ،من التخطيط مرو ًرا بالرقابة ،وصوالً إىل نهاية العملية.
عودة الالجئي والنازحي الطوعية من دون أي قيد أو رشط.
ضامن حرية اإلعالم يف مواكبة إعادة اإلعامر مبا يعزز الشفافية والصدقية.
التوافق التام مع أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
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سادساا :وثائق وملحقات
 .1الوثائق
الوثيقة رقم ( :)1إعالنات مزاد علني صادرة عن رئيس اللجنة العسكرية واألمنية يف محافظة حامة
لضامن استثامر األرايض يف منطقتي "محردة" و"صوران" ،العائدة ملكيتها إىل أشخاص مهجرين منها
(املصدر :صفحة "اتحاد الفالحي يف محافظة حامة" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك").
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الوثيقة رقم ( :)2إعالنات مزاد علني صادرة عن رئيس اللجنة العسكرية واألمنية يف محافظة حامة
لضامن استثامر األرايض يف منطقة "سلمية" ،العائدة ملكيتها إىل أشخاص مهجرين منها (املصدر:
صفحة "اتحاد الفالحي يف محافظة حامة" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك").
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الوثيقة رقم ( :)3مناذج من اعرتاضات الصناعيي عىل النتائج التي توصلت لها اللجنة املكلفة من
املحافظة يف ما يتعلق بتقييم نسبة الدمار يف منطقة القابون الصناعي (املصدر :صفحة "صناعيي
منطقة القابون" عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك)
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الوثيقة رقم ( :)4الخربة املقدمة من لجنة خرباء من نقابة املهندسي يف دمشق يف تاريخ  14آب/
أغسطس  ،2018والتي صادق عليها وزير العدل (املصدر :صفحة "صناعيي منطقة القابون" عىل موقع
التواصل االجتامعي "فيسبوك)
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الوثيقة رقم ( :)5مناذج من اعرتاضات صناعيي القابون التي درسناها:
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اعرتاض مق ّدم من رشكة دالل التجارية عىل املخطط التنظيمي رقم .104
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اعرتاض مقدّم من عاطف طيفور (محرض رقم  ،1973مقسم رقم  42القابون الصناعية) عىل املخطط التنظيمي رقم .104
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الوثيقة رقم ( :)6فتوى مجلس االفتاء يف املجلس اإلسالمي السوري يف تاريخ  8آب /أغسطس 2017
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 .2امللحقات
امللحق رقم ( :)1القانون  19لعام  2012قانون مكافحة اإلرهاب
رئيس الجمهورية
بناء عىل أحكام الدستور
وعىل ما أقره مجلس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 1433-8-9هجري املوافق لـ  2012-6-28ميالدي.
يصدر ما ييل:
املادة ()1
يقصد بالتعابري التالية يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون املعنى املبي جانب كل منها:
القانون :قانون مكافحة اإلرهاب
الدولة :الجمهورية العربية السورية
العمل اإلرهايب :كل فعل يهدف إىل إيجاد حالة من الذعر بي الناس أو اإلخالل باألمن العام أو اإلرضار
بالبنى التحتية أو األساسية للدولة ويرتكب باستخدام األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات أو املواد امللتهبة أو
املنتجات السامة أو املحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهام كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي
أداة تؤدي الغرض ذاته.
املنظمة اإلرهابية :هي جامعة مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكرث بهدف ارتكاب عمل إرهايب أو أكرث.

متويل اإلرهاب :كل جمع أو إمداد بشكل مبارش أو غري مبارش باألموال أو األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات
أو وسائل االتصال أو املعلومات أو األشياء األخرى بقصد استخدامها يف تنفيذ عمل إرهايب يرتكبه شخص
أو منظمة إرهابية.
تجميد األموال :هو حظر الترصف باألموال املنقولة وغري املنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيري صورتها لفرتة
معينة أو خالل مراحل التحقيق واملحاكمة.
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املصادرة :هي الحرمان الدائم من األموال املنقولة وغري املنقولة وانتقال ملكيتها إىل الدولة وذلك مبوجب
حكم قضايئ.
املادة ()2
املؤامرة:
املؤامرة التي تهدف إىل ارتكاب أي جناية من الجنايات املنصوص عليها يف هذا القانون يعاقب عليها
باألشغال الشاقة املؤقتة.
املادة ()3
املنظمة اإلرهابية:
 -1يعاقب باألشغال الشاقة من عرش سنوات إىل عرشين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.
 -2وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة سبع سنوات عىل األقل لكل من انضم إىل منظمة إرهابية أو أكره
شخصا بالعنف أو التهديد عىل االنضامم إىل منظمة إرهابية.

 -3تشدد العقوبة الواردة يف هذه املادة وفق القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون العقوبات إذا كان
القصد من إنشاء املنظمة اإلرهابية تغيري نظام الحكم يف الدولة أو كيان الدولة.
املادة ()4
التمويل والتدريب عىل األعامل اإلرهابية:
 -1مع عدم اإلخالل باألحكام املتعلقة بتجميد وحجز األموال املنقولة وغري املنقولة وتتبعها املنصوص عليها
بقانون مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وتعديالته والتعليامت والقرارات ذات الصلة ..يعاقب كل
من قام بتمويل عمل إرهايب أو أكرث باألشغال الشاقة من خمس عرشة سنة إىل عرشين وبالغرامة ضعفي
قيمة األموال املنقولة وغري املنقولة أو األشياء التي كانت محال للتمويل.
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 -2يعاقب باألشغال الشاقة من عرش سنوات إىل عرشين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكرث عىل
استعامل املتفجرات أو األسلحة مبختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل االتصال أو عىل فنون القتال الحربية
وذلك بقصد استعاملها يف تنفيذ عمل إرهايب.
 -3ال تخل أحكام هذه املادة بتطبيق قواعد االشرتاك الجرمي عند توفرها املنصوص عليها يف قانون
العقوبات العام.
املادة ()5
وسائل اإلرهاب:
 -1يعاقب باألشغال الشاقة من خمس عرشة سنة إىل عرشين وبالغرامة ضعفي قيمة املضبوطات كل من
قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو رسقة أو اختالس األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات مهام كان نوعها
بقصد استخدامها يف تنفيذ عمل إرهايب.

 -2وتكون العقوبة اإلعدام إذا رافق هذه األفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
املادة ()6
التهديد بعمل إرهايب:
 -1يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهايب بهدف حملها عىل القيام بعمل
ما أو االمتناع عنه.
 -2وتكون العقوبة األشغال الشاقة من خمس عرشة سنة إىل عرشين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل
النقل الجوي أو البحري أو الربي العامة أو الخاصة أو االستيالء عىل عقار مهام كان نوعه أو االستيالء
عىل األشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
 -3وتكون العقوبة اإلعدام إذا أدى الفعل إىل موت الشخص.
املادة ()7
عقوبة العمل اإلرهايب:
211

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

 -1يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الرضر من ارتكب عمال إرهابيا نجم عنه عجز
إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو اإلرضار بالبنية التحتية أو األساسية للدولة.
 -2وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة خمس سنوات عىل األقل إذا كانت الوسائل املستخدمة يف العمل
اإلرهايب تحدث تفجريا صوتيا فقط.
املادة ()8
الرتويج لألعامل اإلرهابية:
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل من قام بتوزيع املطبوعات أو املعلومات املخزنة مهام كان شكلها بقصد
الرتويج لوسائل اإلرهاب أو األعامل اإلرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكرتونيا
لهذا الغرض.
املادة ()9
نطاق تطبيق القانون:
تعد الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون من الجرائم التي تدخل يف الصالحية الذاتية املنصوص عليها
يف قانون العقوبات كام تشمل الحامية املقررة يف هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية
والهيئات التي متثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية األجنبية والهيئات واملنظامت الدولية
املوجودة عىل أرض الدولة السورية.
املادة ()10
واجب اإلبالغ:
يعاقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم يف سورية علم بإحدى الجنايات
املنصوص عليها يف هذا القانون ومل يخرب السلطة عنها .
املادة ()11
تجميد األموال:
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للنائب العام املختص أو ملن يفوضه أن يأمر بتجميد األموال املنقولة وغري املنقولة لكل من يرتكب إحدى
الجرائم املتعلقة بتمويل األعامل اإلرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إذا
كانت هناك دالئل كافية عىل ذلك ضامنا لحقوق الدولة واملترضرين.
املادة ( )12املصادرة والتدابري:
يف جميع الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون تحكم املحكمة بحكم اإلدانة مبصادرة األموال املنقولة
وغري املنقولة وعائداتها واألشياء التي استخدمت أو كانت معدة الستخدامها يف ارتكاب الجرمية وتحكم
بحل املنظمة اإلرهابية يف حال وجودها.
املادة ( )13األعذار القانونية:
 -1يعفى من العقاب من اشرتك بإحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون وأخرب السلطة عنها قبل
البدء بأي فعل تنفيذي.
 -2ويستفيد من العذر املخفف املجرم الذي يتيح للسلطة القبض عىل املجرمي املتوارين ولو بعد مبارشة
املالحقة.
املادة ()14
تلغى املواد من املادة  304وحتى  306من قانون العقوبات وعقوبة متويل اإلرهاب املنصوص عليها باملادة
 14من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  33لعام 2005
وتعديالته والقانون رقم  26لعام  2011املتعلق بتهريب وتوزيع األسلحة عند نفاذ هذا القانون.
املادة ()15
ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ويعترب نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق يف  1433-8-13هجري املوافق ل  2012-7-2ميالدي.
رئيس الجمهورية
بشار األسد
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امللحق رقم ( :)2املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012بإحداث منطقتي تنظيميتي يف نطاق محافظة
دمشق ضمن املصور العام ملدينة دمشق.
رئيس الجمهورية
بناء عىل أحكام الدستور
يرسم ما ييل:
املادة :1تحدث يف نطاق محافظة دمشق املنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن املصور العام
ملدينة دمشق لتطوير مناطق املخالفات والسكن العشوايئ وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية املعدة لهام
من محافظة دمشق وتصدق وفق القواني واألنظمة النافذة..
املنطقة األوىل :تنظيم منطقة جنوب رشق املزة من املنطقتي العقاريتي مزة  -كفرسوسة.
املنطقة الثانية :تنظيم جنويب املتحلق الجنويب من املناطق العقارية مزة  -كفرسوسة  -قنوات بساتي -
داريا  -قدم.
املادة :2خالفاً ألي نص نافذ يطبق التنظيم والتوزيع عىل املنطقتي املشار إليهام يف املادة  1السابقة وفق
األحكام واألسس املنصوص عليها يف هذا املرسوم الترشيعي.
املادة  :3تؤلف األمالك الداخلة ضمن املنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشرتكاً بي أصحاب الحقوق فيها
بحصص تعادل القيمة املقدرة مللكية كل منهم أو الحق العيني الذي ميلكه.
املادة  :4مينع إجراء املعامالت اآلتية عىل العقارات الداخلة يف املنطقتي التنظيميتي بعد صدور هذا
املرسوم الترشيعي.
أ  -عمليات البيع والرشاء أو الهبة أو العارية أو إحالل العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمي
أو رهن أو وكالة مهام كانت صيغتها تخفي هذا الترصف.
ب -التوحيد واإلفراز وتصحيح األوصاف.
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ج -منح الرتخيص بالبناء.
د -التغيري مبعامل عقارات املنطقة التنظيمية وأوصافها.
املادة:5
أ  -تطلب محافظة دمشق خالل مدة أسبوع من تاريخ صدور هذا املرسوم الترشيعي من مديرية املصالح
العقارية إعداد جدول بأسامء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية مبا فيها من اإلشارات املدونة عىل
صحائفها.
ب -عىل مديري املصالح العقارية تأمي الجداول املطلوبة خالل مدة  30يوماً.
ج -تؤلف محافظة دمشق خالل شهر من تاريخ صدور هذا املرسوم الترشيعي لجنة أو أكرث لحرص وتوصيف
عقارات املنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة مبحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغريها ولها أن تستعي
بالصور الجوية لالستناد إليها يف عمل اللجنة واللجان األخرى.
املادة:6
أ  -تدعو محافظة دمشق خالل شهر من صدور هذا املرسوم الترشيعي املالكي وأصحاب الحقوق العينية
يف املنطقتي بإعالن ينرش يف صحيفة محلية واحدة عىل األقل ويف إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملوقع االلكرتوين ملحافظة دمشق ويف لوحة إعالنات املحافظة ولوحة إعالنات املنطقة للترصيح بحقوقهم
وعىل هؤالء وكل من له عالقة بعقارات املنطقة التنظيمية اصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إىل محافظة
دمشق خالل ثالثي يوماً من تاريخ اإلعالن بطلب يعي فيه محل إقامته املختار ضمن مدينة دمشق مرفقاً
بالوثائق واملستندات املؤيدة لحقوقه أو صور عنها "إن وجدت" ويف حال عدم وجودها أن يذكر يف طلبه
املواقع والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
ب -يجوز ألقارب أصحاب الحقوق يف املنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام مبامرسة الحقوق
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.
تقدير قيمة العقارات يف املنطقة التنظيمية
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املادة :7تقدر قيمة عقارات املنطقة وفق وضعها الراهن مبا عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات
والحقوق العينية والحقوق املدعي بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية واألسس املنصوص عليها يف
املادة  10من هذا املرسوم الترشيعي من قبل لجنة يشكلها املحافظ من:
قاض مبرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
خبريين اثني يف التقييم العقاري يسميهام وزير االسكان والتنمية العمرانية عضوين
خبريين اثني ميثالن املالك عضوين
املادة  :8يتم انتخاب خرباء ماليك العقارات يف املنطقة التنظيمية بدعوة من محافظة دمشق لألشخاص
الذين حددوا موطنهم املختار ويف صحيفة يومية النتخاب ممثليهم ويعترب االنتخاب صحيحاً بأكرثية
أصوات من لبى الدعوة ويحدد يف الدعوة مكان وزمان االنتخاب.
إذا مل يلب أصحاب عقارات املنطقة التنظيمية الدعوة النتخاب ممثليهم يف لجنة تقدير القيمة يقوم القايض
البدايئ يف دمشق بتعيي الخبريين املشار إليهام ويف حال تغيب أحد ممثيل املالكي أو كليهام فيسمى
البديل من قبل القايض البدايئ.
املادة :9
أ  -يشرتط يف رئيس اللجنة وأعضائها أال يكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو
مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام املادة  174من قانون أصول املحاكامت.
ب -يؤدي أعضاء اللجنة اليمي القانونية اآلتية أمام رئيس اللجنة قبل مبارشتهم عملهم" .أقسم بالله العظيم
أن أقوم مبهمتي بأمانة وصدق وأال أفيش أرسار املذاكرات".
ج -تكون اجتامعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وجميع األعضاء وتتخذ قراراتها باإلجامع أو باألكرثية.
د -تعترب قرارات اللجنة قطعية وغري قابلة ألي طريق من طرق الطعن أو املراجعة.
هـ -بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب ملالك وبناء عىل
اعرتاضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار الالزم بتحديد االستحقاق املرتتب نتيجة ذلك
وإبالغه إىل محافظة دمشق.
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وعىل املحافظة حساب القيمة السهمية املعادلة وفق النسبة املحددة بقرار لجنة التوزيع ورصفها من حساب
صندوق املنطقة أو اسرتداد مايعادلها إيرادا ً للصندوق.
املادة  :10تراعي اللجنة يف تقدير قيمة العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادالً
للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا املرسوم الترشيعي مبارشة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ
عىل األسعار نتيجة صدور هذا املرسوم الترشيعي أو املضاربات التجارية إذا كان هذا االرتفاع بالقيمة ال
يربره ارتفاع مامثل يف املناطق املجاورة مع األخذ باالعتبار حي تقدير القيمة.
ضبوط التوصيف املعدة من قبل اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة ج من املادة  5من هذا املرسوم الترشيعي.موقع األرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز مدينة دمشق واتصالها بالعمران وتوافراملرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.
تصنيف األرايض الزراعية وماعليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربهامن الطرق واملرافق العامة ومركز املدينة ومصادر الري فيها.
املادة  :11عىل اللجنة االلتزام بأسس تقدير القيمة وتنظيم جدول التقدير بقيمة األرض والبناء واألشجار
واملزروعات واإلنشاءات األخرى كل منها بحقل مستقل.
املادة  :12يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن اللجنة بشكل نهايئ فيام
إذا شابها عيب قانوين.
املادة  :13تعلن محافظة دمشق خالل أسبوع من تاريخ استالمها قرارات لجنة التقدير يف لوحة اإلعالنات
لديها ويف لوحة إعالنات املنطقة وبالنرش يف صحيفة محلية عن انتهاء أعامل لجنة التقدير ويتضمن
اإلعالن إشارة رصيحة للجهة املختصة التي تجب مراجعتها لالطالع عىل جداول التقدير املوجودة لديها.
لجنة حل الخالفات
املادة  :14تشكل لدى محافظة دمشق وخالل شهر واحد من تاريخ انتهاء املدة املحددة يف املادة  6لتقديم
االدعاء بامللكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكرث ذات اختصاص قضايئ تختص بالنظر يف جميع االعرتاضات
واالدعاءات بامللكية أو باملنازعات العينية عىل العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع
الدعاوى املامثلة املتعلقة باملنطقة القامئة أمام املحاكم التي مل يبت فيها بحكم مربم.
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املادل :15يصدر محافظ دمشق قرارا ً بتشكيل اللجان املشار إليها يف املادة  14السابقة كام ييل :أ -قاض
مبرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
ب -ممثل ملديرية املصالح العقارية يف املحافظة من حملة اإلجازة يف الحقوق يسميه املدير العام عضوا ً
ج -ممثل عن محافظة دمشق من حملة االجازة يف الحقوق يسميه املحافظ عضوا ً
يجب أال تقل خدمة ممثل كل من املديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة دمشق يف الدولة عن عرشسنوات من تاريخ حصولهام عىل شهادة اإلجازة يف الحقوق.
يؤدي عضوا اللجنة اليمي التالية أمام رئيسها" :أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهمتي بأمانة وصدق والأفيش أرسار املذاكرة".
ينص قرار تشكيل اللجنة عىل املدة الالزمة إلنجاز مهمتها.املادة  :16تتمتع اللجنة يف سبيل الفصل يف االدعاءات أو املنازعات املقدمة أو املحالة إليها بجميع
االختصاصات التي تتمتع بها املحكمة املختصة أصالً بالنظر يف النزاع.
املادة :17
أ -تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف يف دمشق وفق املواعيد واألصول املتبعة
يف استئناف قرارات قايض األمور املستعجلة وتفصل محكمة االستئناف يف غرفة املذاكرة بالطعن
بقرار مربم ويبقى للمترضر الذي مل يكن طرفا يف النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الرضر
بالتعويض عن الرضر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
ب -يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية  ..بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إىل
محافظة دمشق مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم املقرر يف قانون الرسوم والتأمينات
القضائية لتنفيذ األحكام القضائية.
بكتاب من رئيس محكمة االستئناف إىل محافظة دمشق مرفقاً بصورة عن قرار املحكمة بعداستيفاء الرسوم القانونية.
املادة  :18تعفى اللجنة من التقيد باألصول واملهل املقررة يف قانون أصول املحاكامت ويجوز لها
أن تكون لجنة تحكيم بناء عىل اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح.
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إجراءات تنفيذ املنطقة التنظيمية
املادة :19
أ -تقوم محافظة دمشق باالشرتاك مع املؤسسات والرشكات املختصة بإيصال وتنفيذ املرافق العامة
والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق ومالعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصاالت
وغريه من الخدمات إىل املقاسم امللحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث املواصفات.
ب. -تحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية واملرافق العامة
وتعويضات اإلخالء وجميع بدالت اإليجار املستحقة للشاغلي وفق أحكام املادة  44من هذا
املرسوم الترشيعي وأجور املثل ونفقات البيع باملزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخرباء
واملتعاقدين والعقود املربمة لتنفيذ األعامل املساحية والفنية واملكافات والفوائد املرصفية وجميع
النفقات الالزمة للحفاظ عىل املنطقة التنظيمية وتطوير املدينة وازدهارها.
املادة :20
أ -يحدث لدى محافظة دمشق بقرار من وزير اإلدارة املحلية صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية
لتغطية ومتويل كل النفقات املبينة يف املادة  19السابقة وإلشادة أبنية السكن االجتامعي والبديل
وكل نفقات املنطقة التنظيمية.
ب -يتم متويل الصندوق من االعتامدات السنوية الالزمة التي ترصد يف املوازنة املستقلة "متويل
مشاريع استثامرية تنموية ذات مردود وفق أحكام املادة  34من قانون اإلدارة املحلية".
القروض من املصارف املعتمدة.اإليرادات الناتجة عن عقود املبادلة أو املشاركة التي تربمها محافظة دمشق لغاية متويلالصندوق مع رشكات مختصة مقابل متليكها حصصا يف املقاسم التنظيمية العائدة لها وقيمة ما
تبيعه من مقاسمها باملزاد العلني.
أي إيرادات أخرى للمنطقتي التنظيميتي.املادة  :21يقتطع مجاناً وفق املخطط التنظيمي العام واملخطط التنطيمي التفصييل جميع األرايض الالزمة
إلنجاز وتنفيذ:
 -1الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات واملشيدات العامة وتشمل "مراكز الجهات
العامة واملدارس واملخافر واملستشفيات واملستوصفات واملراكز الصحية ومراكز اإلطفاء
واملعابد "املساجد والكنائس" واملكتبات العامة واملراكز الثقافية واألماكن املعدة لآلثار العامة
واملالعب الرياضية ومراكز الرعاية االجتامعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات
219

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

معالجة الرصف الصحي ومحطات ضخ مياه الرشب ومراكز الدعم املجتمعي وتسلم إىل
الجهات العامة دون بدل".
 -2املقاسم املخصصة ملحافظة دمشق إلشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل املحدود
والسكن االجتامعي وتغطية النفقات املذكورة يف املادة .19
-3
ب -يجب أال تؤدي االقتطاعات املبينة يف البندين  2-1السابقي من هذه املادة إىل انخفاض
نسبة املساحة املخصصة ملاليك املنطقة التنظيمية عن مساحة  80باملئة م 2لكل واحد مرت
مربع من األرض وملحافظة دمشق رفع عامل االستثامر التكثيف لتحقيق هذه النسبة.
املادة:22
أ -تعترب املنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع املالكي وأصحاب الحقوق فيها.
ب -متثل محافظة دمشق هذه الشخصية االعتبارية ومتارس الصالحيات التي تكفل تنفيذ املصور التنظيمي
وتصفية أمالك املنطقة وحقوقها وفق أحكام هذا املرسوم الترشيعي.
ج -تعد جميع مقاسم املنطقة التنظيمية املخصصة للاملكي وأصحاب الحقوق مملوكة عىل الشيوع فيام
بينهم.
د -تنتهي أعامل املنطقة التنظيمية بصدور قرار لجنة التوزيع وفق أحكام الفقرة "هـ" من املادة  25من هذا
الترشيعي.
املرسوم
املادة  :23عىل محافظة دمشق تنظيم الجدولي التاليي خالل شهر من تاريخ انتهاء أعامل لجان حل
الخالفات ليكونا أساساً لعملية التوزيع..
أ -جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات املنطقة يتضمن:
اسم صاحب االستحقاق وحصته السهمية من العقار "وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.ب -جدول هجايئ بأسامء املالكي أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم يف املنطقة.
تقدير املقاسم التنظيمية وتوزيعها
املادة :24
أ -يتم تقدير قيم املقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية عىل الشيوع بي أصحاب الحقوق يف
املنطقة التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من محافظ دمشق عىل النحو التايل:
قاض مبرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
خبريان يف التقييم العقاري يسميهام وزير اإلسكان والتنمية العمرانية عضوين
خبريان "ميثالن املالكي" عضوين
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ب -يؤدي أعضاء لجنة التقدير والتوزيع أمام رئيسها اليمي املنصوص عنها يف املادة  15من هذا
املرسوم الترشيعي.
ج -يتم انتقاء خبريي املالكي وفق األحكام املنصوص عنها يف املادة  8من هذا املرسوم الترشيعي.
د -يشرتط يف رئيس وعضو لجنة التقدير والتوزيع ما يشرتط يف عضو لجنة التقدير املبينة يف املادة
 9من هذا املرسوم الترشيعي.
املادة  :25عىل لجنة التوزيع..
أ -تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم املنطقة املحددة عىل مصورها التقسيمي بعد استبعاد
املقاسم املقتطعة وفق أحكام املادة  21من هذا املرسوم الترشيعي.
ب -إجراء املقارنة بي القيمة اإلجاملية لجميع عقارات املنطقة التنظيمية املقدرة من قبل لجنة
التقدير ومجموعة قيم املقاسم التنظيمية املقدرة من قبلها.
ج -حساب الزيادة أو النقصان بينهام ونسبتها.
د -إعادة توزيع حصص جميع أصحاب الحقوق يف كامل املنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة
أو النقصان.
ه -تصدر اللجنة قرارها النهايئ القطعي متضمناً الجداول النهائية بأسامء أصحاب الحقوق يف
املنطقة التنظيمية معدال كاملكي عىل الشيوع ألسهم املقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية
املعادلة يف مجموعها قيمة املقاسم التنظيمية املخصصة للاملكي.
و -تحدد الحصة للاملكي مبا يعادل القيمة اإلسمية للسهم الواحد مببلغ لرية سورية واحدة.
املادة:26
أ -تسلم لجنة التوزيع الجداول النهائية إىل محافظة دمشق خالل مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها موقعة
من جميع أعضائها.
ب -تدعو محافظة دمشق أصحاب الحقوق لالطالع عليها مبوجب إعالن ينرش يف إحدى الصحف املحلية
ويف لوحة إعالنات محافظة دمشق وموقعها االلكرتوين إن وجد ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
املادة :27
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أ -تقوم محافظة دمشق بتنظيم قيود سجالت امللكية السهمية مبا يحافظ عىل امللكيات السهمية
والحقوق العينية وتصدر بيانات أسمية بأسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وتسلمها إىل مالكيها
وفق الجداول املعدة من قبل لجنة التوزيع.
ب -يجب أن يتضمن السجل أو البيان املعلومات التالية..
..الرقم التسلسيل.
..اسم املنطقة التنظيمية.
..اسم مالك األسهم يف املقاسم التنظيمية.
..عدد األسهم.
..املجموع الكيل ألسهم املنطقة التنظيمية.
..كل االشارات املوضوعة عىل الحصص السهمية املنقولة من الصحائف العقارية أو
املطلوب وضعها بأحكام قضائية.
..الرقم الوطني.
املادة :28
أ -ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وخالل مدة عام من تاريخ إعالن جدول التوزيع النهايئ
تداول ملكية األسهم فيام بينهم أو للغري كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات يف السجل.
ب -ال تنقل الحقوق املرتبطة باألسهم إال بعد قيدها يف سجل األسهم لدى محافظة دمشق وال يحتج
بالترصف يف مواجهة الغري إال من تاريخ القيد يف هذا السجل وميتنع عىل محافظة دمشق إجراء
القيد إذا كان منطوياً عىل مخالفة ألحكام هذا املرسوم الترشيعي.
ج -تتقاىض محافظة دمشق لصالح صندوق املنطقة من الجهة البائعة أو املتنازلة نسبة  5باأللف من
القيمة االسمية ملجموع األسهم املباعة أو املتنازل أو املطلوب تجزئتها عند كل عملية ومبا ال يقل عن
 200لرية سورية للطلب الواحد إضافة لجميع الرضائب والرسوم املالية املستحقة وفقا ألحكام
القواني واألنظمة املالية النافذة وفقا لقيمتها األسمية.
د -ملن يرغب االطالع عىل معلومات مللكية أسهم ألحد املالكي من سجل األسهم والحصول عىل صورة
طبق األصل عنها مينح املطلوب لقاء رسم تحدده محافظة دمشق.
ه -يتم حفظ املعلومات الواردة يف سجل األسهم بشكل الكرتوين.
و -تعترب البيانات الصادرة عن محافظة دمشق لسجل األسهم سندا ً رسمياً.
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املادة :29
أ -يتم توزيع املقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثالثة خيارات وفق رغبة واختيار
ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع..
الخيار األول ..التخصص باملقاسم.
الخيار الثاين ..املساهمة يف تأسيس رشكة مساهمة وفق قانون الرشكات النافذ أو قانون التطوير
واالستثامر العقاري لبناء وبيع واستثامر املقاسم.
الخيار الثالث ..البيع باملزاد العلني.
ب -عىل ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وخالل مدة عام من تاريخ إعالن جدول التوزيع
التقدم إىل محافظة دمشق بطلب تحديد أحد الخيارات الواردة يف الفقرة أ السابقة ووفق اآليت:
ج -تتوىل محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب االختيار كام تقوم بتدقيق
بيانات األسهم املرفقة بالطلب مع سجل األسهم.
املادة  :30ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع التي تبلغ قيمة أسهمهم القيمة اإلسمية ألحد
املقاسم أن يتقدموا بطلبهم إىل محافظة دمشق لالكتتاب عىل املقسم الذي يرغبون به متضمنا اآليت:
أ -رقم املقسم املكتتب عليه وأسامء ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع الرشكاء ومقدار
حصتهم السهمية مرفقا ببيانات األسهم املعادلة لقيمة املقسم.
ب -عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان عىل حصصهم السهمية متنع من
املساهمة برشكة أو الحصول عىل الرتخيص بالبناء.
ج -عىل محافظة دمشق دراسة طلبات االكتتاب خالل مدة ال تتجاوز خمسة عرش يوماً من تاريخ
تقديم الطلب ورفض أي طلب يخالف رشوط االكتتاب ويف حال الحاجة إىل استكامل أي نقص يف
طلب االكتتاب يعترب تاريخ استكامله تاريخاً جديدا ً لتقديم الطلب.
د -يصدر املكتب التنفيذي قرارا ً بتخصيص املقسم.
هـ -يف حال التقدم بأكرث من طلب اكتتاب للتخصص مبقسم واحد تكون األفضلية بتخصيص صاحب
أو أصحاب طلب االكتتاب وفق التسلسل األسبق لتاريخ تسجيل الطلب يف محافظة دمشق.
و -يحق ملالك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية أو االعتبارية التقدم
بطلبه للتخصص مبقسم أو أكرث وفق ملكيته من األسهم املعادلة لقيمة املقسم أو املقاسم املطلوب
التخصص بها إذا كانت ملكيته ألسهم املقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته األصلية أو االرثية السابقة
قبل صدور هذا املرسوم الترشيعي يف املنطقة التنظيمية واملحددة بقرار لجنة التوزيع.
ز -ال يحق ألي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد صدور هذا املرسوم الترشيعي التملك والترصف بأي
أسهم يف املقاسم التنظيمية اململوكة عىل الشيوع بطريقة التداول أو الرشاء أو التنازل متكن من
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التخصص بأكرث من مقسم واحد من املقاسم التنظيمية ويعد من أشكال الترصف البيع أو الهبة أو
العارية أو إحالل العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمي أو رهن أو وكالة مهام كانت
صيغتها تؤدي إىل التملك ويعترب هذا الترصف باطالً بطالناً مطلقاً يف معرض تطبيق هذا املرسوم
الترشيعي.
ح -يعلن قرار التخصيص لالطالع عليه مبوجب إعالن يف لوحة إعالنات محافظة دمشق وموقعها
االلكرتوين إن وجد ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
خ -عىل محافظة دمشق إرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية إلجراء معامالت تسجيل امللكية.
املادة :31
مع مراعاة أحكام الفقرة "و" من املادة  30السابقة وأحكام قانون الرشكات رقم 29لعام  2011وقانون
التطوير واالستثامر العقاري رقم  15لعام  2008ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع أن يتقدموا
بطلباتهم إىل محافظة دمشق لتأسيس رشكة مساهمة "الخيار الثاين" بهدف إنجاز أعامل بناء املقاسم
واستثامرها ووفق ما تقرره يف نظامها الداخيل.
أ -يتضمن الطلب ما ييل:
..االسم والجنسية.
..عدد األسهم التي يرغب باملساهمة بها.
..املوطن املختار.
..صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
..رقم الهاتف الشخيص "الخليوي" أو الفاكس إن وجد.
..تفويض املحافظة بتقديم طلب احداث الرشكة لوزارة االقتصاد والتجارة.
ب -عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان عىل حصصهم السهمية وأال تكون
مثقلة بأي إشارة متنع من املساهمة بالرشكة او الحصول عىل الرتخيص بالبناء.
ج -عىل محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه طلبات املساهمة وتدقيق شهادات األسهم املرفقة بالطلبات
مع سجل األسهم وتدقيق وجود أي إشارات أو حجوزات متنع من نقل حقوق ماليك أسهم املقاسم
التنظيمية عىل الشيوع يف املقاسم وذلك خالل مدة التتجاوز خمسة عرش يوماً وترد خاللها الطلبات
غري املقبولة.
د -بعد االنتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار األول ضمن املدة املحددة يف املادة  30تقوم محافظة
دمشق مبا ييل:
..حرص مجموع األسهم لجمع طلبات املساهمة يف الرشكة.
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..تحديد أرقام املقاسم املقابلة لها وأرقام املقاسم املتبقية للخيار الثالث "البيع باملزاد العلني" مبا يحقق
التكامل واالنسجام يف مرشوع الرشكة الذي سيتم تنفيذه من قبلها ومبا ينعكس بشكل إيجايب عىل
املقاسم املتبقية والتي سيتم بيعها يف املزاد العلني وذلك بقرار من املكتب التنفيذي.
..تخصيص عدد صحيح من املقاسم للخيار الثاين ولها يف سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل أسهم
من املقاسم التنظيمية من الخيار الثاين إىل الثالث أو العكس وفق أسس يحددها املكتب التنفيذي تحقق
مصالح ماليك األسهم.
..إعالن قرار تخصيص املقاسم للرشكة يف لوحة إعالنات محافظة دمشق وموقعها االلكرتوين إن وجد
ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
هـ -يعترب قرار املكتب التنفيذي صك توكيل قانونيا ملحافظة دمشق من جميع ماليك أسهم املقاسم
التنظيمية للخيار الثاين لتقديم طلب التأسيس إىل وزارة االقتصاد والتجارة نيابة عن لجنة املؤسسي
ويتم تأسيس رشكة مساهمة وفقاً ألحكام قانون الرشكات ومبا ال يتعارض مع أحكام هذا املرسوم
الترشيعي.
و -تقوم محافظة دمشق بدعوة ماليك أسهم املقاسم التنظيمية الواردة أسامؤهم يف قرار املكتب
التنفيذي "أصحاب املقدمات العينية لجزء رأس مال الرشكة "النتخاب لجنة املؤسسي للقيام بوضع
النظام األسايس ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية لالنعقاد والنيابة عن الرشكة
وإدارتها حتى تأسيسها نهائياً وانتخاب مجلس اإلدارة األول.
ز -مبا يتوافق مع أحكام قانون الرشكات تقوم محافظة دمشق بإرسال نسخة من قرار التخصيص
للدوائر العقارية إلجراء معامالت تسجيل امللكية السم الرشكة خالل مدة ثالثي يوماً من تاريخ التصديق
عىل النظام األسايس للرشكة.
ح -تعترب قيمة املقاسم املعادلة لحصة ماليك أسهم املقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءا ً من
رأس مال الرشكة ويجري تقييمها وفق أحكام قانون الرشكات.
ط -فيام ال يتعارض مع أحكام من قانون الرشكات للرشكة أن تطرح أسهمها عىل االكتتاب العام مبارشة
أو يف إحدى أسواق األوراق املالية أوعن طريق متعهد تغطية أو أكرث ويجب أن يكون متعهد التغطية
مرصفاً أو رشكة وساطة مالية أو عقارية أو أحد املطورين العقاريي مرخصاً لهم مبامرسة هذا النشاط.
ي -عمالً بأحكام قانون الرشكات يتحمل املؤسسون جميع نفقات تأسيس الرشكة إذا مل يتم تأسيسها.
ك -يف كل ما مل ينص عليه هذا املرسوم الترشيعي مبا يخص تأسيس الرشكة يطبق قانون الرشكات
رقم  29لعام .2011
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ل -يتم وقف العمل بالخيار الثاين وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبي باملادة 32
من هذا املرسوم الترشيعي بقرار من وزير اإلسكان والتنمية العمرانية بناء عىل اقرتاح املكتب التنفيذي
ملجلس محافظة دمشق وذلك يف الحاالت التالية:
 -1عدم إمكانية تأسيس الرشكة.
 -2عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاين ملربرات اجتامعية أو ثقافية أو اقتصادية.
املادة :32
بيع املقاسم التنظيمية يف املزاد العلني "الخيار الثالث":
أ .ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إىل املحافظة لبيع أسهمهم
التنظيمية باملزاد العلني مرفقة ببيان ملكيتهم لألسهم.
ب .يخضع ألحكام البيع باملزاد العلني جميع ماليك األسهم غري املقبولة طلباتهم يف الخيارين األول
والثاين وغري املتقدمي ألي خيار من الخيارات الثالثة.
ج .يصدر املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة قرارا ً بأرقام املقاسم املطلوب بيعها باملزاد العلني لصالح
ماليك األسهم الذين مل يستفيدوا من الخيارين األول والثاين.
د .يعلن قرار التخصيص لالطالع عليه بإعالن يف لوحة إعالنات محافظة دمشق وموقعها
االلكرتوين إن وجد ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
ه .تقوم محافظة دمشق بتشكيل لجنة خاصة وفق أحكام نظام العقود الصادر باملرسوم الترشيعي
رقم  51لعام  2004وتعديالته لبيع املقاسم التنظيمية املحددة بالفقرة ج السابقة باملزاد العلني
خالل مدة التتجاوز عاماً واحدا ً من تاريخ إصدار قرار املكتب التنفيذي.
و .عىل محافظة دمشق عند اإلعالن عن بيع املقاسم مراعاة مصالح املالكي من حيث عدد وأرقام
املقاسم املعروضة للبيع وتوقيت اإلعالن مع التوسع يف نرش إعالنات اضافية يف جميع الوسائل
املتاحة مبا فيها صفحات االنرتنت ومحطات البث التلفزيوين الحكومي أو الخاص ومحطات
اإلذاعة املحلية والصحف األسبوعية املختصة باإلعالنات العقارية واإلعالنات الطرقية وتقوم
محافظة دمشق بتسديد جميع نفقات النرش واإلعالن والنفقات املرتتبة عىل البيع وتعد نفقة من
نفقات املنطقة التنظيمية.
ز .يجوز ملحافظة دمشق مبوافقة املكتب التنفيذي رشاء مقسم أو مقاسم بسعر يزيد عىل سعر
اإلحالة بنسبة  5باملئة وتلتزم محافظة دمشق مبهلة التسديد املحددة باإلعالن الصادر عن البيع
باملزاد العلني.
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ح .يتم إيداع قيمة املقاسم املباعة يف حساب محافظة دمشق لدى مرصف سورية املركزي ويفتح
حساب أمانات خاص بها وال يحق ملحافظة دمشق الترصف باموال ماليك اسهم املقاسم التنظيمية
املباعة.
ط .يتم رصف قيمة املقاسم املباعة يف املزاد العلني ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية كل ستة أشهر
بنسبة وتناسب بي حصتهم من األسهم واملبالغ اإلجاملية للمقاسم املباعة وبعد معالجة كل
اإلشارات املانعة من الترصف والحقوق العينية والرهونات املتوجبة عىل حصصهم من عقارات
املنطقة التنظيمية.
ي .ملحافظة دمشق بيع مقسم أو أكرث من املقاسم التنظيمية املخصصة لها باملزاد العلني لتمويل
صندوق املنطقة.
أحكام عامة وختامية
املادة  :33تحدث يف محافظة دمشق إدارة مختصة بتنفيذ هذا املرسوم الترشيعي ويحدد مالكها ومهامها
بقرار يصدر عن وزير اإلدارة املحلية.
املادة  :34تعد جميع اللجان املنصوص عىل تشكيلها يف هذا املرسوم الترشيعي متفرغة إلنجاز مهامها ضمن
املدد الزمنية املحددة لها.
املادة  :35يجوز ملحافظة دمشق وضع اليد عىل األمالك العامة ومقاسم املشيدات العامة بعد إنجاز تقدير
املنطقة التنظيمية باستثناء مقاسم املشيدات العامة واملقاسم املخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من األبنية
حيث ميكن وضع اليد عليها بعد صدور هذه املرسوم الترشيعي.
املادة  :36أن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات أو الحجوزات أو اإلشارات املتوجبة عىل العقار
قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إىل حصص أصحاب حقوق األسهم وأصحاب أسهم املقاسم التنظيمية
واالستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق األصيل.
املادة  :37تخصص محافظة دمشق لكل من اللجان املنصوص عليها يف هذا املرسوم الترشيعي مقررا ً مهمته
تأمي البيانات واملعلومات التي تحتاج إليها وتحرير وتدوين ضبوط ومحارض جلساتها وتنظيم أعاملها
ومتابعتها وحفظ وثائقها دون أن يكون له حق التصويت كام تضع تحت ترصف اللجان جميع ما تحتاجه
من مستندات ووثائق ومعلومات وخربات فنية أو قانونية.
املادة  :38تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير اإلدارة املحلية وعضوية كل
من:
..وزير اإلسكان والتنمية العمرانية
..محافظ دمشق
..خبري قانوين يسميه رئيس اللجنة.
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وتتوىل معالجة كل القضايا الفرعية التي مل ينص عليها هذا املرسوم الترشيعي واتخاذ جميع التدابري
الالزمة لتنفيذه مبا ال يتعارض مع أحكامه.
املادة  :39يجري التقدير لقيمة العقارات باملنطقة عىل أساس ترك االنقاض للاملكي وان يصار إىل هدمها
وترحيلها بعد انتهاء املهلة التي تحددها محافظة دمشق للاملكي ألخذ أنقاض عقاراتهم.
املادة  :40تلتزم محافظة دمشق بتسليم أرايض املقاسم خالية إىل مالكيها خالل مدة أقصاها تسعون يوماً
بعد تاريخ حصولهم عىل رخص البناء عليها.
املادة  :41تعفى األمالك الداخلة ضمن املنطقة من رسوم التسجيل يف السجل العقاري.
املادة  :42تحصل أموال املنطقة وفق قانون جباية األموال العامة وتعديالته.
املادة :43
أ -يقترص حق املخالفي الذين بنوا فوق أرايض أمالك الدولة العامة أو الخاصة عىل أخذ أنقاض
أبنيتهم واليعرتف لهم بأي حق سوى ذلك يجوز بقرار من املكتب التنفيذي تخصيصهم مبساكن
بديلة من فائض ما يتوافر لدى محافظة دمشق.
ب -تنظر لجنة حل الخالفات يف القضايا املتفرغة عن مخالفات البناء واالشغاالت املرتكبة عىل
العقارات الخاصة يف املنطقة وتحدد اللجنة ملكية املباين واإلنشاءات املخالفة فيام بي مالكيها
وما يصيب كال منهم يف ملكية أرض العقار.
ج -يستحق الشاغل الفعيل املستأجر وفق أحكام القانون  111لعام  1952وتعديالته حصة سهمية
تعادل نسبة  30باملئة من القيمة التخمينية للجزء املشغل للشاغل السكني و 40باملئة للشاغل
التجاري وتفصل لجنة حل الخالفات بذلك.
د -ال يستحق الشاغلون لالبنية السكنية املخالفة أي تعويض عدا تعويض بدل اإليجار املنصوص عليه
يف املادة  44من هذا املرسوم الترشيعي.
املادة :44
أ -يتم منح الشاغلي غري املستحقي للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار ملدة سنتي ترصف
من صندوق املنطقة خالل مدة ال تتجاوز شهرا ً من تاريخ تبليغ انذار االخالء.
ب -يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إىل حي تسليمهم السكن
البديل يرصف سنوياً من صندوق املنطقة ويدفع خالل مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار اإلخالء .
ج -يتم منح تعويض بدل إيجار السنة األخرية بشكل جزيئ يتناسب مع التاريخ املحدد لتسليم
السكن البديل.
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ج -يوقف تسديد تعويض بدل اإليجار إذا كان سبب التأخري يف استالم السكن البديل يعود عىل
مستحق السكن البديل ويحق ملحافظة دمشق املطالبة بأي مبالغ مرصوفة وغري مستحقة وفق
قانون جباية األموال العامة.
د -يحدد تعويض بدل اإليجار السنوي بنسبة  5باملئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية املطلوب
إخالؤها.
املادة  :45تلتزم محافظة دمشق فيام يخص املنطقتي التنظيميتي:
أ -تأمي السكن البديل للشاغلي املستحقي للسكن البديل خالل مدة ال تزيد عىل أربع سنوات
من تاريخ صدور هذا املرسوم الترشيعي.
ب -إعطاء األفضلية لشاغيل املنطقة التنظيمية وغري املستحقي للسكن البديل بتخصيصهم
مبساكن عند توفرها بعد استكامل تخصيص جميع املساكن ملستحقي السكن البديل.
ج -إعطاء األفضلية ألصحاب املحالت التجارية التي تم إخالؤها يف املنطقة التنظيمية لرشاء أو
استئجار املحالت التجارية التي تبنيها محافظة دمشق عن طريق املزاد العلني وحرصها
فيام بينهم.
املادة  :46يتم اعتامد أسس التخصيص مبساكن بديلة بقرار من وزير االسكان والتنمية العمرانية وفق ما
توفره املنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن االجتامعي وابنية املنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن
ضمن املخطط التنظيمي التفصييل املعتمد.
املادة  :47يحق ملحافظة دمشق إبرام عقود مع املصارف املرخص لها متكنها من متويل بناء املساكن
للمنذرين بالهدم ومقاسم السكن االجتامعي وتحصيل قيمة وأقساط املساكن ونقل إجراءات تسديد القروض
املستحقة وفوائدها للمرصف باالستناد إىل العقود التي سيتم إبرامها بي هذه املصارف واملستفيدين من
السكن.
املادة  :48يحق للمستفيدين من السكن البديل التنازل عن مساكنهم بعد تسديد قيمة املسكن والفوائد
املستحقة عليه.
املادة  :49تقوم محافظة دمشق بوضع خطة إلخالء الشاغلي وفق احتياجات تنفيذ أحكام هذا املرسوم
الترشيعي وفق الربنامج الزمني لتنفيذ املنطقة التنظيمية.
املادة  :50تدفع قيمة التعويضات املتوجبة عن املزروعات والثامر التي يجري إتالفها عند االقتضاء وأجور
بدل املثل من حساب صندوق املنطقة.
املادة  :51إذا شملت املنطقة التنظيمية أرضا زراعية يرتتب عليها حقوق لفالح أو ملزارع باملشاركة أو بالبدل
فيعترب العقد منفسخاً بي الطرفي كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء األرض ويدفع لصاحب
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الحق املنوه به من حساب صندوق املنطقة مايستحقه من التعويضات املنصوص عليها يف قانون العالقات
الزراعية.
املادة  :52يسمي وزير العدل بناء عىل اقرتاح محافظ دمشق عددا ً ُُ من القضاة ألعامل لجان تقدير القيمة
وحل الخالفات والتوزيع ويعترب القايض املسمى يف أي لجنة من هذه اللجان مفرغا للعمل وإنجاز مهام
اللجنة خالل املددة املحددة.
املادة  :53يجوز للمكتب التنفيذي ملجلس محافظة دمشق تغيري صفة املشيدات العامة إىل مشيدات عامة
أخرى حسب الحاجة ولوجود أسباب تخطيطية وفق اإلجراءات املنصوص عنها يف املرسوم الترشيعي رقم
 5لعام  1982وتعديالته.
املادة :54
أ -يجوز ملحافظة دمشق التعاقد مع الجهات املؤهلة العامة أو الخاصة لتنظيم مخططات الوضع
الراهن وإعداد املخططات التنظيمية كمخططات إفرازية وفق الرشوط واملواصفات الفنية
املعمول بها يف املصالح العقارية وبالشكل الذي ميكنها من تنفيذ هذه املخططات لديها دون
الحاجة إلعادة أعامل املسح.
ب -تضع محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة اإلدارة املحلية دفاتر الرشوط الفنية إلنجاز هذه األعامل
متضمنة أعامل لجان اإلرشاف واالستالم والتدقيق.
ج -تتقاىض اللجان املنوه بها يف الفقرة "ب" تعويضات بنسبة ال تزيد عىل  3باملئة من قيمة العقود.
د -ترصف النفقات املرتتبة عن تنفيذ هذه املادة من صندوق املنطقة التنظيمية.
املادة  :55يجوز ملحافظة دمشق التعاقد مع خرباء واستشاريي لتنفيذ هذا املرسوم الترشيعي
وترصف أجورهم وتعويضاتهم من حساب صندوق املنطقة التنظيمية.
املادة :56
أ -تستثنى تعويضات أعضاء اللجان املؤلفة مبوجب أحكام هذا املرسوم الترشيعي والعاملي يف
تطبيق هذا املرسوم الترشيعي من الحدود القصوى املنصوص عليها يف القانون األسايس للعاملي
يف الدولة وتعديالته إذا أنجزوا أعاملهم خالل املهل املحددة إلنجازها يف هذا املرسوم الترشيعي.
ب -تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير اإلدارة املحلية وتعد من نفقات املنطقة التنظيمية وترصف
من صندوق املنطقة.
ج -متنح مكافات إضافية للجان املشكلة مبوجب أحكام هذا املرسوم الترشيعي يف حال إنجاز أعاملها
ضمن األوقات املحددة يف هذا املرسوم الترشيعي ويصدر قرار منح املكافاة بقرار من وزير
اإلدارة املحلية بناء عىل اقرتاح محافظ دمشق وتعد من نفقات املنطقة التنظيمية.
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املادة  :57اليؤخذ مبخالفات البناء الجارية أو أي تعديالت يف عقارات املنطقة بعد تاريخ نفاذ هذا املرسوم
الترشيعي.
املادة  :58تحدد مدد إنجاز أعامل هذا املرسوم الترشيعي وغري املحددة مبتنه بقرار يصدر عن وزير
اإلسكان والتنمية العمرانية بناء عىل اقرتاح محافظ دمشق.
املادة  :59تطبق أحكام القانون  82لعام  2010عىل املقاسم التنظيمية املحدثة يف املنطقتي التنظيميتي.
املادة  :60تتم دراسة وتنفيذ املرافق العامة واألبنية املخصصة للسكن البديل عن طريق التعاقد بالرتايض
بي محافظة دمشق ورشكات القطاع العام املختصة ما مل يقرر أمر الرصف يف محافظة دمشق طريقة
أخرى للتعاقد وفق أحكام نظام العقود.
املادة  :61يف حال حصول ماليك املقاسم التنظيمية للمنطقتي التنظيميتي عىل أي تعديالت عىل املصورات
الخاصة مبقاسمهم وفق أحكام املرسوم " "5لعام  1982املعدل ينتج عنها زيادة يف مساحة املقسم يحق
ملحافظة دمشق استيفاء مايعادل نسبة  50باملئة من الفائدة املحققة نتيجة الزيادة وفق أحكام املرسوم
الترشيعي رقم  98لعام .1965
املادة  :62يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا املرسوم الترشيعي عىل أي منطقة
تنظيمية تقع ضمن حدود محافظة دمشق أو محيطها الحيوي.
املادة  :63يف كل ما مل يرد من أحكام يف هذا املرسوم الترشيعي تطبق أحكام القانون رقم  9لعام .1974
املادة  :64ينرش هذا املرسوم الترشيعي يف الجريدة الرسمية.
دمشق يف 1433-11-1هجري املوافق لـ .2012-9-18

رئيس الجمهورية
بشار األسد
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امللحق رقم ( :)3القانون رقم  /35/لعام  2017القايض بتعديل قانون خدمة العلم الصادر باملرسوم
الترشيعي رقم  /30/لعام .2007/
املصدر :املوقع الرسمي ملجلس الشعب
القانون رقم ( ) 35
رئيس الجمهورية
بناء عىل أحكام الدستور
وعىل ما أقره مجلس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ  1439/2/19هـ املوافق لـ  2017/11/8م
يصدر ما ييل :
املادة 1
يعدل البند /ب /من الفقرة األوىل من املادة  /74/من قانون خدمة العلم الصادر باملرسوم الترشيعي رقم
 /30/لعام  /2007/وتعديالته ليصبح عىل النحو اآليت :
(تدخل مدة خدمة العلم الفعلية املؤداة وفق أحكام هذا القانون يف حساب املدة املؤهلة
للرتفيع الدوري ويف حساب املدة املستحقة للمعاش وتعويضات الترسيح ويُلزم صاحب العمل بتأدية حصته
من االشرتاكات التأمينية املحددة يف قانون التأمينات االجتامعية شهرياً وعىل العامل تسديد حصته عند
عودته إىل العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية) .
املادة 2
تعدل املادة  /97/من املرسوم الترشيعي رقم  /30/لعام  /2007/وتعديالته املتضمن قانون خدمة العلم
لتصبح عىل النحو اآليت:
أ) -يُلزم من يتجاوز عمر السن املحددة للتكليف بالخدمة اإللزامية ومل يؤدها لغري أسباب اإلعفاء أو
التأجيل املنصوص عليها يف هذا القانون لدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً وقدره مثانية آالف دوالر أمرييك
أو ما يعادلها باللرية السورية حسب سعر الرصف الصادر عن مرصف سورية املركزي بتاريخ الدفع وذلك
خالل ثالثة أشهر تبدأ من اليوم التايل لتجاوزه السن املحددة للتكليف ويكون لهذا املبلغ صفة التعويض
املدين.
ب) -يسدد البدل كامالً وال يخفض يف حال وجود مدد من الخدمة اإللزامية مؤداة سابقاً.
ج) -يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خالل شهرين من تجاوز املكلف السن املحددة للتكليف.
د) - 1 -يعاقب بالحبس ملدة سنة واحدة املكلّف الذي تجاوز السن املحددة للتكليف ومل يبادر بنفسه أو
بواسطة وكيله أو أحد ذويه إىل تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خالل ثالثة أشهر تبدأ من اليوم التايل
لتجاوزه السن املحددة للتكليف.
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د)  -2يُلزم من تجاوز السن املحددة للتكليف بدفع مبلغ مائتي دوالر أمرييك عن كل سنة تأخري يف
التسديد تبدأ من اليوم التايل النقضاء املهلة املحددة بالفقرة /د /البند  /1/عىل آال يتجاوز مجموع غرامات
التأخري مبلغ ألفي دوالر أمرييك أو ما يعادلها باللرية السورية حسب سعر الرصف الصادر عن مرصف
سورية املركزي بتاريخ الدفع ويعترب أي تأخري بالدفع يف جزء من السنة سنة كاملة.
هـ) -1-يلقى الحجز االحتياطي عىل األموال املنقولة وغري املنقولة للمكلفي بالدفع الذين امتنعوا عن
تسديد بدل فوات الخدمة ضمن املهلة املحددة بالفقرة /د /السابقة بقرار يصدر عن وزير املالية.
و) -يعفى من العقاب املمتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخري املرتتبة بذمته.
املادة 3
تصدر التعليامت التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع .
املادة 4
ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية .
دمشق يف  1439 / 2 / 26هجري املوافق لـ  2017 / 11 / 15ميالدي
بشار األسد
رئيس الجمهورية
امللحق رقم ( :)4القانون رقم  /1/لعام  2018القايض بإنشاء حرم حول "نبع الفيجة".
املصدر :الصفحة الرسمية ملجلس الشعب
القانون رقم / 1 /
رئيس الجمهورية
بناء عىل أحكام الدستور
بناء عىل أحكام الدستور
وعىل ما أقره مجلس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 1439/3/18هـ املوافق  2017/12/6م.
يصدر ما ييل:
املادة 1
يقصد بالكلامت والتعابري اآلتية ما هو مبي بجانب كل منها:
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الوزير:

وزير املوارد املائية

املؤسسة:

املؤسسة العامة ملياه الرشب والرصف الصحي يف محافظة دمشق.

املدير العام :املدير العام للمؤسسة العامة ملياه الرشب والرصف الصحي يف محافظة دمشق.
الحرم املبارش :األرض الواقعة حول املصدر املايئ التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ عىل سالمته
ومنع تلوثه.
الحرم غري املبارش :األرايض املحيطة بالحرم املبارش للمصدر املايئ التي مينع فيها القيام بنشاطات محددة
ملنع تلوثه واستنزافه.
املادة 2
أ -ينشأ حول نبع الفيجة حرمان: -1الحرم املبارش  -2الحرم غري املبارش.
ب -تحدد أبعاد كل من الحرمي املشار إليهام أعاله مبوجب املخطط الطبوغرايف مبقياس
( )1/100000واملخطط ( )1/5000املرفقي بهذا القانون املحفوظة نسخة عنهام لدى كل من وزارة املوارد
املائية ووزارة اإلدارة املحلية والبيئة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية واملغرتبي ومحافظة دمشق ومحافظة
ريف دمشق واملؤسسة.
ج -يتم تنزيل حدود الحرم املبارش وغري املبارش عىل الواقع بواسطة عالمات ثابتة.
املادة3
يتم استمالك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم املبارش وفق املخططات املرفقة بالقانون
ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
املادة4
أ -ينشأ عىل طول نفقي جر املياه من نبع الفيجة إىل دمشق حرمان: -1الحرم املبارش-2

الحرم غري املبارش.
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ب -يحدد عرض الحرم املبارش لنفقي جر املياه مبسافة  /10/مرت ,لكل طرف من النفق اعتبارا ً
من محور النفق وفقاً للمخطط املرفق املعد من قبل الرشكة العامة للدراسات واالستشارات الفنية.
ج -يحدد عرض الحرم غري املبارش لنفقي جر املياه مبسافة/20/مرت لكل طرف من النفق اعتبارا ً
من محور النفق متضمناً الحرم املبارش.
املادة 5
أ -مينع منعاً مطلقاً القيام يف الحرم املبارش لنبع الفيجة ونفقي جر املياه من نبع الفيجة إىل دمشق بأيمن اإلعامل اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

حفر اآلبار أياً كان عمقها.
ردم الحفر أياً كان حجمها.
إحداث مقالع األحجار أو األتربة أو الرمال أو إحداث أي حفرة مهام كان السبب.
نقل األحجار أو األتربة أو الرمال خارج الحرم أيّاً كان السبب.
بناء أي من املنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية ,مبا يف ذلك
محطات املحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطالق السيارات ,أو استخدام املخصبات واملبيدات
وإقامة املستودعات واملستوصفات واملخابر واملشايف مهام كانت مساحتها وإقامة املخيامت وبناء
املساكن مهام كان نوعها سواء كانت املنشآت أو األبنية من اإلسمنت أو الحجر أو الخشب أو
املعادن أو أي مادة أخرى.
إقامة الطرق وتعبيدها مهام كانت مرتبتها.
إقامة أي متديدات أو خزانات مهام كان الغرض من استعاملها.
القيام بأي عمل فيه سواء كان زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو سياحياً أو عمرانياً.

ب -تستثنى من إحكام الفقرة /أ /اإلعامل التي تقوم بها املؤسسة تحقيقا ألهدافها املحددة يف صك
إحداثها.
املادة 6
أ -يعترب ترخيص أي جهة رسمية ألي عمل من اإلعامل املبينة يف الفقرة /أ /من املادة  /5/باطالً بطالناًمطلقاً وال ينشأ أي حق وال يرتب أي تعويض.
ب -يعدل املخطط التنظيمي لبلديت الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى املناطق السكنية منه الواقعة
ضمن الحرم املبارش.
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املادة 7
أ -تطبق جميع اإلعامل املمنوعة يف الحرم املبارش املذكورة يف املادة  /5/أعاله عىل الحرم غري املبارشلنبع الفيجة ونفقي جر املياه من نبع الفيجة إىل دمشق مع تثبيت الوضع الراهن القائم عند صدور هذا
القانون بواسطة الصور الجوية املأخوذة من قبل جهة رسمية يف الجمهورية العربية السورية واملعتمدة من
قبل املديرية العامة للمصالح العقارية ,وتحفظ صور عنها لدى كل من وزارة املوارد املائية ووزارة اإلدارة
املحلية والبيئة ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق واملؤسسة.
ب -يسمح للقرى القامئة يف الحرم غري املبارش لنبع الفيجة ونفقي جر املياه من نبع الفيجة إىل
دمشق ضمن حدودها الحالية بالقيام باإلعامل اآلتية:
.1
.2
.3
.4

مامرسة الزراعة البعلية فقط دون استعامل مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي.
تربية املوايش بطريقة الرعي الحالية فقط.
ترميم املساكن القامئة فقط.
تنفيذ املخطط التنظيمي لبلديت دير مقرن والفيجة بعد تعديله مبا يتوافق مع اشرتاطات الحرم
الواردة يف املادة /5/أ /من هذا القانون بحيث يتم لحظ بديل هذه املنشآت يف جزء املخطط
التنظيمي الواقع خارج حدود الحرم بأنواعها.

ج -تبقى املنشآت السكنية املشادة قبل صدور هذا القانون يف الحرم غري املبارش ,رشيطة تزويدها بشبكة
رصف صحي مزدوجة "أنبوب ضمن أنبوب" وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعىل نفقة أصحاب
العالقة ويف حال عدم استجابة أصحاب هذه املنشآت خالل مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم اإلجراءات
املطلوبة تقوم املؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق إلزالة هذه املنشآت عىل نفقة أصحابها.
املادة 8
املؤسسة هي الجهة العامة صاحبة الوالية عىل حرم نبع الفيجة ونفقي جر املياه من نبع الفيجة إىل دمشق
وصالحية إدارتها ومتثيلها.
املادة 9
أ -يعاقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة قدرها  /500.000/ل0س خمسامئة ألف لرية سوريةكل من يخالف إحكام املادة  /5/من هذا القانون.
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ب -يعاقب بالحبس من ستة أشهر غىل سنة وبغرامة قدرها  /500.000/ل0س خمسامئة ألف لرية
سورية كل من يخالف إحكام املادة  /7/من هذا القانون.
املادة 10
أ -يصدر الوزير قرارا ً يسمي فيه العاملي املكلفي بتقيص وضبط املخالفات املبينة يف املادتي ()7 - 5من هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل املبارشة أداء اليمي القانونية إمام قايض
البداية املدنية األول يف محافظة دمشق.
ب -يتعي عىل العاملي الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي
ومصادرة وسائله وأدواته وفق األنظمة النافذة.
ج -مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشّ د املنصوص عليها يف القواني األخرى يعاقب بذات العقوبات
املنصوص عليها يف املادة  /9/من هذا القانون العاملون يف الضابطة العدلية الذين يس ّهلون ارتكاب
املخالفات أو التسرت عليها أو التغايض عن ضبطها وكذلك العاملون يف سائر الجهات العامة يف الدولة
الذين يصدرون أوامر أو تعليامت ال مستند قانوين لها ,وتؤدي إىل اإلرضار مبنظومة مياه نبع الفيجة.
املادة 11
يتعي عىل مديري املناطق ورؤساء األقسام الرشطية ومديري النواحي ورؤساء املخافر التابعي لوزارة
الداخلية تقديم املؤازرة للضابطة العدلية يف معرض ضبط املخالفات.
املادة 12
تقوم املؤسسة بإزالة املخالفات املنشأة عىل نفقة مرتكبيها مع مراعاة إحكام املادتي (9و )10من هذا
القانون.
املادة 13
يصدر الوزير التعليامت التنفيذية إلحكام هذا القانون.
املادة 14
يلغى العمل بالقانون رقم  /10/تاريخ . 1989/3/3
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املادة 15
ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية.
دمشق يف  1439 / 5 / 1هجري املوافق لـ  2018 / 1 / 18ميالدي.
رئيس الجمهورية
بشار األسد
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امللحق رقم ( :)5القانون رقم  3لعام  2018الخاص بإزالة أنقاض األبنية املترضرة نتيجة أسباب طبيعية أو
غري طبيعية أو لخضوعها للقواني التي تقض بهدمها.
القانون رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء عىل احكام الدستور.
وعىل ما أقره مجلس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ  1439-5-9هجري املوافق  2018-1-25ميالدي.
يصدر ما ييل:
املادة ()1
يقصد بالتعابري والكلامت اآلتية حيثام وردت يف هذا القانون املعاين الواردة إىل جانب كل منها:
املقتنيات الخاصة :كل مال منقول قابل لالقتناء أو االستعامل أو االستثامر أو االستغالل أو الترصف بهكاألثاث أو الفرش أو األشياء األخرى.
–االنقاض :مخلفات االبنية املتهدمة مبا تحتويه من مواد داخلة يف البناء أو اإلكساء وما ال يصلح كمقتنيات
خاصة أو مل يثبت لها مالك.
–املباين املترضرة :املباين املتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غري الطبيعية أو بسبب خضوعها الحكام
القواني النافذة التي تقض بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها أو عقارا أو مقسام.
– الوحدة االدارية :الوحدة اإلدارية املعرفة بقانون اإلدارة املحلية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 107
لعام  2011والتي تقع املباين املترضرة ضمن حدودها اإلدارية.
لجنة التوصيف والتثبت من امللكية :لجنة التوصيف والتثبت من ملكية املقتنيات الخاصة واالنقاضواملشكلة وفق أحكام املادة رقم  4من هذا القانون.
وثيقة امللكية :الوثيقة التي تركن إليها لجنة التوصيف والتثبت من امللكية كمستند صحيح الثبات ملكيةاملقتنيات الخاصة واالنقاض.
املادة()2
أ -يصدر املحافظ بناء عىل اقرتاح الوحدة االدارية قرارا يحدد فيه املنطقة العقارية واملباين املترضرة
املشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد يف القرار املهلة التي يجب فيها عىل الوحدة االدارية أعداد تقرير
مفصل عن واقع هذه املنطقة عىل اال تزيد هذه املدة عىل  120يوما.

241

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

ب -ينرش القرار يف الجريدة الرسمية ويعلن عنه يف احدى صحف العاصمة ويف صحيفة محلية ان وجدت
ويعلن يف لوحة اعالنات الوحدة االدارية وبهو املحافظة ومديرية املنطقة ملدة  15يوما وميكن التوسع يف
اإلعالن يف وسائل االعالم املرئية واملسموعة وعرب مواقع التواصل االجتامعي.
ج -ملا ليك عقارات املنطقة العقارية واملقتنيات الخاصة واألنقاض ولوكالئهم القانونيي واقاربهم حتى
الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إىل الجهة االدارية املختصة خالل ثالثي يوما من تاريخ
االعالن بطلب يبي فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق واملستندات املؤيدة لحقوقه أو صور عنها يف حال
عدم وجودها وان يذكر يف طلبه املواقع والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار واملقتنيات
الخاصة او الحقوق التي يدعي بها.
املادة()3
أ -تقوم الوحدة االدارية خالل  120يوما من تاريخ صدور قرار املحافظ املنصوص عليه يف الفقرة (أ)
من املادة ( )2من هذا القانون بإعداد تقرير مفصل ورفعه إىل املكتب التنفيذي يف املحافظة يشمل:
)(1تحديد حجم ونسبة األرضار والنفقات املتوقعة والتجهيزات الالزمة إلزالة األنقاض من األمالك العامة
والخاصة للمباين املترضرة الخاضعة ألحكام هذا القانون.
)(2تحديد قيمة هذه األنقاض املتوقع تحصيلها.
)(3مخططا يبي صور املباين املترضرة واسامء املناطق العقارية املشمولة بها وأسامء ماليك املباين
املترضرة واملقتنيات الخاصة.
ب) للمكتب التنفيذي يف الوحدة االدارية التعاقد بالرتايض مع إحدى الجهات العامة او الخاصة وفقا
لنظام عقود الجهات العامة إلعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة (أ) السابقة.
املادة ()4
أ) يصدر املحافظ خالل ثالثي يوما من تاريخ ايداع تقرير الوحدة االدارية املشار اليه يف املادة  3السابقة
قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف املباين املترضرة والتثبت من ملكيتها وملكية املقتنيات
الخاصة واالنقاض مؤلفة من:
–قاض عقاري يسميه وزير العدل رئيسا
عضوا
–رئيس دائرة املساحة يف مديرية املصالح العقارية املختصة و من ينيبه
يسميه رئيسها
ممثل عن الوحدة االدارية من الفئة األوىل عضوا
–خبري تقييم عقاري يسميه املحافظ عضوا
–ممثل من الفئة االوىل عن املصالح العقارية أو ما مياثلها عضوا
–ممثلي اثني عن االهايل يتم اختيارهام عضوين
وفق أحكام الفقرة (د) من هذه املادة
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ب) ينرش هذا القرار وفقا لالجراءات املشار اليها يف الفقرة ب من املادة  2من هذا القانون.
ج) تكون اجتامعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثالثة اعضاء وتتخذ قراراتها باالجامع او االكرثية
ويف حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.
د) يتم بإعالن ينرش يف إحدى الصحف ويعلن يف لوحة إعالنات الجهة اإلدارية دعوة ماليك األبنية
املترضرة واملقتنيات الخاصة وأصحاب الحقوق يف املنطقة العقارية املحددة من قبل الوحدة االدارية
النتخاب ممثليهم ويعد االنتخاب صحيحا بأكرثية أصوات من لبى الدعوة ويحدد يف الدعوة مكان وزمان
االنتخاب واذا مل تتم تلبية الدعوة يقوم رئيس محكمة البداية املدنية املختصة بتعيي املمثلي املشار اليهام
من املالكي.
ه) يشرتط يف رئيس اللجنة واألعضاء املسمي عدا ممثيل األهايل أن ال يكون ألي منهم قرابة أو مصاهرة
حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق.
و) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت يف أول اجتامع يف صحة تشكيلها ويقسم األعضاء
أمامه اليمي اآلتية:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهمتي بأمانة وصدق وأال أفيش أرسار املذكرات”.
املادة()5
أ) تقوم لجنة التوصيف والتثبت من امللكية باملهام اآلتية:
)(1جرد وحرص وتوصيف املباين املترضرة والتثبت األويل من عائدية امللكية من خالل املخططات
اإلفرازية وجدول املالكي املنظم من قبل مديرية املصالح العقارية املعنية والوثائق واألوراق الرسمية
وإشعارات تسديد رسوم استجرار الطاقة الكهربائية واملياه وبيانات الدوائر املالية وشهادة الجوار وبناء
عىل كشف حيس تجريه اللجنة عىل الواقع وتعد جدوال يتضمن اسم املنطقة العقارية ورقم العقار واسم
املالك وحدود العقار والعقارات املجاورة له وحالة البناء ومقدار الرضر ونسبته وفيام إذا كان البناء القائم
سليام من الناحية االنشائية أم ال وما ينجم عن ذلك من توصيات بشأن هدمه كليا أو جزئيا أو عدم الهدم.
)(2إرفاق صورة فضائية حديثة عن العقار قبل هدمه.
)(3حفظ أوراق وتقارير وصور الثبوتيات واملخططات التي ركنت إليها اللجنة يف إنجاز أعاملها ضمن
أرشيف ورقي والكرتوين للرجوع إليه كلام دعت الحاجة وتودعه الوحدة اإلدارية فور االنتهاء من عملها.
)(4أعداد جدول بأسامء املالكي خالل  120يوما ورفعه إىل الجهة اإلدارية ويجب أن يتضمن هذا الجدول
اسم املنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسامء ماليك املقتنيات الخاصة واالنقاض وحصة كل منهم
واملعلومات الرضورية األخرى.
ب) تقوم الجهة اإلدارية خالل خمسة عرش يوما من تاريخ قيد الجدول يف ديوانها باإلعالن عنه وفقا
ألحكام الفقرة (ب) من املادة ( )2من هذا القانون.
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املادة()6
أ) ألصحاب الحقوق املذكورين يف الفقرة (ج) من املادة الثانية من هذا القانون حق الطعن مبا ورد بهذا
الجدول أمام محكمة االستئناف املدنية يف املحافظة التي يقع بها مقر املنطقة العقارية وذلك خالل ثالثي
يوما من اليوم التايل لنرش الجدول يف الجريدة الرسمية.
ب) تبت محكمة االستئناف بالطعن يف غرفة املذاكرة بقرار مربم خالل ثالثي يوما من تسجيل الطعن
بديوانها.
ج) يعترب الجدول بعد فوات املدة املحددة للطعن مبا ورد فيه أو البت بالطعون املقدمة واألخذ بها نهائيا
وال أثر ملا ورد بهذا الجدول عىل الحقوق العينية العقارية املسجلة بالسجل العقاري وما مياثله من سجالت
امللكية العقارية.
د) ال يوقف االستئناف املتعلق بعائدية امللكية إجراءات البيع باملزاد العلني التي تجريها الوحدة االدارية
وفق أحكام نظام العقود للجهات العامة النافذ.
املادة ( )7تحدد الوحدة االدارية فور انتهاء مهلة االعالن املحددة يف الفقرة (ب) من املادة ( )5من هذا
القاون موعد البيع باملزاد العلني لالنقاض وما يف حكمها وفق أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )11من هذا
القانون ووفق دفاتر الرشوط الفنية املعدة من قبل وزارة االشغال العامة واإلسكان بالتنسيق مع وزارة
اإلدارة املحلية والبيئة لهذه الغاية.
املادة ()8
تستقبل الوحدة اإلدارية خالل  30يوما من تاريخ انتهاء مهلة الطعن املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من
املادة ( )6من هذا القانون طلبات أخذ األنقاض واملقتنيات الخاصة ممن وردت أسامؤهم يف جدول
املالكي النهايئ أو وكالئهم القانونيي.
املادة()9
أ) تنظم الوحدة االدارية اجراءات دخول وخروج ذوي العالقة إىل املباين املشمولة بأحكام هذا القانون
وتوثق املقتنيات الخاصة التي يتم أخذها بضبط يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه املختار ورقم ومنطقة
عقاره وأوصافه ونوع املقتنيات يصادق عليه رئيس مجلسها وتشري اىل ذلك يف حقل املالحظات يف جدول
املالكي النهايئ الذي تنظمه لجنة التوصيف والتثبت من امللكية.
ب) تحتفظ الوحدة اإلدارية باالوراق والثبوتيات ضمن أرشيف ورقي والكرتوين.
املادة()10
أ) تنتهي إجراءات أخذ األنقاض واملقتنيات الخاصة من قبل أصحابها خالل  30يوما من تاريخ انتهاء
مهلة قبول الطلبات املحددة يف املادة  8من هذا القانون.
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ب) مع مراعاة أحكام الفقرتي ( )2و( )3من املادة ( )14من قانون االستمالك الصادر باملرسوم الترشيعي
رقم ( )20لعام  1983وتعديالته وأحكام الفقرتي (د) (ه) من املادة  11من هذا القانون يبقى ألصحاب
الحقوق الذين ال يتمكنون من اخذ مقتنياتهم وانقاضهم او الذين مل تثبت ملكيتهم لها الحق يف البدل
النقدي الذي يرسو به املزاد العلني وفق أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )11من هذا القانون يف حال اثبات
ملكيتهم لها.
املادة ()1
أ) للوحدة االدارية الدخول اىل املباين املشادة عىل األمالك العامة واملشمولة باحكام هذا القانون وهدم
األبنية اآليلة للسقوط بعد ثالثي يوما من تاريخ نرش الجدول الذي أعدته لجنة التوصيف والبت يف امللكية
وهدم وإزالة األنقاض املوجودة عىل االمالك الخاصة بانتهاء املهلة املحددة يف الفقرة (أ) من املادة
العارشة من هذا القانون.
ب) تحتفظ الوحدة اإلدارية باملقتنيات الخاصة التي تراها ذات قيمة مادية كبرية يف مستودع خاص
كأمانات وتردها إىل أصحابها بعد أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها ويثبتوا ملكيتهم لها ومبض سنة
ميالدية واحدة من تاريخ مهلة  30يوما املحددة يف الفقرة (أ) السابقة يطبق بشأن هذه املقتنيات حكم
الفقرة (ج) من هذه املادة.
ج) يتم بيع األنقاض وما يف حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة اإلدارية من األمالك العامة والخاصة
باملزاد العلني وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام العقود للجهات العامة.
د) تودع قيمة اإلحالة القطعية يف حساب خاص باسم الوحدة اإلدارية لدى أحد املصارف العامة ويجمد
لحساب أصحاب االستحقاق الذين تثبت ملكيتهم وفق أحكام هذا القانون كل حسب املساحة الطابقية التي
ميلكها ويراعى إغفال أسامء املالكي الذين ترصفوا بأنقاضهم وفق أحكام املادة ( )9من هذا القانون
وتحال جميع الحقوق إىل البدل النقدي.
ه) تحسم من األموال املودعة وفق أحكام الفقرة (د) السابقة نفقات أعامل إزالة وترحيل األنقاض التي
تقوم بها الوحدة اإلدارية.
املادة ( ) 12مع مراعاة أحكام املزايدة املنصوص عنها يف نظام العقود للجهات العامة النافذ للوحدة
اإلدارية إذا مل يبلغ بدل املزايدة القيمة املتوقع تحصيلها وفق احكام البند ( )2من الفقرة (أ) من املادة
( ) 3من هذا القانون أن تترصف يف األنقاض وفق ما تراه مناسبا ولها يف معرض ذلك إزالة األنقاض
ونقلها وتدويرها بنفسها مبارشة أو التعاقد مع الرشكات العامة او الخاصة املؤهلة وفق احكام نظام العقود
للجهات العامة النافذ ووفقا لدفاتر الرشوط الفنية املعدة من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق
مع وزير اإلدارة املحلية والبيئة لهذه الغاية ومبا يتفق مع أحكام هذا القانون.
املادة ()13
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يصدر وزير اإلدارة املحلية والبيئة التعليامت التنفيذية لهذا القانون.
املادة ()14
ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية.
دمشق يف  1439-5-26هجري املوافق لـ  2018-2-12ميالدي.
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امللحق رقم ( :)6القانون رقم  /10/لعام  2018القايض بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكرث ضمن املخطط
التنظيمي العام للوحدات اإلدارية وذلك مبرسوم بناء عىل اقرتاح وزير اإلدارة املحلية والبيئة وتعديل بعض
مواد املرسوم الترشيعي رقم  66لعام .2012
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء
القانون رقم ()10
رئيس الجمهورية.
بناء عىل أحكام الدستور.
وعىل ما أقره مجلس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ  1439-7-1هجري املوافق  2018-3-19ميالدي.
يصدر ما ييل:
املادة 1
يصدر مبرسوم بناء عىل اقرتاح وزير اإلدارة املحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكرث ضمن املخطط
التنظيمي العام للوحدات اإلدارية املعرفة باملرسوم الترشيعي رقم  107لعام  2011استنادا إىل دراسات
ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإىل دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.
املادة 2
تعدل املواد ذوات األرقام -35-34 -33-31-30-29-28-27-26-25-22-21-20-19-17-13-12-10-9-8-6-5
 -63-61-59-51-45-44-38الواردة يف املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012عىل النحو اآليت:
/1املادة /5/
أ/تطلب الوحدة اإلدارية خالل مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث املنطقة التنظيمية من مديرية
املصالح العقارية ومديرية السجل املؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك إحداثها مسك سجالت توثيق امللكيات
إعداد جدول بأسامء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي متضمنة اإلشارات املدونة
عىل صحائفها.
ب/عىل الجهات املعنية املذكورة يف الفقرة /أ /السابقة تأمي الجداول املطلوبة خالل مدة أقصاها /45/
خمسة وأربعون يوما من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة اإلدارية لديها.
ج/تشكل الوحدة اإلدارية بقرار من رئيسها خالل شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث املنطقة التنظيمية
لجنة أو أكرث لحرص وتوصيف عقارات املنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة مبحتوياتها من بناء وأشجار
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ومزروعات وغريها مع أجراء مسح اجتامعي للسكان يف املنطقة ولها أن تستعي بالصور الفضائية والجوية
لالستناد إليها يف عمل اللجنة واللجان األخرى وينص قرار تشكيلها عىل املدة الالزمة إلنجاز عملها.
/2املادة../6/
أ/تدعو الوحدة اإلدارية خالل شهر من صدور مرسوم إحداث املنطقة املالكي وأصحاب الحقوق العينية
فيها بإعالن ينرش يف صحيفة محلية واحدة عىل األقل ويف إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملوقع
االلكرتوين لها ويف لوحة إعالناتها ولوحة إعالنات املنطقة للترصيح بحقوقهم وعىل هؤالء وكل من له
عالقة بعقارات املنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إىل الوحدة اإلدارية خالل ثالثي
يوما من تاريخ اإلعالن بطلب يعي فيه محل إقامته املختار ضمن الوحدة اإلدارية مرفقا بالوثائق
واملستندات املويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” ويف حال عدم وجودها عليه أن يذكر يف طلبه
املواقع والحدود والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى
املرفوعة له أو عليه.
ب/يجوز ألقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو مبوجب وكالة قانونية مامرسة الواجبات والحقوق
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.
/3املادة ../8
يتم انتخاب خرباء ماليك العقارات يف املنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة اإلدارية للاملكي الذين
حددوا موطنهم املختار يف صحيفة يومية عىل األقل النتخاب ممثليهم ويعد االنتخاب صحيحا بأكرثية
أصوات من لبى الدعوة ويحدد يف الدعوة مكان االنتخاب وزمانه.
إذا مل يلب أصحاب عقارات املنطقة التنظيمية الدعوة النتخاب ممثليهم يف لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس
محكمة البداية املدنية األوىل يف املحافظة بتعيي الخبريين املشار إليهام.
/4املادة ../9
أ/يشرتط يف رئيس اللجنة واعضائها ..عدا ممثيل املالكي ..أال تكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق وفق أحكام املادتي  176-175من
قانون أصول املحاكامت رقم  1لعام .2016
ب/يؤدي أعضاء اللجنة اليمي القانونية اآلتية أمام رئيس اللجنة قبل مبارشتهم عملهم“ :أقسم بالله العظيم
أن أقوم مبهمتي بأمانة وصدق وأال أفيش أرسار املذاكرات”.
ج/تكون اجتامعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثالثة أعضاء وتتخذ قراراتها باإلجامع أو باألكرثية ويف
حال تغيب أحد ممثيل املالكي أو كليهام الجتامعي متتاليي يقوم رئيس محكمة البداية املدنية األوىل يف
املحافظة بتعيي البديل.
248

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

د/بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب ملالك وبناء عىل اعرتاضه
تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار الالزم بتحديد االستحقاق املرتتب نتيجة ذلك وإبالغه إىل
الوحدة اإلدارية.
وعىل الوحدة اإلدارية حساب القيمة السهمية املعادلة وفق النسبة املحددة بقرار لجنة التوزيع ورصفها من
حساب صندوق املنطقة أو اسرتداد ما يعادلها إيرادا للصندوق.
/5املادة ../10
أ/تراعي اللجنة يف تقدير قيمة العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيمية أن يكون التقدير معادال للقيمة
الحقيقية قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث املنطقة التنظيمية مبارشة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع
طرأ عىل األسعار نتيجة إحداثها أو املضاربات التجارية إذا كان هذا االرتفاع بالقيمة ال يربره ارتفاع مامثل
يف املناطق املجاورة مع األخذ يف الحسبان حي تقدير القيمة اآليت..
 ..ضبوط التوصيف املعدة من قبل اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة /ج/من املادة  /5/من املرسوم الترشيعي
رقم  /66/لعام  /2012/املعدلة وفق أحكام هذا القانون.
 ..موقع األرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز الوحدة اإلدارية واتصالها بالعمران وتوفر
املرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.
 ..تصنيف األرايض الزراعية وما عليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها
من الطرق واملرافق العامة ومصادر الري فيها.
ب/يتم تقدير قيمة األبنية املخالفة لغاية حساب تعويض بدل اإليجار واالخالء وال تدخل ضمن جدول
التقدير املحددة باملادة  /11/من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام . 2012
ج/تنجز اللجنة مهامها خالل  150مئة وخمسي يوما من تاريخ تشكيلها.
/6املادة ../12
تبت محكمة االستئناف املدنية يف املحافظة يف الطعون الواقعة عىل القرارات النهائية للجنة وذلك يف
غرفة املذاكرة بقرار مربم وخالل مدة ال تتجاوز ثالثي يوما من تاريخ تسجيل الطعن وال يوقف الطعن
إجراءات تنفيذ املنطقة.
/7املادة ../13/
تعلن الوحدة اإلدارية خالل أسبوع من تاريخ استالمها قرار لجنة التقدير يف لوحة اإلعالنات لديها ويف
لوحة إعالنات املنطقة وبالنرش يف صحيفة محلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة عن
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انتهاء أعامل لجنة التقدير ..ويتضمن اإلعالن إشارة رصيحة للجهة املختصة التي يجب مراجعتها لالطالع
عىل جداول التقدير املوجودة لديها.
/8املادة ../17/
أ/تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة االستئناف املدنية يف املحافظة وفق املواعيد واألصول
املتبعة يف استئناف قرارات قايض األمور املستعجلة وتفصل محكمة االستئناف يف غرفة املذاكرة بالطعن
بقرار مربم ويبقى للمترضر الذي مل يكن طرفا يف النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الرضر بالتعويض
عن الرضر الذي إصابه أمام القضاء العادي.
ب/يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
 ..بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إىل الوحدة اإلدارية مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم املقرر يف قانون
الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ األحكام القضائية.
 ..ب كتاب من رئيس محكمة االستئناف إىل الوحدة اإلدارية مرفقا بصورة عن قرار املحكمة بعد استيفاء
الرسوم القانونية.
/9املادة ../19
أ/تقوم الوحدة اإلدارية مبا ييل:
/1إعداد دراسات متكاملة للبنى التحتية باالستفادة من بيوت الخربة املختصة.
/2تنفيذ املرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق ومالعب وساحات ومياه ورصف صحي
وكهرباء واتصاالت وغريها من الخدمات وإيصالها إىل املقاسم امللحوظة وذلك بإحدث املواصفات وتعود
ملكية املرافق والبنى التحتية املدنية إىل الوحدة اإلدارية.
/3وضع نظام لتشغيل واستثامر وصيانة البنى التحتية يف املنطقة التنظيمية وتقديم الخدمات ..يحدد فيه
مآل عائدات االستثامر حسب الحال وذلك باالتفاق بي الوحدة اإلدارية واملؤسسات والرشكات املختصة
بتقديم الخدمات املشار إليها يف الفقرة السابقة ويبي هذا النظام تفاصيل العالقة بي إدارة املنطقة
التنظيمية وتلك الجهات ضمن األنظمة والقواني الناظمة لعملها.
ب/تقوم الجهات الخدمية مبواكبة أعامل الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة للخدمات املحصورة بها وفق
أحكام النظام املشار إليه.
ج/تتحمل الوحدة اإلدارية جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية واملرافق العامة وتعويضات
اإلخالء وإتالف املزروعات وجميع بدالت اإليجار املستحقة للشاغلي وفق أحكام املادة  /44/من املرسوم
الترشيعي رقم  /66/لعام /2012/املعدلة وفق أحكام هذا القانون وأجور املثل ونفقات البيع باملزاد العلني
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وتعويضات اللجان وأجور الخرباء واملتعاقدين وقيم العقود املربمة لتنفيذ األعامل املساحية والفنية واملكافآت
والفوائد املرصفية وجميع النفقات الالزمة إلنجاز املنطقة التنظيمية والحفاظ عليها وتطوير الوحدة اإلدارية
وازدهارها.
/10املادة ../20/
أ/يحدث لدى الوحدة اإلدارية بقرار من وزير اإلدارة املحلية والبيئة صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية
لتغطية ومتويل كل النفقات املبينة يف املادة /19/من املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام  /2012/املعدلة وفق
أحكام هذا القانون وإلشادة أبنية السكن االجتامعي والبديل وكل نفقات املنطقة التنظيمية.
ب/يتم متويل الصندوق من..
/1القروض من املصارف املعتمدة .
/2االإرادات الناتجة عن عقود املبادلة أو املشاركة التي يربمها مجلس الوحدة اإلدارية لغاية متويل الصندوق
مع األشخاص االعتباريي املختصي مقابل متليكهم حصصا يف املقاسم التنظيمية العائدة للوحدة اإلدارية
وقيمة ما تبيعه من مقاسمها باملزاد العلني.
/3أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية.
/11املادة ../21/
أ/يقتطع مجانا وفق املخطط التنظيمي العام واملخطط التفصييل جميع األرايض الالزمة إلنجاز وتنفيذ..
/1الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات واملشيدات العامة وتشمل مراكز الجهات العامة واملدارس
واملخافر واملستشفيات واملستوصفات واملراكز الصحية ومراكز اإلطفاء واملعابد “املساجد والكنائس”
واملكتبات العامة واملراكز الثقافية واألماكن املعدة لآلثار العامة واملالعب الرياضية ومراكز الرعاية
االجتامعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الرصف الصحي ومحطات ضخ مياه الرشب
ومراكز الدعم املجتمعي وتسلم مقاسم املشيدات العامة إىل الجهات العامة دون بدل ويقع عىل عاتق تلك
الجهات إشادتها.
 /2املقاسم املخصصة للوحدة اإلدارية إلشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل املحدود والسكن
االجتامعي وتغطية النفقات املذكورة يف املادة  /19/من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012املعدلة وفق
أحكام هذا القانون.
ب /يجب أال تؤدي االقتطاعات املبينة يف البندين  2-1من الفقرة /أ /من هذه املادة إىل انخفاض نسبة
املساحة الطابقية املخصصة ملاليك املنطقة التنظيمية عن /80/باملئة مثاني باملئة لكل مرت مربع واحد من
األرض وذلك بحسب دراسة الجدوى االقتصادية واملخطط التنظيمي ونظام البناء املصدقي.
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/12املادة ../22
أ/تعترب املنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع املالكي وأصحاب الحقوق فيها.
ب/متثل الوحدة اإلدارية هذه الشخصية االعتبارية ومتارس الصالحيات التي تكفل تنفيذ املخطط التنظيمي
وتصفية أمالك املنطقة وحقوقها وفق أحكام املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام  /2012/وأحكام هذا القانون.
ج /تعد جميع مقاسم املنطقة التنظيمية املخصصة للاملكي وأصحاب الحقوق مملوكة عىل الشيوع فيام
بينهم وتسجل مقاسمها لدى مديرية السجل العقاري باسم املنطقة التنظيمية لحي تسجيلها النهايئ بأسامء
مالكيها وفق الخيارات املحددة باملادة  /29/من املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام  /2012/املعدلة وفق
أحكام هذا القانون.
د /يتم تسجيل جميع الواقعات الطارئة الخاصة باملالكي ضمن سجالت امللكية لدى الوحدة اإلدارية املبينة
يف املادة  /27/من املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام  2012املعدلة وفق أحكام هذا القانون.
ه/تنتهي أعامل املنطقة التنظيمية بتسجيل مقاسمها بأسامء مالكيها وفق الخيارات املحددة يف املادة /29/
من املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام  /2012/واملعدلة وفق أحكام هذا القانون.
/13املادة ../25
عىل لجنة التوزيع ..
أ /تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم املنطقة املحددة عىل مصورها التقسيمي بعد استبعاد املقاسم املقتطعة
وفق أحكام املادة  /21/من املرسوم الترشيعي  /66/لعام  /2012/املعدلة وفق أحكام هذا القانون.
ب /إجراء املقارنة بي القيمة اإلجاملية لجميع عقارات املنطقة التنظيمية املقدرة من قبل لجنة التقدير
ومجموع قيم املقاسم التنظيمية املقدرة من قبلها.
ج /حساب الزيادة او النقصان بينهام ونسبتها.
د /إعادة توزيع حصص جميع أصحاب الحقوق يف كامل املنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة أو النقصان.
ه /تصدر اللجنة قرارها متضمنا الجداول بأسامء أصحاب الحقوق يف املنطقة التنظيمية معدال كاملكي
عىل الشيوع السهم املقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية املعادلة يف مجموعها قيمة املقاسم التنظيمية
املخصصة للاملكي.
و/تحدد الحصة للاملكي مبا يعادل القيمة االسمية للسهم الواحد مببلغ لرية سورية واحدة.
/14املادة ../26
أ/تسلم لجنة التوزيع الجداول إىل الوحدة اإلدارية خالل مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها.
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ب /تدعو الوحدة اإلدارية أصحاب الحقوق لالطالع عليها مبوجب إعالن ينرش يف إحدى الصحف املحلية
وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة ويف لوحة إعالنات الوحدة اإلدارية وموقعها االلكرتوين
إن وجد ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
ج /تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة االستئناف املدين باملحافظة خالل ثالثي يوما من تاريخ
نرش اإلعالن وتبت محكمة االستئناف بالطعن يف غرفة املذاكرة خالل ثالثي يوما من تاريخ تسجيل الطعن
بديوانها بقرار مربم.
/15املادة ../27
أ/تقوم الوحدة اإلدارية بتنظيم سجالت قيود امللكية السهمية ورقيا ورقميا مبا يحافظ عىل امللكيات السهمية
والحقوق العينية وتصدر سندات اسمية بأسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وتسلم إىل مالكيها خالل فرتة
 /6/ستة أشهر من تاريخ اكتساب قرار لجنة التوزيع الدرجة القطعية بفوات مدة الطعن فيه أو البت
بالطعون يف حال وقوعها.
ب/يجب أن يتضمن السجل أو البيان املعلومات التالية:
 ..الرقم التسلسيل.
 ..اسم املنطقة التنظيمية.
 ..اسم مالك األسهم يف املقاسم التنظيمية.
 ..عدد األسهم.
 ..املجموع الكيل ألسهم املنطقة التنظيمية.
 ..كل اإلشارات املوضوعة عىل الحصص السهمية املنقولة من الصحائف العقارية أو املطلوب وضعها بأحكام
قضائية.
 ..الرقم الوطني.
/16املادة ../28
أ/ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وخالل مدة عام من تاريخ إعالن جدول التوزيع النهايئ
تداول ملكية األسهم فيام بينهم أو للغري كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات يف السجل.
ب /ال تنقل الحقوق املرتبطة باألسهم إال بعد قيدها يف سجل األسهم لدى الوحدة اإلدارية وال يحتج
بالترصف يف مواجهة الغري إال من تاريخ القيد يف هذا السجل وميتنع عىل الوحدة اإلدارية إجراء القيد
إذا كان منطويا عىل مخالفة ألحكام املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون.
253

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

ج /تتقاىض الوحدة اإلدارية لصالح صندوق املنطقة من الجهة البائعة أو املتنازلة نسبة  5خمسة باأللف من
القيمة االسمية ملجمو ع األسهم املباعة أو املتنازل عنها أو املطلوب تجزئتها عند كل عملية ومبا ال يقل عن
 1500ألف وخمسمئة لرية سورية للطلب الواحد إضافة إىل جميع الرضائب والرسوم املالية املستحقة وفقا
ألحكام القواني واألنظمة املالية النافذة.
د /ملن يرغب االطالع عىل معلومات مللكية أسهم ألحد املالكي من سجل األسهم والحصول عىل صورة طبق
األصل عنها مينح املطلوب لقاء بدل تحدده الوحدة اإلدارية.
ه/يتم حفظ املعلومات الواردة يف سجل األسهم بشكل الكرتوين.
و/تعترب البيانات الصادرة عن الوحدة اإلدارية لسجل األسهم سندا رسميا.
/17املادة ../29
أ/يتم توزيع املقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثالثة خيارات وفق رغبة واختيار ماليك
أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع.
الخيار األول  ..التخصص باملقاسم.
الخيار الثاين ..املساهمة يف تأسيس رشكة مساهمة وفق قانون الرشكات النافذ أو قانون التطوير واالستثامر
العقاري لبناء وبيع واستثامر املقاسم.
الخيار الثالث ..البيع باملزاد العلني.
ب /عىل ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع وخالل مدة ستة أشهر تيل املدة املحددة إلصدار وتوزيع
السندات املبينة يف الفقرة /أ /من املادة  27من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012املعدلة وفق أحكام
هذا القانون التقدم إىل الوحدة اإلدارية بطلب تحديد أحد الخيارات الواردة يف الفقرة /أ/السابقة.
ج/تتوىل الوحدة اإلدارية فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب االختيار كام تقوم بتدقيق بيانات األسهم
املرفقة بالطلب مع سجل األسهم.
/18املادة ../30
أ/ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع التي تبلغ قيمة اسهمهم القيمة االسمية ألحد املقاسم أن
يتقدموا بطلبهم إىل الوحدة اإلدارية لالكتتاب عىل املقسم الذي يرغبون به متضمنا اآليت:
/1رقم املقسم املكتتب عليه وأسامء ماليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع الرشكاء ومقدار حصتهم
السهمية مرفقا ببيانات األسهم املعادلة لقيمة املقسم.
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/2عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان عىل حصصهم السهمية متنع من املساهمة
برشكة أو الحصول عىل الرتخيص بالبناء.
ب/عىل الوحدة اإلدارية دراسة طلبات االكتتاب خالل مدة ال تتجاوز خمسة عرش يوما من تاريخ تقديم
الطلب ورفض أي طلب يخالف رشوط االكتتاب ويف حال الحاجة إىل استكامل أي نقص يف طلب االكتتاب
يعترب تاريخ استكامله تاريخا جديدا لتقديم الطلب.
ج /يصدر املكتب التنفيذي قرارا بتخصيص املقسم.
د /يف حال التقدم بأكرث من طلب اكتتاب للتخصص مبقسم واحد تكون األفضلية بتخصيص صاحب أو
أصحاب طلب االكتتاب وفق التسلسل األسبق لتاريخ تسجيل الطلب يف الوحدة اإلدارية ويف حال التسجيل
يف التاريخ ذاته لعدة طلبات فلها األفضلية ذاتها وتجري القرعة بينهم.
ه /يحق ملالك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية أو االعتبارية التقدم بطلبه
للتخصص مبقسم أو أكرث وفق ملكيته من األسهم املعادلة لقيمة املقسم أو املقاسم املطلوب التخصص بها
إذا كانت ملكيته ألسهم املقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته األصلية أو اإلرثية قبل إحداث املنطقة التنظيمية
مبوجب أحكام املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون يف املنطقة التنظيمية واملحددة
بقرار لجنة التوزيع.
و /ال يحق ألي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد إحداث املنطقة التنظيمية مبوجب أحكام املرسوم الترشيعي
رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون التملك والترصف بأي أسهم يف املقاسم التنظيمية اململوكة عىل
الشيوع بطريقة التداول أو الرشاء أو التنازل متكن من التخصص بأكرث من مقسم واحد من املقاسم
التنظيمية ويعد من أشكال الترصف البيع أو الهبة أو العارية أو إحالل العضوية أو التنازل أو حوالة الحق
أو أي عقد تأمي أو رهن أو وكالة مهام كانت صيغتها تؤدي إىل التملك ويعترب هذا الترصف باطال بطالنا
مطلقا يف معرض تطبيق املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون.
ز /يعلن قرار التخصيص لالطالع عليه مبوجب إعالن يف لوحة إعالنات الوحدة اإلدارية وموقعها
االلكرتوين إن وجد ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
ح /عىل الوحدة اإلدارية إرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية إلجراء معامالت تسجيل امللكية.
/19املادة ../31
مع مراعاة أحكام الفقرة /و /من املادة  30من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012املعدلة وفق أحكام
هذا القانون وأحكام قانون الرشكات رقم  29لعام  2011وقانون التطوير واالستثامر العقاري رقم  15لعام
 2008ملاليك أسهم املقاسم التنظيمية عىل الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إىل الوحدة اإلدارية لتأسيس رشكة
مساهمة “الخيار الثاين” بهدف إنجاز أعامل بناء املقاسم واستثامرها ووفق ما تقرره يف نظامها الداخيل.
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أ /يتضمن الطلب اآليت:
 ..االسم الثاليث والجنسية.
 ..عدد األسهم التي يرغب يف املساهمة بها.
 ..املوطن املختار.
 ..صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
 ..رقم الهاتف الثابت واملحمول /الخلوي /والفاكس إن وجد.
 ..تفويض الوحدة اإلدارية بتقديم طلب إحداث الرشكة لوزارة التجارة الداخلية وحامية املستهلك.
ب/عدم وجود إشارات رهن أو حجز او التزام من أي نوع كان عىل حصصهم السهمية وأال تكون مثقلة
بأي إشارة متنع من املساهمة بالرشكة او الحصول عىل الرتخيص بالبناء.
ج /عىل الوحدة اإلدارية فتح سجل تسجل فيه طلبات املساهمة وتدقيق شهادات األسهم املرفقة بالطلبات
مع سجل األسهم وتدقيق وجود أي إشارات أو حجوزات متنع من نقل حقوق ماليك أسهم املقاسم التنظيمية
عىل الشيوع يف املقاسم وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة عرش يوما وترد خاللها الطلبات غري املقبولة.
د /بعد االنتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار األول ضمن املدة املحددة يف املادة  30من املرسوم
الترشيعي رقم  66لعام  2012املعدلة وفق أحكام هذا القانون تقوم الوحدة اإلدارية مبا ييل:
 ..حرص مجموع األسهم لجمع طلبات املساهمة يف الرشكة.
 ..تحديد أرقام املقاسم املقابلة لها وأرقام املقاسم املتبقية للخيار الثالث “البيع باملزاد العلني” مبا يحقق
التكامل واالنسجام يف مرشوع الرشكة الذي سيتم تنفيذه من قبلها ومبا ينعكس بشكل إيجايب عىل املقاسم
املتبقية والتي سيتم بيعها يف املزاد العلني وذلك بقرار من املكتب التنفيذي.
 ..تخصيص عدد صحيح من املقاسم للخيار الثاين ولها يف سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل أسهم من
املقاسم التنظيمية من الخيار الثاين إىل الثالث أو العكس وفق أسس يحددها املكتب التنفيذي تحقق مصالح
ماليك األسهم.
 ..إعالن قرار تخصيص املقاسم للرشكة يف لوحة إعالنات الوحدة االإارية وموقعها االلكرتوين إن وجد
ويف لوحة إعالنات املنطقة التنظيمية.
ه /يعد قرار املكتب التنفيذي ملجلس الوحدة اإلدارية صك توكيل قانوين لها من جميع ماليك أسهم املقاسم
التنظيمية للخيار الثاين لتقديم طلب التأسيس إىل وزارة التجارية الداخلية وحامية املستهلك نيابة عن لجنة
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املؤسسي ويتم تأسيس رشكة مساهمة وفقا ألحكام قانون الرشكات ومبا ال يتعارض مع أحكام املرسوم
الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون.
و /تقوم الوحدة اإلدارية بدعوة ماليك أسهم املقاسم التنظيمية الواردة اسامؤهم يف قرار املكتب التنفيذي
“أصحاب املقدمات العينية لجزء رأسامل الرشكة “النتخاب لجنة املؤسسي للقيام بوضع النظام األسايس
ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية لالنعقاد والنيابة عن الرشكة وإدارتها حتى
تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس اإلدارة األول.
ز /مبا يتوافق مع أحكام قانون الرشكات تقوم الوحدة اإلدارية بإرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر
العقارية إلجراء معامالت تسجيل امللكية السم الرشكة خالل مدة ثالثي يوما من تاريخ التصديق عىل النظام
األسايس للرشكة.
ح /تعترب قيمة املقاسم املعادلة لحصة ماليك أسهم املقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءا من رأسامل
الرشكة ويجري تقييمها وفق أحكام قانون الرشكات.
ط/فيام ال يتعارض مع أحكام قانون الرشكات للرشكة أن تطرح أسهمها عىل االكتتاب العام مبارشة أو يف
إحدى أسواق األوراق املالية أو عن طريق متعهد تغطية أو أكرث ويجب أن يكون متعهد التغطية مرصفا أو
رشكة وساطة مالية أو عقارية أو أحد املطورين العقاريي مرخصا لهم مبامرسة هذا النشاط.
ي /عمال بأحكام قانون الرشكات يتحمل املؤسسون جميع نفقات تأسيس الرشكة إذا مل يتم تأسيسها.
ك /يف كل ما مل ينص عليه يف املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون مبا يخص
تأسيس الرشكة يطبق قانون الرشكات رقم  29لعام .2011
ل /يتم وقف العمل بالخيار الثاين وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبي باملادة  32من
املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012بقرار من وزير األشغال العامة واإلسكان بناء عىل اقرتاح املكتب
التنفيذي ملجلس الوحدة اإلدارية وذلك يف الحاالت التالية:
/1عدم إمكانية تأسيس الرشكة.
 /2عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاين ملربرات اجتامعية أو ثقافية أو اقتصادية.
/20املادة  ../33يصدر بقرار من وزير اإلدارية املحلية والبيئة..
أ /تشكيل لجنة متابعة وإرشاف برئاسة املحافظ ويحدد أعضاؤها ومهامها بقرار بشكيلها.
ب /إحداث إدارة مختصة بتنفيذ املنطقة التنظيمية املحدثة ويحدد مالكها ومهامها بقرار إحداثها.
/21املادة ../34
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أ/تعد جميع اللجان املنصوص عىل تشكيلها وفق أحكام املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا
القانون متفرغة إلنجاز مهامها ضمن املدد الزمنية املحددة لها ويستثنى من ذلك لجنة املتابعة واإلرشاف
املشكلة يف الفقرة/أ /من املادة  33السابقة.
ب /للمحافظ يف حالة الرضورة وبناء عىل اقرتاح الوحدة اإلدارية تشكيل لجان متفرغة إلنجاز أعامل
يقتضيها سري العمل.
/22املادة ../35
يجوز للوحدة اإلدارية وضع اليد عىل األمالك العامة ومقاسم املشيدات العامة واملقاسم املخصصة للمنذرين
بالهدم الخالية من األبنية بعد إحداث املنطقة التنظيمية ولها أن تضع يدها عىل األمالك العامة ومقاسم
املشيدات العامة املبينة بعد إنجاز تقدير املنطقة.
/23املادة ../38
تشكل لجنة برئاسة وزير اإلدارية املحلية والبيئة وعضوية كل من ..
وزير األشغال العامة واإلسكان.
املحافظ.
رئيس الوحدة اإلدارية.
خبري قانوين يسميه رئيس اللجنة.
وتتوىل معالجة جميع القضايا الفرعية التي مل ينص عليها املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام
هذا القانون واتخاذ جميع التدابري الالزمة لتنفيذها مبا ال يتعارض مع أحكامهام.
/24املادة ../44
أ /يتم منح الشاغلي غري املستحقي للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار ملدة سنتي يرصف من
صندوق املنطقة خالل مدة ال تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ إنذار اإلخالء وال يستحق التعويض أي
شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحرص والتوصيف املعدة من قبل
اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة /ج /من املادة  5من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012املعدلة وفق أحكام
هذا القانون.
ب /يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إىل حي تسليمهم السكن البديل
يرصف سنويا من صندوق املنطقة ويدفع خالل مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار اإلخالء.
ج /يتم منح تعويض بدل إيجار السنة األخرية بشكل جزيئ يتناسب مع التاريخ املحدد لتسليم السكن البديل.
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د /يوقف تسديد تعويض بدل اإليجار إذا كان سبب التأخري يف استالم السكن البديل يعود عىل مستحق
السكن البديل ويحق للوحدة اإلدارية املطالبة بأي مبالغ مرصوفة وغري مستحقة وفق قانون جباية األموال
العامة.
ه /يحدد تعويض بدل اإليجار السنوي بنسبة  5باملئة خمسة باملئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية
املطلوب إخالؤها.
/25املادة ../45
تلتزم الوحدة اإلدارية مبا يخص املناطق التنظيمية املحدثة بعد صدور هذا القانون مبا ييل..
أ /تأمي السكن البديل للشاغلي املستحقي للسكن البديل خالل مدة ال تزيد عىل أربع سنوات من تاريخ
اإلخالء الفعيل.
ب /إعطاء األفضلية لشاغيل املنطقة التنظيمية وغري املستحقي للسكن البديل بتخصيصهم مبساكن عند
توفرها بعد استكامل تخصيص جميع املساكن ملستحقي السكن البديل.
ج /إعطاء األفضلية ألصحاب املحالت التجارية التي تم إخالؤها يف املنطقة التنظيمية لرشاء او استئجار
املحالت التجارية التي تبنيها الوحدة اإلدارية عن طريق املزاد العلني وحرصها فيام بينهم.
/26املادة ../51
إذا شملت املنطقة التنظيمية أرضا زراعية يرتتب عليها حقوق لفالح أو مزارع باملشاركة أو بالبدل فيعترب
العقد منفسخا بي الطرفي كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكل األرض أو لجزئها ويتقاىض صاحب
الحق املذكور ما يستحقه من تعويضات منصوص عليها يف قانون العالقات الزراعية وذلك من األسهم
الناتجة عن دخول هذه األرض بشكل كيل أو جزيئ يف التنظيم.
/27املادة ../59
تطبق أحكام املرسوم الترشيعي رقم  82لعام  2010عىل املقاسم التنظيمية املحدثة يف املنطقة التنظيمية.
/28املادة ../61
أ /إذا وقع ضمن حدود املنطقة التنظيمية املحدثة وفق أحكام هذا القانون عدد من املقاسم ملنطقة تنظيمية
أو أكرث محدثة يف ظل رسيان أحكام القانون رقم  9لعام  1974فإن هذه املقاسم تعد خاضعة ألحكام
املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وأحكام هذا القانون.
ب /يف حال حصول ماليك املقاسم التنظيمية عىل أي تعديالت عىل املصورات الخاصة مبقاسمهم وفق
أحكام املرسوم الترشيعي رقم  5لعام  1982وتعديالته ينتج عنها زيادة يف مساحة املقسم يحق للوحدة

259

جريمة بعنوان "إعادة اإلعمار"

اإلدارية استيفاء ما يعادل نسبة  50باملئة خمسي باملئة من الفائدة املحققة نتيجة الزيادة وفق أحكام
املرسوم الترشيعي رقم  98لعام .1965
/29املادة ../63
يف كل ما مل يرد فيه نص يف املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وهذا القانون تطبق أحكام القانون
رقم  23لعام .2015
املادة  ../3/تلغى املادة رقم  62من املرسوم الترشيعي رقم  66لعام .2012
املادة ../4/
تحل عبارة /وزارة /وزير اإلدارة املحلية والبيئة //محل عبارة //وزارة /وزير االدارة املحلية //وعبارة //وزير
األشغال العامة واإلسكان//محل عبارة //وزير اإلسكان والتنمية العمرانية //وعبارة //رئيس الوحدة اإلدارية..
الوحدة اإلدارية //حسب الحال //محل عبارة //املحافظ ..محافظ دمشق ..محافظة دمشق //حسب الحال//
وعبارة //املنطقة التنظيمية //محل عبارة //املنطقتي التنظيميتي //وعبارة //الجهة العامة املخولة قانونا
مسك سجل ملكية //محل عبارة //مديرية املصالح العقارية ..مديرية السجل العقاري ..املديرية العامة
للمصالح العقارية //حسب الحال أينام وردت يف املرسوم الترشيعي رقم  66لعام .2012
املادة ../5/
تطبق أحكام املرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012وتعديالته املنصوص عنها يف هذا القانون عىل املناطق
التنظيمية التي يتم إحداثها وفق أحكام املادة  1من هذا القانون.
املادة ../6/
تستفيد املنطقتان التنظيميتان املشمولتان باملرسوم الترشيعي رقم  66لعام  2012من أحكام هذا القانون
باستثناء ما تم إنجازه وفق مرسوم إحداثهام.
املادة  ../7/ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية.
دمشق يف 1439-7-15هجري املوافق لـ  2018-4-2ميالدي.
رئيس الجمهورية
بشار األسد
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امللحق رقم ( :)7القانون ( )42لعام  2018والذي يقض بتعديل الفقرة ( - )2/1املادة  /6/من املادة / /2/
من القانون رقم  /10/لعام  ،2018/واملادة  /14/ 4من املرسوم الترشيعي رقم  /66/لعام .2012
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء
القانون ()42
رئيس الجمهورية
بناء عىل أحكام الدستور
وعىل ما أقره مجلس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ  1440/2/28هـ املوافق  2018/11/6م.
يصدر ما ييل:
املادة -1
بيل:

تعدل الفقرة ( - )2/1املادة  /6/من املادة / /2/من القانون رقم  /10/لعام  2018/لتصبح كام

أ -تدعو الوحدة اإلدارية خالل شهر من صدور مرسوم إحداث املنطقة املالكي وأصحاب الحقوق العينية
فيها غري املثبتة بالسجل العقاري أو يف الجهات األخرى املخولة قانوناً مسك سجالت امللكية بإعالن ينرش
يف صحيفة محل ّية واحدة عىل األقل ويف إحدى وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملوقع اإللكرتوين لها
ويف لوحة إعالناتها ولوحة إعالنات املنطقة  ،للترصيح بحقوقهم  ،وعىل هؤالء وكل من له عالقة بعقارات
املنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إىل الوحدة اإلدارية خالل سنة ميالدية واحدة من
تاريخ اإلعالن بطلب يعي فيه محل إقامته املختار ضمن الوحدة اإلدارية مرفقا بالوثائق واملستندات املؤيدة
لحقوقه أو صور عنها " إن وجدت " ؛ ويف حال عدم وجودها عليه أن يذكر يف طلبه املواقع والحدود
والحصص والنوع الرشعي والقانوين للعقار أو الحقوق التي يدّعي بها  ،وجميع الدعاوى املرفوعة له أو
عليه.
ب -يجوز ألقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو مبوجب وكالة قانونية مامرسة الواجبات والحقوق
املنصوص عليها يف الفقرة  /أ  /من هذه املادة نيابة عن أصحابها.
ج -تعد الحقوق املد ّونة يف قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية املنصوص عليها يف هذا
القانون وتراعى تلك الحقوق خالل إعامل اللجان يف التقدير وحل الخالفات والتوزيع  ،سواء أتم الترصيح
عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ /من هده املادة أم ال .
املادة  - 2تعدل املادة  /14/ 4من املرسوم الترشيعي رقم/ 66 /لعام  2012لتصبح كام ييل:
أ -تشكل لدى الوحدة اإلدارية وخالل شهر واحد من تاريخ انتهاء املهلة املحددة يف املادة / ١ /من هذا
القانون لتقديم االدعاء بامللكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكرث ذات اختصاص قضايئ تختص بالنظر يف
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جميع االعرتاضات واالدعاءات بامللكية أو باملنازعات العينية عىل العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيمية
سواء سبق وأن رصح عنها خالل املهلة املحددة لتقديم االدعاء بامللكية أو الحقوق العينية املنصوص عليها
يف املادة / ١ /من هذا القانون أم ال  ،وتحال إليها جميع الدعاوى املامثلة املتعلقة باملنطقة القامئة أمام
املحاكم التي مل يبت فيها بحكم مربم.
ب-ألصحاب الحقوق الذين مل يتقدموا باعرتاضاتهم أمام لجنة حل الخالفات الحق يف االدعاء بشأنها
أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعامل اللجان القضائية املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون.
املادة -3

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية.

دمشق يف  1440 / 3 / 3هجري املوافق لـ  2018 / 11 / 11ميالدي.
رئيس الجمهورية
بشار األسد
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21  االثني، البيان الذي نرشه االتحاد األورويب عرب موقع الجريدة الرسمية التابعة له:)8( امللحق رقم
 قال فيه إن قادة االتحاد األورويب اجتمعوا اليوم يف بروكسل واتفقوا عىل،2019  ديسمرب/كانون الثاين
 رجل أعامل سوريًا وخمسة11  بإضافة أسامء جديدة تعود لـ،توسيع قامئة العقوبات ضد النظام السوري
.كيانات
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/85 of 21 January 2019
implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of
the situation in Syria
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EU) No 36/2012 of 18 January 2012 concerning
restrictive measures in view of the situation in Syria and repealing Regulation (EU)
No 442/2011 (1), and in particular Article 32(1) thereof,
Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy,
Whereas:
(1) On 18 January 2012, the Council adopted Regulation (EU) No 36/2012.
(2) In view of the fact that prominent businessmen are making large profits through their
ties with the regime and are helping to finance the regime in return, including through
the joint-ventures formed by certain prominent businessmen and entities with Statebacked companies to develop expropriated land, those businessmen and entities are
supporting and benefiting from the Assad regime including through the use of
expropriated property.
(3) Furthermore, the expropriation of land by the Assad regime from persons displaced
by the conflict in Syria prevents those persons from being able to return to their homes.
(4) Eleven natural persons and five entities should be added to the list of natural and legal
persons, entities or bodies subject to restrictive measures in Annex II to Regulation
(EU) No 36/2012.
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(5)Annex II to Regulation (EU) No 36/2012 should therefore be amended accordingly,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1 :Annex II to Regulation (EU) No 36/2012 is amended as set out in the Annex
to this Regulation.

Article 2: This Regulation shall enter into force on the date of its publication in
the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all
Member States.
Done at Brussels, 21 January 2019.

For the Council
The President
F. MOGHERINI
(1) OJ L 16, 19.1.2012, p. 1.
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ANNEX
1. The following persons are added to the list set out in section A (Persons) of
Annex II to Regulation (EU) No 36/2012:
Name

‘264.

Identifying
information

Anas Talas

Gender: male

(a.k.a. ;
Anas
Talous/Tals/Tuls/Tlass)

Position: Chairman of the
Talas Group
Date of birth: 25 March
1971
Nationality: Syrian

265.

Nazir Ahmad
JamalEddine
(a.k.a.
; Nazir Ahmad,
Mohammed
JamalEddine)

Gender: male
Position: Cofounder and
majority shareholder of
Apex Development and
Projects LLC and founder
of A'ayan Company for
Projects and Equipment
265

Reasons

Date of
listing

Leading businessperson
operating in Syria, with
interests and activities in
multiple sectors of Syria's
economy. Through his
business activities and
investments, Anas Talas also
benefits from and/or supports
the Syrian regime. In 2018 the
Talas Group, chaired by Anas
Talas, entered into a SYP 23
billion joint venture with
Damascus Cham Holding for
the construction of Marota
City, a regime-backed luxury
residential and commercial
development.

21.1.2019

Leading businessperson
operating in Syria with
significant investments in the
construction industry,
including a controlling 90 %
stake in Apex Development
and Projects LLC, which has

21.1.2019
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Name

Identifying
information
Date of birth: 1962
Nationality: Syrian

266.

Mazin Al-Tarazi
(a.k.a.
Mazen al-Tarazi)

Gender: male
;

Position: Businessperson
Date of birth: September
1962
Nationality: Syrian

266

Reasons

Date of
listing

entered into a USD 34,8
million joint venture for the
construction of Marota City, a
regime-backed luxury
residential and commercial
development. Through his
participation in the Marota
City development, Nazir
Ahmad JamalEddine benefits
from and/or supports the
Syrian regime.
Leading businessperson
operating in Syria, with
significant investments in the
construction and aviation
sectors. Through his
investments and activities,
Mazin Al-Tarazi benefits from
and/or supports the Syrian
regime. In particular, AlTarazi has concluded a deal
with Damascus Cham
Holdings for a USD 320
million investment in the
construction of Marota City, a
regime-backed luxury
residential and commercial
development; he has also been

21.1.2019
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Name

Identifying
information

Reasons

Date of
listing

granted a licence for a private
airline in Syria.
267.

Samer Foz
(a.k.a. Samir () Foz
()/Fawz; Samer Zuhair
Foz)

Gender: male
Position: CEO of Aman
Group
Date of birth: May 1973
Place of birth: Latakia,
Syria
Nationalities: Syrian,
Turkish
Other information:
Executive President of
Aman Group.
Subsidiaries: Foz for
Trading, Al-Mohaimen
for Transportation &
Contracting. Aman
Group is the private
sector partner in Joint
Venture Aman Damascus
JSC with Damascus Cham
Holding, in which Foz is
an individual shareholder.
Emmar Industries is a
joint venture between
Aman Group and the
Hamisho Group, in which

267

Leading businessperson
operating in Syria, with
interests and activities in
multiple sectors of Syria's
economy, including a regimebacked joint venture involved
in the development of Marota
City, a luxury residential and
commercial development.
Samer Foz provides financial
and other support to the
regime, including funding the
Military Security Shield Forces
in Syria and brokering grain
deals. He also benefits
financially from access to
commercial opportunities
through the wheat trade and
reconstruction projects as a
result of his links to the
regime.

21.1.2019
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Name

Identifying
information

Reasons

Date of
listing

Foz has the majority stake
and is the Chairman.
268.

Khaldoun Al-Zoubi

Gender: male

(a.k.a. Khaldoon alZu'bi; Khaldoun Zubi)

Position: Vice-president
of Aman Holding (a.k.a.
Aman Group)
Date of birth: 1979
Nationality: Syrian

269.

Hussam Al-Qatirji

Gender: male

(a.k.a. Hussam/Hossam
Ahmed/Mohammed/M

Position: CEO of Katerji
Group (a.k.a. al-Qatirji

268

Leading businessperson
operating in Syria, with
interests and activities in
multiple sectors of Syria's
economy; including his roles
as Vice President of Aman
Holding and majority
shareholder of Fly Aman
airline. In this capacity, he is
linked to Samer Foz. Aman
Holding is represented on the
board of, and holds a majority
stake in, ‘Aman Damascus’, a
joint venture in the
construction of Marota City, a
regime-backed luxury
residential and
commercial development. AlZoubi benefits from and/or
supports the regime through
his position as Vice President
of Aman Holding.

21.1.2019

Leading businessperson
operating in Syria, who is also
a Member of Parliament for
Aleppo. Al-Qatirji supports

21.1.2019
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Name

uhammad alKaterji

Identifying
information
Company/Qatirji
Company/Khatirji
Group/Katerji
International Group)
Date of birth: 1982

Reasons

Date of
listing

and benefits from the regime
through enabling, and
profiting from, trade deals
with the regime in relation to
oil and wheat.

Place of birth: Raqqa,
Syria
Nationality: Syrian
270.

Bashar Mohammad
Assi

Gender: male
Position: Chairman of the
Board of Directors of
‘Aman Damascus’.
Founding partner of Fly
Aman Limited Liability
airline.
Date of birth: 1977
Nationality: Syrian

269

Leading businessperson
operating in Syria, with
interests and activities in
multiple sectors of Syria's
economy, including his roles
as founding partner of Fly
Aman airline and Chairman
of the Board of Directors of
‘Aman Damascus’; a joint
venture involved in the
development of Marota City, a
regime-backed luxury
residential and commercial
development. Assi benefits
from and/or supports the
regime through his position as
Chairman of the Board of
Directors of ‘Aman
Damascus’.

21.1.2019
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Name

271.

Identifying
information

Khaled al-Zubaidi

Gender: male

(a.k.a. (Mohammed)
Khaled/Khalid
(Bassam) (al-)
Zubaidi/Zubedi

Position: Co-owner of
Zubaidi and Qalei LLC,
Director of Agar
Investment Company,
General Manager of Al
Zubaidi company and Al
Zubaidi & Al Taweet
Contracting Company,
Director and Owner of
Zubaidi Development
Company, and co-owner
of Enjaz Investment
Company.
Nationality: Syrian

272.

Hayan Mohammad
Nazem Qaddour
(a.k.a. Hayyan Kaddour
bin Mohammed
Nazem)

Gender: male
Name: Hayan
Mohammed Nazem
Qaddour
Position: Primary
Shareholder of Exceed
Development and
Investment Company
Date of birth: 1970
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Reasons

Date of
listing

Leading businessperson
operating in Syria, with
significant investments in the
construction industry,
including a 50 % stake in
Zubaidi and Qalei LLC, which
is constructing the luxury
tourist city Grand Town and
to which the regime has
granted a 45-year agreement
in return for 19-21 % of its
revenue. In this capacity he is
linked to Nader Qalei. Khaled
al-Zubaidi benefits from
and/or supports the regime
through his business activities,
in particular through this
stake in the Grand Town
development.

21.1.2019

Leading businessperson
operating in Syria, who holds
a 67 % stake in Exceed
Development and Investment,
which has entered into a USD
17,7 million joint venture for
the construction of Marota
City, a regime-backed luxury
residential and commercial
development. Through his

21.1.2019
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Name

273.

Maen Rizk Allah
Haykal
(a.k.a. Heikal Bin
Rizkallah)

Identifying
information

Date of
listing

Nationality: Syrian

participation in the Marota
City development, Hayan
Mohammad Nazem Qaddour
benefits from and/or supports
the Syrian regime.

Gender: male

Leading businessperson
operating in Syria, who holds
a 33 % stake in Exceed
Development and Investment,
which has entered into a USD
17,7 million joint venture for
the construction of Marota
City, a regime-backed luxury
residential and commercial
development. Through the
participation in the Marota
City development, Maen Rizk
Allah Haykal benefits from
and/or supports the Syrian
regime.

21.1.2019

Leading businessperson
operating in Syria, with
significant investments in the
construction industry,
including a 50 % stake in
Zubaidi and Qalei LLC, which
is constructing the luxury
tourist city Grand Town and

21.1.2019’

Position: Secondary
Shareholder of Exceed
Development and
Investment Company
Nationality: Syrian

274.

Reasons

Nader Qalei

Gender: male

(a.k.a. Kalai, Kalei)

Name: Nader Kalai
Date of birth: 9.7.1965
Place of birth: Damascus
Nationality: Syrian
Passport number
(including country that
271
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Name

Identifying
information
issued and date and place
of issue): Syrian Arab
Republic, N 010170320,
issue number: 002-15L062672, date of issue:
24.5.2015, date of expiry:
23.5.2021;
ID number: Syrian Arab
Republic, 010-40036453.
Position: Majority
shareholder of Castle
Investment Holding, Coowner of Zubaidi and
Qalei LLC, Chairman of
Kalai Industries
Management

Reasons

Date of
listing

to which the regime has
granted a 45-year agreement
in return for 19-21 % of its
revenue. In this capacity, he is
linked to Khaled al-Zubaidi.
Nader Qalei benefits from
and/or supports the regime
through his business activities,
in particular through this
stake in the Grand Town
development.

Relatives/business
associates or
partners/links to listed
individuals: Khaled alZubaidi
Address:
Young Avenue, Halifax,
Canada

2.
The following entities are added to the list set out in section B (Entities) of Annex II to
Regulation (EU) No 36/2012:

272
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Name

Identifying
information

‘72. Rawafed Damascus Private Address:
Joint Stock Company
Damascus,
Syria
(a.k.a.
Rawafed/Rawafid/Rawafed
(Tributary) Damascus
Private Joint Stock
Company)

273

Reasons

Date of
listing

Rawafed
21.1.2019
Damascus Private
Joint Stock
Company is a
USD 48,3 million
joint venture
between
Damascus Cham
Holdings, Ramak
Development and
Humanitarian
Projects, AlAmmar LLC,
Timeet Trading
LLC (also
referred to as
Ultimate Trading
Co. Ltd.), and
Wings Private
JSC. Rawafed
supports and/or
benefits from the
Syrian regime,
including through
its participation
in the regimebacked luxury
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Name

Identifying
information

Reasons

Date of
listing

development
Marota City.
73.

Aman Damascus Joint
Stock Company
(a.k.a. Aman Damascus
JSC)

Address:
Damascus,
Syria

Aman Damascus
Joint Stock
Company is a
USD 18,9 million
joint venture
between
Damascus Cham
Holdings and
Aman Group.
Through its
participation in
the regimebacked luxury
development
Marota City,
Aman Damascus
supports and/or
benefits from the
Syrian regime.

74.

Bunyan Damascus Private
Joint Stock Company
(a.k.a. Bunyan Damascus
Private JSC)

Address:
Damascus,
Syria

Bunyan
21.1.2019
Damascus Private
Joint Stock
Company is a
USD 34,8 million

274
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Name

Identifying
information

Reasons

Date of
listing

joint venture
between
Damascus Cham
Holdings and
Apex
Development and
Projects LLC and
Tamayoz LLC.
Through its
participation in
the regimebacked luxury
development
Marota City,
Bunyan
Damascus Private
Joint Stock
Company
supports and/or
benefits from the
Syrian regime.
75.

Mirza

Address:
Damascus,
Syria

275

Mirza is a USD
52,7 million joint
venture between
Damascus Cham
Holding and
Talas Group.
Through its

21.1.2019
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Name

Identifying
information

Reasons

Date of
listing

participation in
the regimebacked luxury
development
Marota City,
Mirza supports
and/or benefits
from the Syrian
regime.
76.

Developers Private Joint
Stock Company
(a.k.a. Developers Private
JSC)

Address:
Damascus,
Syria

276

Developers
21.1.2019’
Private Joint
Stock Company is
a USD
17,7 million joint
venture between
Damascus Cham
Holdings and
Exceed
Development and
Investment.
Through its
participation in
the regimebacked luxury
development
Marota City,
Developers
Private Joint
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Name

Identifying
information

Reasons
Stock Company
supports and/or
benefits from the
Syrian regime.
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Date of
listing
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