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امللخص التنفيذي

الذي  الشكل  الواضح  غري  من  زال  ما  الثامن،  عامه  سوريا  يف  النزاع  دخول  مع 

النظر  وبغّض  النزاع.  بعد  ما  مرحلة  ُوِجدت، يف  إن  االنتقالية،  العملية  ستتّخذه 

والالجئني  داخلياً  للنازحني  والفعالة  املنصفة  العودة  ستكون  الّنزاع،  نتيجة  عن 

التغلّب عليه. وتوّضح سياقات ما  يتحتّم  البالغ عددهم 12 مليون شخص تحٍد 

النزاع فيام مىض أنه بدون وجود عمليات واضحة، ميكن أن تؤدي نزاعات  بعد 

اسرتداد  إطار  ويوفّر  االستقرار.  عدم  حالة  تجّدد  إىل  املستمر  والنزوح  املُلكية 

الضحايا. ولسوء  بعناية مع مراعاة مصالح  إدارته  إذا متت  املُلكية حالً مستداماً 

يعوق  املُلكية  اسرتداد  لعمليات  السابقة  األمثلة  من  املحدود  العدد  فإن  الحظ، 

هذا  أن  غري  السوري،  السياق  يف  تطبيقها  ميكن  شاملة  فُضىل  مامرسات  صياغة 

املسار  لتحديد  الصلة وتقديم خيارات  االعتبارات ذات  إىل طرح  يهدف  التقرير 

يف املستقبل.

ويبدأ التقرير بنظرة عامة عىل قانون املُلكية السوري ومناقشة النزوح يف سوريا، 

مع الرتكيز بشكل خاص عىل سياقات مشرتكة لنزع املُلكية. وتتناول األقسام الالحقة 

مثل: نهايئ،  سالم  اتفاق  يف  تضمينها  يجب  التي  املُلكية  اسرتداد  إطار  مكونات 

حق العودة إىل املوطن األصيل؛	 

االلتزامات القانونية لألطراف املوقّعة عىل اتفاق السالم؛	 

إطار لربنامج مستقبيل السرتداد املُلكية، كلام كان مفصالً أكرث كان أفضل؛	 

ترتيب دويل للمراقبة مع سلطة إنفاذ كافية.	 

ومبجرّد دخول اتفاق سالم حيّز الّنفاذ، يجب أن يبدأ التنفيذ برسعة، مبا يف ذلك 

من خالل مترير الترشيعات التنفيذية، وتعيني املفّوضني، وإنشاء عملية لتسجيل 

الشكاوى والفصل فيها. ويجب تصميم متطلبات األهلية مع فهم األشكال املختلفة 

ذات  واالقتصادية  السياسية  املساواة  عدم  ذلك  يف  مبا  سوريا،  يف  املُلكية  لحيازة 

البعد التاريخي، وكذلك إىل أي مدى ميكن ألقارب األفراد املتوفني أو املفقودين 

للسامح  ميدانية  مكاتب  إنشاء  يجب  لالجئني،  وبالنسبة  املُلكية.  دعاوى  تقديم 

بتقديم دعاوى املُلكية بشكل طوعي، السيام يف البلدان التي فّر إليها أعداد كبرية 

مع متطلبات معينة  الدعاوى منصفاً  الفصل يف  السوريني. ويجب أن يكون  من 

للمحاكمة العادلة ويف الوقت ذاته ينبغي تحقيق التوازن للحاجة إىل الكفاءة. ويف 

جميع املراحل، يجب عىل آليات املراقبة واإلنفاذ أن تضمن عىل نحو فعال أن تتم 

العملية دون تأخري أو فساد أو متييز. وأخرياً، يجب النظر إىل اسرتداد املُلكية عىل 

أنه جزء من عملية عدالة انتقالية أكرب للتصدي لجميع أشكال اإلنتهاكات.

التوصيات  من  مجموعة  املركز  يقرتح  أعاله،  املذكورة  االعتبارات  إىل  واستناداً 

هذه  تشمل  األجنبية.  وللحكومات  املتحدة  لألمم  الخاص  وللمبعوث  لسوريا 

االعتبارات املطالب التالية:

أن توقف سوريا أي إجراءات حكومية إضافية فيام يتعلق باملُلكية الخاصة 	 

املنصف يف  بالفصل  االستقرار يسمح  إىل مستوى من  البالد  أن تصل  إىل 

نزاعات املُلكية.

أن يعنّي املبعوث الخاص لألمم املتحدة خبرياً لتقديم املشورة بشأن إطار 	 

مفّصل السرتداد املُلكية.

أن يتشاور املبعوث الخاص لألمم املتحدة بشكل فعيل مع املجتمع املدين 	 

من  وغريها  املُلكية  بقضايا  يتعلق  فيام  النازحني  ومجتمعات  والضحايا 

مطالب العدالة االنتقالية.

أن تشرتط الحكومات أن تكون أي أموال مخصصة إلعادة اإلعامر مرشوطة 	 

باالمتثال التفاقات اسرتداد املُلكية وأن تشارك يف آلية مراقبة دولية ذات 

معايري واضحة إلحراز تقّدم و/أو أن تدعم تلك اآللية.

أن تقوم الحكومات املستضيفة لالجئني بالسامح للمكاتب امليدانية التابعة 	 

لهيئة اسرتداد املُلكية بتسجيل إدعاءات أو شكاوى امللكية( وأن متتنع تلك 

الحكومات عن مامرسة ضغوط ال مرّبر لها عىل الالجئني للعودة إىل بالدهم 

بشكل قرسي.  

سّن  ذلك  عىل  يدل  كام  املُلكية،  أهمية  بالفعل  السورية  الحكومة  أدركت  لقد 

الجوهرية.  القصور  أوجه  العديد من  يتضمن  أن منوذجها  القانون رقم 10. غري 

عملية  حدوث  من  كبري  خطر  هناك  ومستنرية،  كافية  دولية  استجابة  وبدون 

فوضوية ومتييزية تؤدي إىل زيادة حالة عدم االستقرار يف سوريا واملنطقة. وإن 

هذا واقع ال ميكن لسوريا وال للمجتمع الدويل تجنبه.
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مقّدمة

مع دخول النزاع السوري عامه الثامن، تستمر الخسائر البرشية الفادحة للنزاع يف التزايد – مام يتسبب بصدمة للمجتمع الدويل ويلحق أذى فوري وطويل األمد مباليني 

املدنيني. حيث يوجد حوايل 12 مليون سوري من النازحني داخلياً ضمن حدود سوريا أو يعيشون كالجئني يف دول مجاورة ويف أوروبا وخارجها.1 ومبجرد أن يستقر البلد، 

ستشّكل العودة املنصفة والفعالة للنازحني داخلياً والالجئني تحدياً هائالً. ويصّح هذا بشكل خاص بالنظر إىل العدد املحدود من األمثلة عىل برامج اسرتداد املُلكية عىل 

نطاق واسع يف مرحلة ما بعد النزاع، وبالتايل هناك ندرة يف املامرسات الفضىل التي ميكن لسوريا التعلم منها. من يحق له اسرتداد املُلكية؟ كيف يتم ضامن الحقوق وُسبل 

اإلنتصاف؟ ما هو الجهاز الحكومي الذي يعالج هذه الدعاوى، وكيف يتم إنشاء هذا الجهاز وإدارته ليخدم احتياجات الضحايا بشكل فعال؟

إن هذه التساؤالت معّقدة ومفتوحة اإلجابة، إال أن الطريقة التي يتم بها التعاطي معها يف سوريا سوف تؤثر بشكل جوهري عىل إعادة بناء املجتمع السوري – وكذلك حياة 

ومعيشة املاليني من األفراد واألرس الذين يعانون من النزاع املدمر. وبدون التعاطي مع مسألة اسرتداد املُلكية، ميكن أن تؤدي نزاعات املُلكية إىل استياء وهجامت انتقامية، 

ورمبا إىل تجّدد النزاع. وبالتايل، أين وتحت أي ظروف سيعيش النازحون عند عودتهم، سيكون له تأثري مبارش وفوري عىل الضحايا، وهو أحد القضايا األكرث إلحاحاً فيام يتعلق 

بالعدالة التي ستواجهها سوريا يف فرتة ما بعد النزاع.

نظرة عامة عىل التقرير
يحاول التقرير التايل استخالص اإلجابات بناًء عىل التوثيق ومراجعة برامج اسرتداد 

املُلكية وجرب الرضر األخرى يف مرحلة ما بعد النزاع، وتقديم توصيات حول كيفية 

تنفيذ برنامج اسرتداد املُلكية بناًء عىل السياق السوري واملامرسات الُفضىل. يبدأ 

قبل  عليه  كان  الذي  بالشكل  السوري  املُلكية  قانون  حالة  بدراسة  الثاين  القسم 

يتعلق  فيام  القانوين  واإلطار  املُلكية  إدارة  القسم  ويستعرض هذا  النزاع.  اندالع 

باملُلكية داخل البلد. ثم يدرس تطبيق القانون ويناقش بإيجاز العقبات التي ميكن 

الثالث  القسم  ويقّدم  املُلكية.  السرتداد  برنامج  عىل  الحايل  القانون  يفرضها  أن 

النزوح ونزع  الضوء عىل أسباب  النزوح يف سوريا، حيث يسلّط  نظرة عامة عن 

الرابع مفاوضات جنيف وأنواع األحكام  القسم  املُلكية منذ عام 2011. ويتناول 

املتعلقة بحقوق املُلكية واسرتداد املُلكية التي ينبغي تضمينها يف اتفاق سالم نهايئ، 

االمتثال ومراقبته.  لفرض  الدويل  املجتمع  الحوافز من قبل  استخدام  مبا يف ذلك 

ويستكشف القسم الخامس العمر االفرتايض املتوقع لربنامج اسرتداد املُلكية داخل 

وأخرياً،  التنفيذ.  يف  تصورها  ميكن  التي  الصعوبات  معالجة  وبالتحديد   – سوريا 

يختم التقرير بعدد من التوصيات التي يقّدمها املركز السوري للعدالة واملساءلة 

واملناخ  للسياق  وفقاً  وُمصّمم  الضحايا  حول  يتمحور  برنامج  أي  أن  من  للتأكد 

السيايس السوري. 

وصف املصادر 
يعتمد هذا املنشور عىل مجموعة من املصادر األولية والثانوية، باإلضافة إىل معرفة 

املركز السوري للعدالة واملساءلة ومنظوره للوضع عىل األرض يف سوريا وعملية 

مفاوضات السالم التي تقودها األمم املتحدة. وتشمل املصادر املواد املبارشة، مثل 

اتفاقات السالم، وأطر اسرتداد املُلكية، والقوانني والترشيعات السورية واألجنبية. 

وعىل غرار ذلك، يستفيد التقرير من التوثيق الذي يقوم به املركز، والذي يتضمن 

مقابالت مبارشة مع األشخاص الذين عانوا من انتهاكات أو كانوا شاهدين عليها 

وتوثيق مادي مبارش تم جمعه من قبل فريق من منسقي التوثيق عىل األرض، 

باإلضافة إىل التوثيق غري املبارش من شبكة من الرشكاء عىل األرض. وباملثل، يشمل 

التقرير مجموعة من املصادر الثانوية متعددة التخصصات التي كتبها خرباء حول 

اسرتداد املُلكية والقانون السوري والعدالة االنتقالية. وأخرياً، يستخدم هذا التقرير 

الدولية،  اإلنسانية  واملنظامت  املدين،  املجتمع  ومنظامت  املتحدة،  األمم  تقارير 

والصحفيني لتقديم تحليل شامل للحالة الراهنة والوشيكة يف سوريا فيام يتعلق 

بالعودة واسرتداد املُلكية.

املُلكية  اسرتداد  لحالة  مستفيضة  دراسة  التقرير  هذا  أجزاء  مختلف  يف  ويوجد 

عىل  تُعترب  البوسنة  أن  إىل  ذلك  ويرجع  والهرسك.  البوسنة  يف  النزاع  أعقاب  يف 

ذلك،  وعالوة عىل  املُلكية.  ناجح السرتداد  برنامج  عىل  مثال  أفضل  واسع  نطاق 

فإن حقيقة أن الربنامج كان غري كامل – حيث تضمن العديد من أوجه القصور 

القاصمة يف وقت مبكر – يجعل من البوسنة دراسة حالة مفيدة عند النظر يف 

التحديات املحتملة التي تقّدمها مبادرة اسرتداد املُلكية بعد النزاع. ويف البوسنة، 
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وكان  وتنفيذه،  الربنامج  إنشاء  يف  مسبوق  غري  تأثري  أيضاً  الدويل  للمجتمع  كان 

العديد من إجراءاته طوال فرتة العودة جزءاً ال يتجزأ من نجاحه يف نهاية املطاف. 

ومن املرّجح أن يلعب املجتمع الدويل دوراً مهامً يف العودة واسرتداد املُلكية يف 

سوريا، لذلك تقّدم البوسنة رؤى قيّمة حول الطريقة التي ميكن للجهات الفاعلة 

الخارجية من خاللها أن تساعد عملية مستقبلية أو تعرقلها.

ويأيت التقرير أيضاً عىل ذكر "مبادئ بينريو" يف كثري من األحيان. حيث تم تصميم 

هذه املبادئ – التي صاغها بني عامي 2003 و2005 باولو سريجيو بينريو، املقرر 

الخاص السابق لألمم املتحدة املعني باإلسكان واسرتداد املُلكية – لتقديم إرشادات 

عملية للدول، ووكاالت األمم املتحدة، واملجتمع الدويل األوسع حول كيفية معالجة 

القضايا التقنية والقانونية املعقدة عىل أفضل وجه فيام يتعلق باسرتداد املساكن 

واملُلكية. وإن هذه املبادئ مرتّسخة بحزم يف إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساين الدويل القائم، وعىل هذا النحو، كانت مفيدة كمبادئ توجيهية 

بشأن برامج اسرتداد املُلكية.

وكان أحد التحديات يف صياغة هذا التقرير هو االفتقار إىل سابقة ناجحة متاحة 

لالسرتشاد بها فيام يتعلق بربامج اسرتداد املُلكية بعد النزاع. ففي حني حاول عدد 

من الدول تطبيق شكل ما من أشكال االنتصاف ملعالجة نزع املُلكية أثناء النزاع 

أثبت نجاحه بشكل ملحوظ. ويف حني  الدول  قليالً من هذه  املسلح، فإن عدداً 

أمثلة ملا ال يجب فعله، فإن عدم  الدول مفيدة يف تقديم  كانت مبادرات هذه 

وجود أمثلة إيجابية خلق بعض الصعوبة أمام املؤلفني يف وصف عنارص محددة 

من برامج االسرتداد الناجحة يف عدد كبري من السيناريوهات. ويف بعض الحاالت، 

تحديداً  املُلكية  حقوق  تتناول  مل  التي  النزاع  بعد  ما  برامج  فحص  هذا  استلزم 

لتوضيح أهمية قضية معينة. ويف هذه الحاالت، اعتمد املركز يف املقام األول عىل 

برامج جرب الرضر وآليات العدالة االنتقالية األخرى كأمثلة.

الواقع السيايس 
إن املشهد السيايس ملا بعد النزاع سيحّدد ال محالة إىل أي مدى سيتم منح األولوية 

أن  املرجح  من  للنزاع،  عليها  متفاوض  نهاية  وبدون  سوريا.  يف  املُلكية  السرتداد 

يستمر النزاع إىل أجل غري مسّمى، مع استمرار الجامعات املسلحة يف شّن هجامت 

ذات نطاق واسع أو ضيّق ضد الحكومة املركزية يف دمشق. ولكن الواقع السيايس 

ألصحاب  التوضيح  إىل  التقرير  هذا  ويهدف  املُلكية.  اسرتداد  رضورة  ينفي  ال 

فإن  املستقبلية،  الحكومة  ستتخذه  الذي  الشكل  عن  النظر  بغّض  أنه  املصلحة 

مليون   12 من  أكرث  إعادة  لعملية  الدقيق  التنفيذ  عىل  يعتمد  سوريا  مستقبل 

نازح موجودين يف سوريا وخارجها، إىل جانب الفصل املنصف يف حقوق املُلكية 

الخاصة بهم. ويُعترب هذا واقعاً عملياً ال ميكن لسوريا أو املجتمع الدويل النجاح 

يف تهميشه.

الكورنيش )حمص(، 16 أيار/مايو، 2013

الدمار الذي طال طريق امليامس يف الكورنيش

تصوير: عدسة شاب حميص.
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قانون املُلكية يف سوريا

يُعّد تقديم اسرتاتيجية مجدية وفعالة فيام يتعلق باسرتداد املُلكية أمراً مستحيالً دون فهم واضح ألسلوب عمل قانون املُلكية السوري. حيث تطّور قانون املُلكية يف سوريا 

بشكل كبري يف القرن املايض، ومنذ عام 2011، سّنت الحكومة العديد من القوانني الجديدة يف استجابة منها للنزاع. يهدف القسم التايل إىل تقديم نظرة عامة عىل أساسيات 

قانون املُلكية يف سوريا، والطريقة التي تعمل بها إدارة املُلكية، واالختالفات بني القانون وتطبيقه عىل أرض الواقع. ويف النهاية، يطرح هذا القسم سؤاالً صعباً ولكنه جوهري: 

يف سوريا ما بعد النزاع، بعد سبع سنوات، إن مل يكن عقوداً، من القوانني واملامرسات غري العادلة فيام يتعلق باملُلكية، ما هو القانون )القوانني( الذي ينبغي أن يحكم جهود 

اسرتداد املُلكية وتسوية نزاعات املُلكية؟

تاريخ إدارة املُلكية يف سوريا
ميكن تقسيم مساحة األرايض السورية تقريباً إىل فئتني: األرايض األمريية واألرايض 

املُلك.2 ويف حني أن غالبية األرايض السورية هي أرايض أمريية، إال أن هاتني الفئتني 

ال متثاّلن سوى ُملكية األصول العقارية وال تأخذان يف االعتبار حقوق االستخدام 

املثال، ميكن  العامة والخاصة. عىل سبيل  املُلكية  التي تحكم  املختلفة  والوصول 

ذلك  يف  مبا  الواضحة  االستخدام   فئات  من  عدد  تحت  العامة  األرايض  تقع  أن 

البنية التحتية )مثل الطرق( والحدائق الوطنية واألرايض الزراعية واملراعي التي 

كبري.3  إىل حٍد  الخالية  الصحراوية  واألرايض  لألفراد  تخصيصها  أو  استئجارها  يتم 

وبصفتها املالك ألغلبية األرايض، تلعب الحكومة السورية دوراً محورياً يف مراقبة 

توزيع وإدارة املُلكية، والذي ميكن أن يكون عامالً مهامً يف فرتة ما بعد النزاع.

أكرث من خمسة عقود  آثار  ثناياها  األرض واملُلكية يف سوريا تحمل يف  إدارة  إن 

حيازة  كانت  والفرنيس،  العثامين  الحكم  ظّل  ففي  القانونية.  التطورات  من 

لصالح  يعملون  الفالحني  معظم  كان  حيث  كبري،  حٍد  إىل  متكافئة  غري  األرايض 

عدد صغري من ماليك املزارع الكبرية مبوجب عقود إيجار غري رسمية. حيث أدى 

مركزي  نظام  وإىل  القوانني  تدوين  إىل  التاسع عرش  القرن  يف  العثامين  التحديث 

دول  من  العديد  نّفذت  العرشين،  القرن  من  الخمسينيات  ويف  األرايض.4  إلدارة 

الرشق األوسط إصالحات يف مجال إعادة توزيع األرايض لتلبية احتياجات املزارعني 

الفقراء. وابتداًء من عام 1958، خالل الوحدة القصرية بني سوريا ومرص، حذت 

سوريا حذو تلك الدول حيث أطلقت برنامج تأميم وسّنت سلسلة من اإلصالحات 

بعض  وأثبتت  والفرنيس.5  العثامين  اإلرث  ملعالجة  محاولة  يف  األرايض  مجال  يف 

أو  ُملكية األرايض  انعدام  تنامي  الكثري ملنع  لكنها مل تفعل  اإلصالحات نجاحها،6 
مسألة واضعي اليد عىل األرايض ذات املُلكية الخاصة )األحياء العشوائية(.7

مصادرة  معدل  ازداد  الحكم،  سّدة  إىل  البعث  حزب  حكومة  جاءت  أن  وبعد 

منه  أكرث  الدولة  لسيطرة  األرايض  تأميم  لغرض  ذلك  كان  ولكن  األرايض برسعة، 

لغرض إعادة التوزيع. وعىل الرغم من أن حافظ األسد قام بتحديث النظام إىل 

حٍد ما يف السبعينيات من القرن املايض، إال أن الدولة ما زالت متارس نفوذاً عىل 

القطاع  بقمع  حكومته  قامت  ذلك،  عىل  وكمثال  الزراعية.  األرايض  إدارة  كيفية 

الخاص، وعمل أغلبية صغار املزارعني عىل فالحة األرايض يف إطار تعاونيات زراعية 
مملوكة للدولة.8

يف  األسد  بشار  حكومة  رشعت  والعرشين،  الواحد  القرن  من  األول  العقد  ويف 

منح املزيد من الفرص للمستثمرين من القطاع الخاص لتنشيط القطاع الزراعي 

الراكد يف سوريا. حيث أدى الفساد وسوء إدارة جهود الخصخصة إىل اقتطاعات 

مالية أرضت بشّدة باملناطق الريفية. وتسبب هذا – بالتزامن مع ثالث سنوات 

متتالية من الجفاف – يف هجرة العديد من السوريني إىل املدن واألحياء العشوائية 
املجاورة.9

السلطات  كانت  املدينة،  إىل  الريف  من  للسوريني  الجامعية  الهجرة  قبل  وحتى 

املحلية تيسء إدارة النمّو الحرضي. وبسبب عدم رصامة الرقابة الحكومية نسبياً 

بضخ  املستثمرون  قام  األخرى،  االقتصاد  بقطاعات  مقارنة  العقارات  قطاع  عىل 

األموال يف مجال التطوير الحرضي، وشهدت مدن مثل دمشق ودير الزور وغريها 

انتشار الفنادق واملتاجر واملطاعم التي مل تعد بالنفع سوى عىل النذر اليسري من 

ال  الدولة  كانت  للمطّورين،  املمنوحة  النسبية  الحرية  الرغم من  السكان. وعىل 

تزال متلك مساحات شاسعة من األرايض مام حّد من منو هذا القطاع. وأدى هذا 

األمر وغياب نظام تنظيمي معمول به عىل نحو واضح للقطاع العقاري إىل قيام 

العديد من هذه  املطورين باالستثامر يف مستوطنات مخالفة. وقد تم تخصيص 

املستوطنات ملوظفي الحكومة وأرسهم باإلضافة إىل أنصار حزب البعث اآلخرين، 

النمو،  استيعاب  عىل  املدن  قدرة  الرسيع  الحرضي  التوسع  تجاوز  عندما  ولكن 

أدى  الفقرية، مام  واألحياء  العشوايئ  السكن  إىل  أيضاً  الريف  املهاجرون من  لجأ 

إىل تدهور البيئة وإىل خدمات تتسم بضعف اإلدارة.10 ويشري بعض الباحثني إىل 

أن الجمع بني الحرمان الذي عانت منه املناطق الريفية واملحنة التي عانت منها 

الذي أدى إىل االحتجاجات يف  وراء االستياء  املناطق الحرضية كان عامالً رئيسياً 

عام 2011.
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نظام تسجيل األرايض 
بالنظر إىل هذا التاريخ املعقد إلدارة املُلكية يف سوريا، فإن تسجيل ُملكية األرايض 

ليس مسألة واضحة املعامل. بدءاً من عام 1858، استحدث قانون األرايض العثامين 

نظاماً متجانساً لتسجيل املُلكية، وهو ما كان يعني أن وجود سند ُملكية رسمي 

– وليس الفالحة الفعلية لألرض – يُعّد دليالً كافياً عىل املُلكية.11 ومنذ ذلك الحني، 

للسوريني. وعىل  متاحة  ُملكية  وثيقة  أهم  األرض،12  ُملكية  سند  أو  الطابو،  كان 

العثامين  اإلرث  يسمح  املُلكية،  اسرتداد  منظور  من  األهمية،  من  القدر  نفس 

العديد من  الوثائق. ومع وجود  املُلكية يف حالة فقدان  الشهود إلثبات  بشهادة 

تنطبق شهادة  أن  املُلكية، ميكن  دليل خطّي عىل  لديهم  يعد  مل  الذين  الالجئني 

الشهود يف كثري من الحاالت.

لجميع  للعقارات  عينياً  سجالً  السلطات  أنشأت  الفرنيس،  االنتداب  فرتة  وخالل 

ألدلة  موثوق  مصدر  مبثابة  وكان  للُملكية  أفضل  حامية  أتاح  مام  املحافظات، 

الرسمية  غري  املعامالت  يشمل  مل  العيني  السجل  ذلك  أن  املُلكية. غري  معامالت 

)غري املسجلة(، وإمنا فقط تلك التي تتم مبوجب النظام القانوين الرسمي. وعالوة 

عىل ذلك، مل يكن هناك سجل مركزي عىل املستوى الوطني لتجميع السجالت من 

مختلف املحافظات. ويف عام 2010، بدأت الحكومة عملية رقمنة هذه السجالت، 

عام  قبل  التي جرت  املعامالت  ذلك  يشمل  ومل  الجديدة  للسجالت  فقط  ولكن 

13.2010 وبحسب التقديرات، مل يتم تسجيل سوى %20 من أرايض الدولة رسمياً 
قبل عام 14.2011

حرضية  مناطق  يف  يعيشون  سوريا  سكان  نصف  من  أكرث  كان  النزاع،  وقبل 

يقيمون  الحرضية  املناطق  يف  يعيشون  الذين  هؤالء  ثلث  وكان  حرضية.  وشبه 

اليسري  بالنذر  يحظون  وقد  الغالب  يف  مسجلة  وغري  رسمية  غري  مستوطنات  يف 

من اعرتاف الدولة وقد ال يحظون بذلك.15 ويف املناطق الريفية، كان األفراد عادة 

يحصلون عىل حقوق األرايض بالتقادم وغريها من األنظمة العرفية غري املنظمة، 

دون تسجيل رسمي لألرايض.16  

وقد تؤّدي املامرسات غري الرسمية إىل صعوبات كبرية من منظور اسرتداد املُلكية 

مع أنها تحظى بدعم املجتمعات املحلية. وال تعتمد مفاوضات املُلكية التي يتم 

إجراؤها خارج النظام القانوين بالرضورة عىل مستندات خطية وال تكون مسجلة 

يف سجل العقارات.17 عىل الرغم من أن محكمة النقض السورية قد حاولت بالفعل 

حل القضايا املتعلقة بعدم التسجيل،18 إال أن عدم وجود وثائق مكتوبة ميكن أن 

يعيق بشدة حّل النزاعات حول املُلكية يف فرتة ما بعد النزاع.

اإلطار القانوين السوري فيام يتعلق 
باملُلكية

ميكن االطاّلع عىل معظم قانون املُلكية السوري املعمول به إما يف القانون املدين 

السوري لعام 1949 أو يف القوانني واملراسيم التي صدرت – حتى يومنا هذا – من 

قبل الحكومة السورية.19 ونظراً لتعقيد قانون املُلكية، لن يكون هدف هذا التقرير 

تقديم تحليل شامل للقانون املدين واملراسيم ذات الصلة. وبدالً من ذلك، سيتم 

مستقبيل السرتداد  لربنامج  أهميتها  منظور  من  أهمية  األكرث  القضايا  استكشاف 

املُلكية.

االستمالك )مصادرة املُلكية( وإعادة التنظيم 
باملُلكية هي قدرتها عىل  يتعلق  السورية فيام  الحكومة  أدوات  أقوى  إن إحدى 

مصادرة األرايض. حيث يعمل املرسوم الترشيعي رقم 20 لعام 1983 والتعديالت 

الالحقة عىل تنظيم االستمالك.20 وينّص املرسوم عىل أن االستمالك يجب أن يكون 

املالكني والشاغلني الرشعيني عىل  أن يحصل كل من  العام، ويجب  النفع  لغرض 

تعويض عادل مبا يتامىش مع حقوقهم. ولكن عىل أرض الواقع، تم تفسري معنى 

"النفع العام" بشكل فضفاض )كام حدث يف املثال املشهور عندما قامت الحكومة 

باستمالك أرض يف وسط دمشق لبناء فندق فخم(.

وأدت التعويض غري العادل لألرايض املصادرة إىل إذكاء نار االستياء. حيث سمح 

املرسوم للحكومة أن تحدد التعويض عىل أساس تقديرات ثابتة للقيمة عفا عليها 

الزمن وهي أقل بكثري من القيمة السوقية العادلة.21 وكثرياً ما تشارك السوريون 

قيام  عن  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  مع  بقصص  دمشق  يف  املقيمون 

الحكومة مبصادرة أرايض العائلة الواقعة يف مناطق سكن راقية، ومل يتم تعويضهم 

بعد  أرض رخيصة عىل  بقطعة  و/أو  العقار  قيمة  باملائة من  بأقل من واحد  إال 

كيلومرتات عديدة خارج املدينة. ويف عام 2013، سعت الحكومة ملعالجة االستياء 

الناجم عن االستمالك عن طريق تعديل املرسوم عىل نحو يحّدد التعويض عىل 

أساس تخمني فعيل للقيمة، ولكن ال تزال هناك شكاوى من أن الحكومة ال تقّدم 
تعويضاً منصفاً. 22

وبالتزامن مع االستمالك، تستخدم الحكومة قوانني إعادة التنظيم لتشكيل املناطق 

الحرضية. وكان الهدف من املرسوم رقم 66 لعام 2012، الذي تم إقراره بعد اندالع 

)العشوائية( يف  الفقرية  واألحياء  املرّخصة  غري  املساكن  تطوير  إعادة  النزاع، هو 

دمشق.23 ففي بساتني الرازي،24 أحد األحياء الفقرية يف دمشق الذي كان مرسحاً 

تنظيمها  إعادة  سيتم  املنطقة  بأن  السكان  إخطار  تم  السياسية،  لالحتجاجات 

مبوجب املرسوم الجديد، وأن عليهم التسجيل لدى املحافظ للحفاظ عىل حقوقهم 

كاملكني أو شاغلني. غري أن التسجيل يشرتط الحصول عىل موافقة مسبقة من جهاز 

وأولئك  الحكومة  منتقدي  األمر  منع هذا  العملية،  الناحية  السوري. ومن  األمن 

الذين يعيشون كالجئني خارج سوريا من املطالبة بحقوقهم. ومنذ ذلك الحني ُدّمر 

الحي الفقري )العشوايئ(، عىل ما يبدو، ليحل محله حي سكني وتجاري ذو مباين 

مرتفعة، "ماروتا سيتي". وال يوجد نص واضح يف هذا القانون فيام يتعلق بكيف 

ميكن لسكان حي بساتني الرازي السابقني أن يقوموا بتأمني مساكن جديدة، ولكن 

من الناحية العملية، قامت الحكومة بتوزيع أسهم املقاسم التنظيمية التي ميكن 

استخدامها للحصول عىل مساكن جديدة أو بيعها. وبالتايل، فإن السكان ال يعرفون 

عىل وجه اليقني ما إذا كان سيتم منحهم األولوية الستخدام األسهم للعودة إىل 

منازلهم األصلية أو إذا كانت األسهم ستكون كافية لتأمني سكن يف مكان آخر. ويف 

هذه األثناء، هناك حي فقري قريب يف منطقة املزة 86، وهو أحد املعاقل املوالية 

للحكومة ويعاين من نفس املشاكل ولكن حتى اآلن مل يتأثر باملرسوم الجديد.

للمحسوبية  أدوات  مبثابة  التنظيم  وإعادة  االستمالك  كان  النحو،  هذا  وعىل 

السياسية يف سوريا، وبدون وجود عالقات مع األشخاص املناسبني، ميكن أن يخرس 

شاغل العقار حيازة ُملكه يف أي وقت وبإشعار قصري أو تعويض ال يُذكر. ويف حني 

طبّقت الحكومة قوانني االستمالك وإعادة التنظيم بشكل غري متكافئ قبل النزاع، 

فقد اتخذ تنفيذ القوانني بُعداً جديداً منذ عام 2011. ففي أفضل السيناريوهات، 

النازحني.  لعودة  سليم  تخطيط  بدون  الفوىض  من  جّو  يف  القرارات  اتّخاذ  يتم 
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املمتلكات  بتحويل  للحكومة  والفوىض  القوانني  السيناريوهات، تسمح  أسوأ  ويف 

السياسية. وهناك  الهيمنة  تأكيد  كأداة إلعادة  واستخدامها  إىل سالح  والعقارات 

حاجة إىل اإلصالح ملعالجة املظامل التاريخية واملمنهجة، وقد يحتاج برنامج اسرتداد 

املُلكية إىل إعادة النظر يف قرارات االستمالك واعادة التنظيم التي اتُخذت خالل 

النزاع، إذا استخدمت الحكومة سلطتها يف نزع ُملكية األفراد أو املجتمعات كجزء 

أن تستفيد من  أيضاً  انتقالية مستقبلية  من اسرتاتيجيتها األكرب. وميكن لحكومة 

الدولة يف االستمالك وإعادة تنظيم األرايض للمساعدة يف عملية اسرتداد  سلطة 

املُلكية، رشيطة أن تكون أي قرارات ناتجة عن ذلك شفافة وتُتّخذ وفق األصول 

القانونية املناسبة. 

قوانني إعادة اإلعامر
السورية  الحكومة  للممتلكات، حاولت  النطاق  واسع  والتدمري  النزاع  أعقاب  يف 

تنظيم إعادة اإلعامر من خالل الترشيعات. عىل سبيل املثال، يحاول القانون رقم 

23 لعام 252015 متويل ترميم املرافق العامة يف املناطق املدمرة عن طريق فرض 

البناء عن طريق إعفائهم من  العقارات ويشجعهم عىل إعادة  ُماّلك  رسوم عىل 

إعادة تقديم طلب للحصول عىل رخص البناء ورسوم إعادة البناء األخرى.

وتجدر اإلشارة إىل أن القانون رقم 23 ال ينطبق إال عىل املناطق املبنية واملنظمة 

حقوق  بأي  املخالفني  واملستوطنات  املباين  ُماّلك  يتمتع  ال  حيث  قانوين.  بشكل 

املباين  ُماّلك  حق  أن  القانون  يحّدد  الواقع،  ويف  القانون.  مبوجب  البناء  إلعادة 

تعقيداً  أكرث   23 رقم  القانون  ويُعترب  أبنيتهم.  أنقاض  أخذ  يقترص عىل  املخالفني 

بكثري مام تم توضيحه هنا، ولكن هذا امللخص يوّضح نوايا الحكومة يف التعاطي 

مع جهود إعادة البناء من خالل رقابة وإرشاف صارمني.

إعادة التنظيم وإعادة اإلعامر مبوجب القانون رقم 10 
التنظيم يجب  التقرير، أصدرت الحكومة قانوناً جديداً إلعادة  أثناء صياغة هذا 

تناوله بشكل منفصل هنا بسبب تأثريه املحتمل عىل الجهود املستقبلية إلعادة 

اإلعامر وبرنامج اسرتداد املُلكية يف سوريا. من الناحية النظرية، يعمل القانون رقم 

2610 ببساطة عىل توسيع أحكام املرسوم رقم 66 لتشمل البلد بأكمله عن طريق 

املنطقة تشكل مستوطنات  كانت  إذا  ما  إىل  النظر  تنظيمية دون  إنشاء مناطق 

تُصدر  أن  وإىل  صحيح.  بشكل  وتنظيمها  تقسيمها  سبق  قد  كانت  أو  مخالفة 

التنفيذ أو تبدأ فعلياً يف إنشاء مناطق تنظيمية، سيكون من  الحكومة تعليامت 

من  ولكن   .10 رقم  القانون  نطاق  اتساع  مدى  التحديد  وجه  عىل  الواضح  غري 

خالل إنشاء مناطق تنظيمية، تقوم الحكومة يف األساس مبصادرة األرايض وإعادة 

تنظيمها، لتامرس عندئذ السيطرة الكاملة عىل كيفية إعادة بناء األرض أو تطويرها، 

وهو أمر مهم بشكل خاص يف املناطق التي ترضرت أو ُدمرت أثناء النزاع.

وكام هو الحال يف معظم مراسيم االستمالك وإعادة التنظيم، يسمح القانون 10 

بفرتة إخطار ميكن مبوجبها ملاليك وشاغيل العقارات تقديم مستندات، مثل سندات 

يف  حقوقهم  وتأمني  املعنية  املُلكية  يف  حقوقهم  إلثبات  اإليجار،  وعقود  املُلكية 

املناطق الجديدة. ويف حني أن فرتة اإلخطار كانت شهراً واحداً يف األصل، وهي غري 

كافية ملثل هذا النوع من الدعاوى، فقد أعلن وزير الخارجية أن هذه الفرتة سيتم 

الفقرة األوىل من املادة األوىل للقانون،  التعديالت يف  متديدها إىل سنة كاملة،27 

مددت فرتة اإلثبات إىل سنة واحدة28 وإذا كان حق املّدعي يف املُلكية صحيحاً، 

التنظيمية، وليس تعويضاً  املنطقة  للمّدعي يف  الحكومة أسهم مقاسم  فستصدر 

القانون يوّضح أن  الرغم من أن  العقار نفسه. وعىل  أو استمرار الحق يف  نقدياً 

أسهم املقاسم سيتم تخصيصها استناداً إىل قيمة عقار املّدعي، فإنه ال ينص عىل 

كيفية تحديد النسبة املئوية لألسهم بني كافة السكان الذين يّدعون حّق املُلكية 

عىل الشيوع يف املنطقة.

ومبجرد تخصيص أسهم املقاسم، سيكون أمام ماليك هذه األسهم سنة واحدة كحد 

التالية: 1( إنشاء رشكة لتجميع األسهم معاً  أقىص ملامرسة أحد الخيارات الثالثة 

والتي ميكن استخدامها لرشاء العقارات والبناء يف املنطقة التنظيمية، أو 2( بيع 

األسهم إىل رشكة عقارية قامئة ميكنها تجميع األسهم ورشاء الحق يف البناء، أو 3( 

بيع األسهم يف مزاد علني. ومبا أن القوانني التجارية يف سوريا تجعل من تنظيم 

الرشكات أمراً مكلفاً وصعباً، ومتيل املزادات العلنية إىل أن تكون مخّمنة بأقل من 

ملعظم  احتامالً  األكرث  الطريق  الثاين سيكون  الخيار  فإن  بكثري،  الحقيقية  القيمة 

ماليك أسهم املقاسم. ومبا أن الحكومة ال تعفي ماليك أسهم املقاسم الذين يعيدون 

بناء عقارات مدمرة من الرسوم والتكاليف املتعلقة بالحصول عىل ترخيص بالبناء، 

لذلك ميكنها فرض رسوم ترصيح وترخيص عالية إلثناء ماليك األسهم عن التنظيم. 

ومبا أن هناك عدد قليل جداً من الرشكات العقارية يف سوريا ومعظمها، إن مل يكن 

جميعها، لديها روابط قوية مع عائالت ذات نفوذ يف الحكومة، يخىش العديد من 

الخرباء القانونيني من أن القانون سوف ييرّس الرأساملية القامئة عىل املحسوبية يف 

سوق العقارات، بدالً من إفادة أولئك الذين فقدوا ملكيتهم يف النزاع.

كام تسبب القانون يف قدر كبري من الخوف واالرتباك بني ُماّلك العقارات، السيام 

تم  بأكملها  وبلدات  أحياء  يؤثر عىل  أن  القانون ميكن  أن  النازحني منهم.29 ومبا 

أو  آلراء  مراعاة  دون  اإلجراءات  هذه  تنفيذ  ميكن  بالكامل،  وإخالئها  تدمريها 

اعرتاض السكان املحليني. وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل حالة الفوىض الناجمة عن 

النزاع، التي أدت إىل تفيش االحتيال وزيادة مستويات الفساد، فإن الجو مل يعد 

مهيأ ملثل هذا املرشوع الضخم دون وجود إرشاف مستقل. كام أن تورط روسيا 

إعادة  يف  اقتصادية  مصلحة  لهام  أن  عىل  مؤرشات  عن  فضالً  النزاع،  يف  وإيران 

اإلعامر، تسبب يف الخوف من أن يسمح هذا القانون باالستيالء عىل األرايض من 

قبل رشكات مملوكة ألجانب. وعىل مستوى أسايس، من غري الواضح ما إذا كان 

سيتم تخمني قيمة األسهم بنفس القيمة بعد إعادة تنظيم املنطقة وتطويرها. عىل 

سبيل املثال، إذا اعتربت الحكومة أن منزالً تم تدمريه يف حلب يساوي 1,000 سهم 

قبل إنشاء منطقة تنظيمية، فإنه من غري الواضح ما إذا كانت قيمة العقار ستظل 

1,000 سهم بعد إعادة تنظيم املنطقة. وإذا قامت الحكومة بإعادة تخمني القيمة 

التنظيمية من رشاء  املقاسم  أسهم  مالكو  يتمكن  ال  فقد  التنظيمية،  املنطقة  يف 

عقاراتهم يف املنطقة التنظيمية أو املناطق املجاورة، مام يؤدي إىل احتامل حدوث 

تغيريات سكانية )دميوغرافية(، وهذا أحد أكرب املخاوف يف أوساط السوريني.

حقوق اإلشغال
تُعترب حقوق اإلشغال بعداً آخر للقانون من شأنها أن تؤثر عىل برنامج اسرتداد 

املُلكية، خاصة عند تحديد رشوط األهلية والتعويضات العادلة. فقد يبدو للوهلة 



عودتنا أصبحت حلامً | 7

األوىل أنه ال ينبغي منح املستأجرين وشاغيل العقار بوضع اليد )األحياء العشوائية( 

إال القليل من الحقوق أو عدم منحهم أي حقوق يف إطار برنامج اسرتداد املُلكية 

مقارنة مبالك األرايض؛ غري أن الدراسة املذكورة إلدارة األرايض يف سوريا باإلضافة 

إىل تحليل للقوانني التي تنظم حقوق اإلشغال يجب أن تقود مصممي الربنامج إىل 

تقييم معايري األهلية والتعويض مع مراعاة الفوارق الدقيقة من أجل التوصل إىل 

مقاربة متوازنة عادلة لجميع األطراف املعنية.

 ،2003 عام  )يف  للغاية  منخفض  سوريا  يف  اإليجارات  سوق  أن  من  الرغم  وعىل 

النسبة  بل وترتفع هذه  املنازل يف دمشق يشغلها مالكوها،  باملائة من  كان 88 

فيه  مبا  شائعة  واملستأجر  املالك  عقود  أن  إال  سوريا(،30  من  أخرى  مناطق  يف 

الكفاية، وخاصة يف مدن مثل دمشق، ليتم إيالئها االعتبار الواجب. ففي املايض، 

متتّع املستأجرون بحامية كبرية مبوجب القانون. حيث بعد إبرام عقد إيجار مع 

خالف  لو  حتى  إلخالئه  ضيق  مجال  سوى  العقار  مالك  لدى  يكن  مل  مستأجر، 

املستأجر عقد اإليجار. وكان مالك العقار املستاء يضطر إىل دفع تكاليف باهظة 

إخالء مستأجر مخالف.  أجل  الكفاءة من  إىل  تفتقر  قضائية  ويخوض يف عملية 

توقيع  عىل  املستأجرين  بإجبار  العقارات  ُماّلك  من  العديد  قام  لذلك،  ونتيجة 

باملستأجرين  الخاصة  الحامية  تدابري  تصبح  ال  بحيث  األجل  إيجار قصرية  عقود 

و"تعويضات إخالئهم" نافذة املفعول. ويقال إن املستأجرين مبوجب "عقود إيجار 

قدمية" هم الذين يتمتعون بحامية قوية.

وأعاد القانون رقم 6 لعام 312001  والتعديل الالحق يف عام 322006  إصالح حقوق 

اإلشغال لتصبح مواتية أكرث لصالح ُماّلك العقارات. حيث تم بعد عام 2006 إلغاء 

ما يسمى باإليجارات القدمية، وتم إخالء املستأجرين قرساً وتعويضهم. ولكن إذا 

مل يتمكن املالك من أن يدفع للمستأجر 40 باملئة من قيمة العقار، وبعبارة أخرى 

"تعويض اإلخالء"، فإن عقد اإليجار القديم يبقى نافذ املفعول. ويف حني أنه من 

الصعب الحصول عىل أرقام دقيقة، إال أنه من املمكن أن يؤدي اإلصالح إىل زيادة 

وتجدر  النزاع.  بداية  بعد  عقارات خاصة، السيام  يؤّجرون  الذين  املاُلك  عدد  يف 

القانون رقم 6 لعام 2001 مرة أخرى يف عام 332015   اإلشارة إىل أنه تم تعديل 

لتمديد الحق ليشمل إخالء املستأجرين من القطاع العام )مع استثناء املدارس(؛ 

ولكن ال زال يجب عىل ُماّلك العقارات دفع "تعويض اإلخالء" والحصول عىل قرار 

إيجايب من املحكمة، وحتى بعد صدور ذلك القرار، كان هناك العديد من الحاالت 

التي مل يفلح فيها املستأجر الحكومي يف االمتثال.

ومل يكن لدى آخرين حقوق ُملكية واضحة عىل اإلطالق – سواء سند ُملكية أو 

عقد إيجار – حيث كانوا قد قاموا أساساً بوضع اليد عىل أرايض مملوكة للدولة 

لسنوات أو حتى عقود. ففي دمشق، تبلغ نسبة املستوطنات العشوائية املخالفة 

ثلث املساكن.34 وإن حقوق شاغليها هي األكرث وهناً. وعىل الرغم من أن القانون 

بالتقادم،  رشعي  ُملكية  حق  عىل  الحصول  تتيح  أحكاماً  يتضمن  السوري  املدين 

غري  لألرايض  املنقطع  وغري  املفتوح  اإلشغال  من  عاماً   15 هناك  يكون  أن  يجب 

املناطق  يف  منه  الريفية  املناطق  يف  )وممكناً(  شيوعاً  أكرث  أمر  وهو  املسجلة،35 

الحرضية وشبه الحرضية. وتحتفظ الحكومة بحق هدم املستوطنات غري القانونية 

يف أي وقت، وهو حق مارسته مراراً وتكراراً قبل اندالع النزاع ومنذ اندالعه.

من  تاريخياً  عانت  قد  املهمشة  الجامعات  أن  تعقيداً، حقيقة  األمور  يزيد  ومام 

معاملة غري متكافئة مبوجب قوانني املُلكية. عىل سبيل املثال، إن األكراد عدميي 

الجنسية، الذين مثّلوا نحو 20 باملائة من السكان األكراد يف سوريا حتى تم منحهم 

املنازل  بناء  العقارات والحق يف  ُملكية  يف  الجنسية يف عام 2011، واجهوا متييزاً 

وبيعها.36 وإن سلسلة من القوانني املمتدة من عام 1952 حتى عام 2008 قيّدت 

أرايض  تشمل  بأنها  املعروف  الحدودية،  املناطق  يف  املُلكية  بشكل صارم حقوق 

واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  بيانات  قاعدة  وتتضمن  كبري.37  حٍد  إىل  كردية 

توثيقات تشري إىل أن هذه القوانني كانت جزءاً من سياسة أكرب لرشذمة املناطق 

الكردية. حيث تشري إحدى الوثائق الصادرة عن رئيس إحدى الُشعب اإلقليمية 

لالستخبارات العسكرية إىل خطة للتعامل االقتصادي مع "الواقع الكردي"، والتي 

تتضمن تعليامت واضحة للحد من السكان األكراد يف املناطق الحدودية من خالل 

الحكومة  السكن ملوظفي  وتوفري  الكردية،  السكانية  املناطق  تفكيك  مثل  تدابري 

يف هذه املناطق، وبناء الشوارع التي تعرب من خالل تلك املناطق.38 وتم استعادة 

حقوق األكراد يف التملك جزئياً، يف عام 2011، عندما منحت الحكومة السورية 

املُلكية يف  حّدد حقوق  الذي  املرسوم  وألغت  الجنسية  عدميي  لألكراد  الجنسية 
املناطق الكردية.39

وميكن تلخيص مستويات اإلشغال عىل النحو التايل:

إشغال من قبل املالك. 1

العقار . 2 شاغل  ولكن  للدولة  خاصة  )ُملكية  األمريي  بالعقار  الترصف  حق 

بها، ويكون ذلك عىل  الترصّف  واستغاللها وحق  استخدامها  يتمتع بحق 

األغلب يف املناطق الزراعية(

حق املُلكية بالتقادم )عادة ال يكون مسجالً(. 3

حق عقد اإليجار القديم. 4

حق عقد اإليجار الجديد. 5

واضعو اليد بطريقة غري رشعية/سكان األحياء العشوائية )ال يتمتعون بأي . 6

حق وينظمهم القانون 82/2010(

سيحتاج أي برنامج السرتداد املُلكية إىل النظر يف حقوق املستأجرين بعقود إيجار 

"قدمية" و"جديدة"، باإلضافة إىل حقوق واضعي اليد )سكان األحياء العشوائية( 

الذين ال يتمتعون بحق املُلكية. حيث أن منح واضعي اليد نفس الحقوق التي 

ميلكها ُماّلك األرايض قد يؤدي إىل االستياء يف برنامج استعادة املُلكية ما بعد النزاع، 

االجتامعية  بالحواجز  مستقبيل  برنامج  أي  يف  االعرتاف  األقل  عىل  يجب  ولكن 

واالقتصادية والقانونية التي تحول دون املُلكية وكذلك املامرسات الفاسدة التي 

أدت إىل انتشار األحياء الفقرية يف املناطق الحرضية؛ وبخالف ذلك، سيتم إهامل 

التي  املهمشة  املجموعات  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  املدن.  سكان  من  كبري  عدد 

ُحرمت تاريخياً من حقوق املُلكية ولكنها عانت مع ذلك من النزوح نتيجة للنزاع، 

سيتم استبعادها بشكل غري عادل إذا اقترصت رشوط األهلية عىل ُماّلك األرايض 

بهيكلة  الخاصة  الخيارات  بالتفصيل  الخامس  القسم  يناقش  وسوف  وحدهم. 

الحقوق  واقع  االعتبار  يف  األخذ  مع  التعويض،  ومخصصات  األهلية  متطلبات 

متعددة املستويات يف سوريا.

سندات املُلكية بسوء نية 
قد تحمل األحكام األخرى يف القانون املدين السوري أهمية أيضاً بالنسبة السرتداد 

بيع  كان  إذا  العقد  بإلغاء  القانون  يسمح  املثال،  سبيل  عىل  النزاع.  بعد  املُلكية 
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العقار ينطوي عىل سوء نية أو استغالل أو خطأ جوهري من قبل الطرفني، والذي 

إذا كان معروفاً، كان سيؤدي إىل عدم قيامهام بإمتام البيع. وعىل غرار ذلك، فإن 

القانون ال مينح األفضلية للماّلك بسوء نية ويرفض االعرتاف باألثر القانوين للحيازة 

التي يتم الحصول عليها عن طريق االحتيال أو الخداع.40 ومن الناحية النظرية، 

أن  املُلكية  اسرتداد  برنامج  خالل  من  العائدين  للسوريني  األحكام  هذه  ستتيح 

يطعنوا يف أي معامالت قاموا بها تحت اإلكراه وكذلك حاالت البيع االحتيالية التي 

قامت بها أطراف ثالثة أثناء غيابهم.

والدعاوى  املطالبات  فإن  نظرية،  حامية  توفر  قد  األحكام  هذه  أن  حني  ويف 

املتضاربة وفقدان أو تلف سندات املُلكية منذ بدء النزاع يعّقد أي دفاعات قانونية 

متاحة. وملعالجة هذه املخاوف، أصدرت الحكومة املرسوم رقم 33 لعام 412017  

الذي ينص عىل أن األفراد الذين يحملون سندات ُملكية مرقمنة ميكنهم أن يطلبوا 

إصدار نسخة جديدة من املستند يف حالة فقدانه أو رسقته؛ ولكن إذا مل يكن سند 

املُلكية مرقمناً، يجب عىل الفرد تقديم طلب يف املحكمة املختصة وتقديم دليل 

الّدعوى صحيحة،  أن  القايض  قرر  وإذا  الشهود.  املُلكية، مبا يف ذلك شهادة  عىل 

تُصدر املحكمة إعالناً عاماً إلخطار أي شخص يرغب يف الطعن يف الّدعوى. ومتنح 

املحكمة ستة أشهر ملقّدمي الطعون للتقّدم بدعوى ُملكية عقار أو حق. وإذا مل 

يكن هناك نزاع، يُصدر القايض سند املُلكية. ويجب عىل من يريد الطعن أن يحرض 

شخصياً أو يرسل توكيالً قانونياً )يتطلب إصدار الوكالة أوالً الحصول عىل موافقة 

جهاز األمن، كام هو موّضح أدناه(. ثم ينص املرسوم عىل فرتة انتظار أخرى مدتها 

خمس سنوات لالّدعاء مبليكة امتياز عقاري أعىل قبل اعتبار سند املُلكية الصادر 

قدر  يف  أيضاً  يتسبب  ولكنه  الحاميات،  بعض  املعّقد  النظام  هذا  ويوفر  نهائياً. 

كبري من عدم اليقني، وتتمثل املشكلة الرئيسية يف هذا املرسوم يف أن النازحني قد 

ال يتلقون اإلخطار أو قد ال تكون لديهم القدرة عىل الطعن بالدعاوى املتعلقة 

بعقاراتهم يف غضون فرتة االنتظار التي تدوم ستة أشهر أو حتى خمس سنوات.

املُلكية واألجهزة األمنية
تلعب األجهزة األمنية السورية دوراً يف العديد من جوانب الحياة املدنية، بدءاً 

من إصدار تصاريح للحفالت إىل شهادات الزواج. وعادة ما يتم تقديم مثل هذه 

التصاريح والرتاخيص إىل فرع األمن السيايس التابعة لوزارة الداخلية يف املحافظة 

حساسة  تعترب  التي  والرتاخيص  التصاريح  وترسل  فيها.  الطلب  تقديم  يتم  التي 

الظروف،  بعض  ويف  املسلحة.  للقوات  العامة  املخابرات  فرع  إىل  خاص  بشكل 

يقوم فرع املخابرات العامة بتحويل الطلب إىل فرع املخابرات الجوية للحصول 

النهائية للموافقة عليه. ويقوم كل فرع بإجراء فحص أمني خاص  عىل التوصية 

به لتحديد اآلراء السياسية ملقّدم الطلب، وآراء أفراد أرسته، وارتباطه باإلرهاب، 

والخلفية الدينية والعرقية. وإن هذه العملية البريوقراطية املعقدة موثّقة بشكل 

جيد يف األوراق التي متّكن املركز السوري للعدالة واملساءلة من استخراجها من 

منشآت املخابرات املهجورة يف سوريا. ويرتتب عىل كل خطوة من خطوات هذه 

العملية دفع رشاوى، مام قد يسمح بترسيع العملية وصدور قرار إيجايب، اعتامداً 

عىل مقدار املال الذي يرغب مقّدم الطلب يف دفعه.

وإن املُلكية ليست استثناًء. وفقاً لوثائق حكومية تم جمعها من منشآت املخابرات 

ومحادثات مع العديد من السوريني، يجب عىل قطاع األمن أن يعطي املوافقة 

البناء  رخص  ذلك  يف  مبا  باملُلكية،  الصلة  ذات  االتفاقيات  جميع  عىل  النهائية 

املُلكية والعقارات وبيعها )السكنية والتجارية عىل حٍد سواء(، وعقود  وتسجيل 

عملية  أن  بل حتى  املنظمة.42  املنظمة وغري  املناطق  السكنية، سواء يف  اإليجار 

دفع  غالباً  تتطلب  املنزل  داخل  تصليحات  إجراء  حتى  أو  القائم  املنزل  توسيع 

السيايس من أجل  األمن  البلدية وفرع  املحافظة، ورئيس  إىل  "رسوم" مستفيضة 

الرسوم  كلمة  إىل  أعاله  اإلشارة  ومتت  الالزمة.  القانونية  الرتاخيص  عىل  الحصول 

هيكل  إىل  اإلشارة  دون  املال  طلب  غالباً  يتم  بأنه  يُزعم  ألنه  اقتباس  بعالمات 

رسمي الستيفاء الرسوم، ودون إصدار إيصاالت، ومن خالل طرق ال ميكن وصفها 

إال بأنها ابتزازية.

وإن العديد من املراسيم الجديدة املتعلقة باملُلكية منذ عام 2011 تسمح لألفراد 

بتقديم دعاوى حقوق املُلكية واإلشغال من خالل ممثل قانوين إذا كان الفرد غري 

موجود شخصياً لتقديم الدعوى بنفسه. ويجب إثبات هذا التمثيل القانوين من 

خالل وكالة قانونية. ويسمح هذا التوفيق نظرياً للسوريني النازحني بتأمني حقوق 

املُلكية الخاصة بهم، إال أنه، كام هو الحال يف الجوانب األخرى لقانون املُلكية، 

القانونية أوالً من قبل قطاع األمن. إذا ُوجد  الوكالة  يجب أن تتم املوافقة عىل 

أن املوكِّل له صالت باإلرهاب، فلن يتم قبول توكيله.43 ومن الناحية العملية، فإن 

منذ عام 2011  االحتجاجات  الذين شاركوا يف  األفراد  العديد من  أن  يعني  هذا 

بسندات  للمطالبة  التامس  تقديم  من  يتمكنوا  مل  البالد،  خارج  اآلن  ويعيشون 

ُملكية عقاراتهم أثناء إقامتهم يف الخارج.

وراثة املُلكية
أيضاً  يربر  ما  هناك  املزعومني،  واملفقودين  القتىل  وعدد  النزاع  إىل طول  بالنظر 

تحليل قوانني املرياث إزاء املمتلكات غري املنقولة. ويخضع املرياث لقانون األحوال 

القانون  مبوجب  أحدهام  املرياث،  من حقوق  نوعان  املتوىف  وألقارب  الشخصية. 

املدين واآلخر مبوجب الرشيعة اإلسالمية، وهذا يتوقف عىل نوع املُلكية باإلضافة 

بهم  الخاصة  املرياث  قواعد  يختاروا  أن  املسلمني  لغري  ويجوز  أخرى.  عوامل  إىل 

عىل أن يتم تحديدها من خالل انتامئهم الديني. ومبا أن قانون األحوال الشخصية 

يعكس الرشيعة اإلسالمية يف العديد من الجوانب، فإن قواعد املرياث يف سوريا 

تعطي الرجال ضعف عدد األسهم التي تعطيها للنساء يف العقار.44 وما إذا كان 

الدينية  املعايري  هذه  سيعكس  الدويل  املجتمع  يدعمه  الذي  التعويض  برنامج 

والثقافية عند تحديد ُملكية العقارات لزوجات وأطفال األفراد املتوفني، سيكون 

نقطة نقاش أخرى يف تصميم أي برنامج مستقبيل. وقد يفضل املانحون الدوليون 

تنفيذ هذا الربنامج يف إطار علامين دون متييز بني الجنسني، ولكن هذه اإلصالحات 

قد ال تحظى بدعم السكان املحليني.

باألشخاص  املتعلقة  األحكام  هو  تفصيالً  يتطلب  املرياث  من  آخر  جانباً  وإن 

قانون  من   205 واملادة  املدين45  القانون  من   34 املادة  تنص  حيث  املفقودين. 

األحوال الشخصية46 عىل كيفية التعامل مع دعاوى املرياث عندما ال ميكن التأكد 

الوفاة، يجب  إثبات  األقارب  املعني. وعندما ال يستطيع أحد  الشخص  من وفاة 

عليه االنتظار أربع سنوات قبل بيع أو تقديم أي دعاوى ُملكية. وإذا كان الشخص 

املفقود مجّند يف الخدمة العسكرية يف ذلك الوقت، قد يتم تخفيض فرتة االنتظار، 

بدء  املفقود بشكل رسمي قبل  الشخص  تقديم دعوى  ولكن بشكل عام، يجب 

فرتة االنتظار.
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ومرة أخرى، بالنسبة ألولئك الذين يعيشون خارج سوريا من الذين لديهم دعاوى 

الوكالء  ألحد  وكالة  إصدار  عليهم  يجب  األرسة،  أفراد  أحد  ميوت  عندما  مرياث، 

ليقوم بدور ممثلهم القانوين داخل سوريا لتقديم الدعوى. ويجب املوافقة عىل 

التفويض من قبل قطاع األمن، مام مينع العديد من السوريني من تفويض  هذا 

وكيل للترصف نيابة عنهم.

املناطق الخاضعة لسيطرة جهات غري تابعة للدولة 
االستيالء  نجاحها يف  وبعد  األسد  تشكيل جامعات مسلحة ملحاربة حكومة  بعد 

عىل أرايض من الدولة، بدأت تلك الجامعات يف وضع وتطبيق القوانني يف املناطق 

الخاضعة لسيطرتها. واختارت بعض الفصائل املسلحة االستمرار يف تنفيذ القوانني 

املدنية والجنائية السورية، التي قام بإنفاذها قضاة منشقون، يف حني نّفذ آخرون 

أشكاالً مختلفة من أحكام الرشيعة، والتي ترتاوح بني القانون العريب املوحد إىل 

التفسريات املتطرفة الصادرة عن الجامعة املسلحة نفسها.47 وكانت إدارة املُلكية 

وتسوية النزاعات املتعلقة باملُلكية من بني القضايا التي فصلت فيها تلك الكيانات 

املنشأة حديثاً. وسيتعنّي عىل برنامج اسرتداد املُلكية ما بعد النزاع تحديد رشعية 

هذه القرارات وما إذا كان يجب احرتام دعوى للمطالبة بحق املُلكية إذا تم تقرير 

ذلك الحق من قبل جهة غري تابعة للدولة.

القامئة،  السورية  والجنائية  املدنية  القوانني  نفذت  التي  الجامعات  بني  وحتى 

الخربة  إىل  عموماً  تفتقر  وكانت  الجنائية  للقضايا  األولوية  املحاكم  أعطت  فقد 

يف مجاالت محددة من القانون املدين. وملعالجة القضايا املرتاكمة وتوفري الخربة 

تحكيم  لجان  بإنشاء   )FSLA( األحرار  السوريني  املحامني  رابطة  قامت  الالزمة، 

للفصل يف النزاعات املدنية والتجارية.48 وعىل الرغم من أن التحكيم كان فعاالً 

التي تسيطر عليها  املناطق  أنه غري متوفر يف جميع  الحاالت، إال  العديد من  يف 

من  يتم  التي  الكيفية  تعقيد  من  ويزيد  انتشاره  مدى  من  يحّد  مام  املعارضة، 

خاللها تطبيق القانون يف سوريا. ومام يزيد األمور تعقيداً أن الحكومة السورية 

التي حدثت خارج سيطرة الحكومة،  املُلكية  مل تعرتف حتى اآلن بعمليات نقل 

حتى يف الحاالت التي اتبعت فيها سلطات املعارضة قانون املُلكية السوري. وبعد 

عودة الغوطة الرشقية إىل سيطرة الحكومة، هّددت الحكومة بإلغاء ما يقرب من 
10,000 من معامالت بيع املُلكية.49

ويف حني قد تكون بعض املحاكم غري التابعة للدولة قد حسمت النزاعات بحسن 

نية، فإن هناك أيضاً حاالت حيازة للُملكية بسوء نية. عىل سبيل املثال، يف مدينة 

دخل  عىل حاالت  شاهداً  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  منّسق  كان  الطبقة، 

عبارات  ورّددوا  مأهولة،  غري  منازل  النرصة  وجبهة  الشام  أحرار  من  أعضاء  فيها 

"التكبري" إلباحة )تحليل( عملية االستيالء التي يُفرتض أن تكون رسقة آمثة. وقد 

اعترُِب ذلك نقل ُملكية بحكم األمر الواقع. وبعد أن فقدت هذه الجامعات املسلحة 

بيع بعض هذه  الواقعة عليها، تم  أراضيها واملُلكية  السيطرة عىل جزء كبري من 

املُلكية املستوىل عليها لجني أرباح أو تم نقل ملكيتها إىل مجّندين قبل انسحاب 

الجامعات املسلحة. وهكذا قد تبقى بعض املُلكية مملوكة من قبل أولئك الذين 

اشرتوها أو حصلوا عليها من مالكني غري رشعيني، وهي سلسلة معّقدة من املُلكية 

ال بد من حلّها وتفكيكها من أجل وضع برنامج السرتداد املُلكية.

وقد عملت املناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

)داعش( مبوجب منوذج مختلف، حيث تخىّل التنظيم عن املؤسسات القامئة – مبا 

أطّر  املتشّددة. وقد  بتفسرياته ومراسيمه  الرشعية – واستبدلها  املحاكم  يف ذلك 

تنظيم داعش االستيالء عىل املُلكية وإعادة توزيع األرايض كوسيلة للتعويض عن 

املظامل التاريخية، مام أدى إىل دعم مبديئ لهذا التنظيم يف بعض املناطق يف سوريا. 

كام قام تنظيم داعش بتسوية النزاعات املتعلقة باملُلكية برسعة، األمر الذي اعتربه 

العديد من السكان املحليني جانباً إيجابياً يف حكمهم، السيام بالنسبة ألولئك الذين 

كان لديهم نزاعات قيد النظر يف املحاكم السورية لسنوات.50 وينبئ هذا بحالة 

انعدام القانون العام يف املنطقة بحيث رّحب بعض السوريني يف البداية بتنظيم 

داعش ومؤسساته، ألن وجود قانون وحيش هو أفضل من عدم وجود قانون عىل 

بإدارة  املتعلقة  القرارات  فإن هذه  األويل،  الحامس  من هذا  وبالرغم  اإلطالق.51 

أوالً من قبل  فيها،  النظر  إعادة  النزاعات سوف تحتاج اآلن إىل  املُلكية وتسوية 

تنظيم داعش  التي كانت خاضعة لسيطرة  األرايض  استولت عىل  التي  الكيانات 

يف سوريا، ويف نهاية املطاف من قبل حكومة مستقبلية يف مرحلة ما بعد النزاع. 

األرايض  يف  املستمر  التغيري  فإن  أخرى،  مجموعة  أو  داعش  تنظيم  كان  وسواء 

الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع رمبا أّدى إىل اتّخاذ قرارات متضاربة أو متداخلة 

حول املُلكية، األمر الذي سيكون يف غاية التعقيد يف فرتة ما بعد النزاع. 

تطبيق القانون
عىل الرغم من تاريخها العميق يف القانون املدين، كانت أكرب عقبة تواجه حقوق 

املُلكية  لحامية  إنفاذ  آليات  القانون وعدم وجود  تطبيق  دامئاً  املُلكية يف سوريا 

الخاصة من التدّخل الحكومي أو الخاص.52 وكان الفساد وعدم الكفاءة شائعني 

قبل النزاع، لكن عدم االستقرار السيايس زاد من االنتهازية يف النظام. ويف بعض 

الحاالت، كان يتم عن قصد تطبيق القانون عىل نحو غري متوازن، من أجل معاقبة 

املعارضني السياسيني ومكافأة املوالني. وقد انترشت حاالت رسقة املُلكية والتزوير 

ومل يتم معاقبتها يف السنوات األخرية. وتشمل بعض األمثلة األكرث فظاعة شبكات 

لتزوير وثائق تخويل بيع املُلكية، دون علم  القانونيني يعملون معاً  من املهنيني 

املالك. وغالباً ما يكون املشرتون رشكاء يف الجرمية ويقومون الحقاً بنقل املُلكية إىل 

طرف ثالث، الذي قد يترصف بحسن نية أو بدون حسن نية. ومن غري الواضح 

إىل أي مدى تعاقب السلطات السورية عىل عمليات نقل املُلكية غري املرشوعة، 

ومل يتمكن أصحاب املنازل النازحني من الوصول إىل املحاكم املحلية للضغط عليها 

للسعي لتحقيق العدالة أو اتخاذ إجراءات أخرى الستعادة ملكيتهم.

ما هو القانون الذي ينبغي أن يحكم 
برنامج اسرتداد املُلكية؟

مع وجود إطار قانوين معّقد ال يقوم سوى بالّنذر اليسري لحامية حقوق املُلكية، 

وبعض املناطق التي تسيطر عليها املعارضة التي ترفض القانون السوري رصاحة، 

فإن مسألة ما هو القانون الواجب التطبيق يف سوريا ما بعد النزاع هي مسألة 

مثرية للجدل إىل حٍد كبري. وبغّض النظر عن اإلطار القانوين الذي سيحكم عملية 

االسرتداد وتسوية النزاعات يف نهاية املطاف، فيجب عليه أن يوفّق بني مختلف 

املصادر القانونية القامئة حالياً يف سوريا، وأن يهدف بشكل فعال إىل حل وسط 

ميكن أن يعتمد عىل كل من الرشعية واملُلكية من قبل الشعب السوري. ويف هذا 
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النطاق الذي تم فيه  القانون املدين املذكور آنفاً، ولكن  الصدد، ال ميكن تجاهل 

تقديم  يحاولون  الذين  األفراد  هائلة عىل  آثار  له  يكون  أن  أحكامه ميكن  تغيري 

مصممو  يضطر  سوف  ذلك،  إىل  باإلضافة  التعويض.  برنامج  إطار  يف  مطالبات 

برنامج اسرتداد املُلكية إىل إعطاء وزن للمامرسات غري الرسمية التي تعترب أساسية 

لكيفية فهم السوريني ملُلكية العقارات واستخدامها.

إن التعقيد الناتج من تعدد قوانني املُلكية وانعدام الثقة يف املؤسسات سيؤدي إىل 

جعل اإلصالحات القانونية واملؤسسية أمراً رضورياً جداً. أوالً، من املهم النظر فيام 

القانوين  املُلكية ستُدمج يف اإلطار  التي تحكم برنامج اسرتداد  القواعد  إذا كانت 

السوري أو تعمل بشكل مستقل، وال ترسي إال عىل والية برنامج اسرتداد املُلكية. 

ومبا أن حقوق املُلكية غري املتساوية وحاالت االستيالء عىل املُلكية بصورة تعسفية 

باعتباره جزء من جهد  املُلكية  النزاع، ميكن تصّور برنامج اسرتداد  موجودة قبل 

أكرب إلصالح قانون املُلكية. ولكن إذا تم تعليق برنامج اسرتداد املُلكية إىل أن يتم 

سّن قوانني ُملكية جديدة من خالل عملية ترشيعية، فسيكون هناك تأخري غري 

مقبول يف عودة النازحني وإنصافهم. وبالتايل، فإن تنفيذ برنامج اسرتداد املُلكية مع 

إطار قانوين منفصل، مصحوباً بإصالحات متزامنة يف قانون املُلكية تعكس املبادئ 

العريضة التي حددها الربنامج، ميكن أن يكون فرصة ليس فقط لحل النزاعات يف 

حقبة النزاع بل أيضاً معالجة حاالت عدم املساواة املنهجية وبناء إميان املواطنني 

القسم  الخيارات بإسهاب يف  الخاصة. ويتم توضيح هذه  املُلكية  يف ُسبل حامية 

الخامس.
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النزوح يف سوريا خالل النزاع

يهدف هذا القسم إىل رشح الطرق املختلفة التي ُحرم من خاللها الشعب السوري من ملكيته. إذ أن النزوح وفقدان املُلكية – سواء باإلكراه أو طواعية – ال يكونان دامئاً 

نتيجة عمل عسكري. ففي كثري من الحاالت، ُحرِم السوريون من منازلهم نتيجة لنظام قضايئ استغاليل، أو مبوافقة املجتمع الدويل.

الهجامت العشوائية
الرئيسية  الدوافع  تشكل  الدويل  اإلنساين  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  تزال  ال 
للنزوح يف النزاع السوري، ومن األمثلة الرئيسية عىل ذلك الهجامت العشوائية53  

والحارقة  الكيامئية  القذائف  تُستخدم  حيث  العشوائية.54  األسلحة  واستخدام 

والقنابل العنقودية والصواريخ واملتفجرات الفراغية والرباميل املتفجرة يف رضب 

املناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وال تُفلح هذه الهجامت يف التمييز بشكل 

التفاقيات جنيف  واضحاً  انتهاكاً  وتشّكل  واملدنية  العسكرية  األهداف  بني  كاٍف 
لعام 551949 والقانون العريف الدويل.56

ما برحت املناطق السكنية يف سوريا تتعرض للقصف منذ وقت مبكر جداً يعود 

إىل ترشين الثاين/نوفمرب 2011، مع وقوع اشتباكات عنيفة بني القوات الحكومية 

والقوات املناهضة لها يف مناطق مثل حمص وحامه وريف دمشق وإدلب.57 ومع 

مرور الوقت، مع تطور النزاع من حملة قمع عنيفة إىل نزاع مسلح، ازداد تواتر 

ونطاق هذه الهجامت.58 وعىل الرغم من نداءات املجتمع الدويل لوقف الهجامت 

العشوائية يف املناطق املأهولة،59 مل تفلح الجهات الحكومية وغري التابعة للحكومة 

يف القيام بذلك. وعىل وجه الخصوص، كان استخدام الحكومة للرباميل املتفجرة – 

عبوات متفجرة جوية بدائية الصنع تُعرف بأنها "شديدة الفتك وتُحدث مستويات 

البعض  يرفض  ويف حني  الحرب.  يف  جداً  رة  مدمِّ أداة  مبثابة   – الرضر"  من  كبرية 

ُملكية  عن  التخيل  يف  الرغبة  عدم  أو  شخصية  ظروف  بسبب  منازلهم  مغادرة 

األرسة، ال يزال آخرون عالقني بينام تخضع بلدتهم أو مدينتهم للحصار.60 ولكن، 

مع تدمري البنية التحتية األساسية والخدمات اإلنسانية األساسية مل تعد متوفرة، 
اضطر العديد من السوريني إىل الفرار من ديارهم والتخيل عن ُسبل عيشهم.61

ومن املهم مالحظة أن النزوح ليس ناتجاً فقط عن الهجامت نفسها. غالباً ما يكون 

الرعب الشديد من هجوم وشيك كافياً إلجبار السوريني عىل ترك منازلهم. حيث 

تُعترب هذه الهجامت جزءاً مام أطلق عليه "اسرتاتيجية ترهيب املدنيني من خالل 

وتقّدم  فيها".62  للعيش  صالحة  غري  املعارضة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  جعل 

رواية شاهد عيان لحملة القصف التي استهدفت حلب يف عام 2014 مثاالً واضحاً. 

الثاين/يناير،  كانون   31 يف  والصواريخ  املتفجرة  بالرباميل  املكثف  القصف  فبعد 

الذي استمرت تقريباً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر، 

رفضوا  أشخاص  هناك  كان  هؤالء  بني  ومن  املدينة.  من  املدنيني  من  اآلالف  فّر 

فروا  ولكنهم  السابق،  يف  للقصف  تعرّضت  عندما  منازلهم  مغادرة  قاطعاً  رفضاً 

بسبب الخوف من تعرضهم لهجوم آخر مشابه.63 وإن هذه الحاالت من الهجر 

عرّضت املُلكية يف وقت الحق إىل أنواع أخرى من نزع حيازة املُلكية. فبمجرّد أن 

يكونوا قد فّروا من مدنهم ومحافظاتهم، فإن ماليك العقارات النازحني يكونون غري 

مطلعني بأن عقاراتهم قد احتُلت بصورة غري رشعية أو وجدوا أنفسهم غري قادرين 

األمن  االستقرار وضعف  عدم  من  مناخ  املُلكية يف  يف  الدفاع عن حقوقهم  عىل 

القانوين.64 وستتم مناقشة هذه األنواع من نزع حيازة املُلكية بالتفصيل أدناه.

مخلفات الحرب
يف حني يشكل الهجوم املبارش عىل املناطق املدنية تهديداً واضحاً وملحوظاً لكل 

تلوث  من  كبري  خطر  أيضاً  هناك  ملكيتهم،  إىل  اآلمن(  و)وصولهم  املدنيني  من 

األرض مبختلف العبوات الناسفة. ووفقاً الستطالعات أجرتها دائرة األمم املتحدة 

يف  سوري  مليون   8.2 حوايل  يعيش   ،)UNMAS( باأللغام  املتعلقة  لإلجراءات 

وعىل  الحرب.65  مخلفات  من  باملتفجرات  مليئة  تكون  أن  املحتمل  من  مناطق 

الرغم من أن الهجامت تستهدف يف معظمها املراكز الحرضية،66 تشري التقارير إىل 

أن الحوادث املرتبطة باأللغام األرضية يتم تسجيلها يف املناطق الريفية. حيث يتم 

زرع األلغام والعبوات الناسفة بدائية الصنع بجوار الطرق أو بالقرب من البنية 

التحتية الرئيسية األخرى، مثل اآلبار أو املستشفيات.67 ومبا أن هذه العبوات تكون 

العيش  فإن  األنظار،  األحيان مخفية عن  كثري من  وتكون يف  تشغيل  يف وضعية 

يف هذه املناطق امللوثة أمر خطري للغاية. ويتطلب تعطيل فاعلية العبوات غري 

املنفجرة تدريباً وموارد مناسبة، وتشّكل هذه العبوات خطراً كبرياً عىل املواطنني 

الذين  أولئك  القتال. وإن  توقف  منازلهم خالل فرتة  إىل  العودة  يحاولون  الذين 

يقّررون مغادرة منازلهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من العودة 

ما مل يتم تطهري أحيائهم بشكل آمن، األمر الذي سيستغرق وقتاً وإرادة سياسية 

من جانب أولئك الذين يسيطرون عىل املناطق املعنية.
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نزع حيازة املُلكية بطريقة قانونية
األطراف  تستخدم  حيث  متنوعة،  بطرق  الحديث  العرص  حروب  خوض  يتم 

املتحاربة أكرث من مجرد الوسائل العسكرية لكسب األفضلية. وبينام تغطي وسائل 

اإلعالم الدولية عىل نطاق واسع الحرب التقليدية وعواقبها اإلنسانية الكارثية، فقد 

شهدت الحرب يف سوريا استخدام حقوق األرايض واملُلكية كأدوات لشن الحرب 

بال هوادة. وعىل الرغم من أن هذا القسم سريكز يف املقام األول عىل نزع حيازة 

املُلكية من قبل الجهات الحكومية، من املهم مالحظة أن حكومة األسد ليست 
الطرف الوحيد يف النزاع الذي استخدم حقوق املُلكية كسالح.68

نزع حيازة املُلكية كأحد أنواع العقاب
 69،19 رقم  اإلرهاب  مكافحة  قانون  السورية  الحكومة  أصدرت   ،2012 عام  يف 

والذي يتضمن تعاريف واسعة النطاق "للعمل اإلرهايب"70، و"املنظمة اإلرهابية"، 

تختص  محكمة  أنشأ  الذي   7122 رقم  املرسوم  إىل  باإلضافة  اإلرهاب"،  و"متويل 

القانون  بإنفاذ  مكلّفة  اإلرهاب(،  مكافحة  )محكمة  اإلرهاب  قضايا  يف  بالنظر 

املذكور.72 ومبا أن القانون يجرّم "كل فعل" و "كل طريقة" تهدف إىل "إيجاد حالة 

من الذعر بني الناس، واإلخالل باألمن العام واإلرضار بالبنى التحتية أو األساسية 

للدولة"، ميكن أن يتم تفسري القانون، بل وتم تفسريه، عىل نطاق واسع وفضفاض 

فإن  واإلعدام،  الشاقة  واألشغال  السجن  عقوبة  جانب  وإىل  السلطات.  قبل  من 

وغري  املنقولة  األموال  جميع  مبصادرة  للمحكمة  أيضاً  يسمح   7363 رقم  املرسوم 

املنقولة.74 وعالوة عىل ذلك، وفقاً لتعميم صادر يف عام 2012، ميكن أن يخضع 

جميع املعتقلني املاثلني أمام محكمة مكافحة اإلرهاب إىل مصادرة ملكيتهم من 
اللحظة التي يتم فيها رفع دعوى ضدهم.75

تعّقب الخصوم
األعضاء  واستهداف  بتعّقب  تسمح  فهي  أخرى:  وظيفة  العقار  ُملكية  تخدم 

املشتبه بتأييدهم للمعارضة بناًء عىل املعلومات الواردة يف الوثائق. وإن مصادرة 

وثائق املُلكية يف نقاط التفتيش هو مثال جيد عىل هذه املامرسة.76 ومن خالل 

التفتيش  نقاط  يف  املتمركزة  الحكومية  للسلطات  ميكن  الوثائق،  هذه  فحص 

تعّقب األسامء بسهولة وربطها مبناطق معينة يف البلد، وافرتاض االنتامء السيايس 

للاملكني، وتحديد عدد املمتلكات التي يف حوزتهم. وعىل املدى القصري، أجربت 

جداً.  كبري  تعّقبهم  خطر  أن  حيث  وثائقهم،  ترك  عىل  السوريني  املامرسة  هذه 

ولكن عىل املدى الطويل، فإن اقرتان املُلكية الشخصية بأمن الدولة قد خلق إطاراً 
ترشيعياً مسيّساً للغاية لحقوق املُلكية.77

استخدام قوانني الدولة إلخالء املُلكية ومصادرتها
حتى قبل عام 2011، كانت مامرسة استخدام قوانني الدولة ملصادرة املُلكية شائعة 

يف سوريا، وأبرزها انتهاك حقوق املُلكية للسكان األكراد.78 وبينام ال تكون أهداف 

االستمالك واملصادرة واضحة من البداية، فال شك يف أنه يف زمن الحرب، ميكن أن 

تكون هذه األدوات أسلحة مفيدة لتعزيز املجهود الحريب. وإن املثال التوضيحي 

يف هذه الحالة هو استنتاج حديث للمحكمة يسمح للحكومة السورية باالستيالء 

عىل أي ُملكية تم التخيل عنها خالل فرتة الحرب.79 وعىل غرار ذلك، فإن مرسوماً 

للحكومة  النطاق  واسعة  استمالك  صالحيات  مينح   2013 عام  يف  صدر  حكومياً 

السوريني  أمام  يكن  ومل  الكهربائية.80  الطاقة  ملشاريع  مساحة  لتوفري  السورية 

عن  التخيل  سوى  خيار  أي  القرارات  لهذه  نتيجة  اإلخالء  أوامر  يواجهون  الذين 

فإن  الثاين،  القسم  يف  مذكور  هو  وكام  متناسب.  غري  تعويض  وقبول  ملكيتهم 

القوانني األخرى املتعلقة باالستمالك وإعادة التنظيم، مثل املرسوم 66 والقانون 

رقم 10، هي أيضاً أدوات قامت الحكومة بسّنها والتي لديها إمكانية أن يكون لها 

عواقب واسعة لنزع حقوق املُلكية بطريقة قانونية يف زمن الحرب.

حاالت وقف إطالق النار عىل املستوى 
املحلية وعمليات النقل القرسي للسكان

عندما   ،2012 عام  منذ  السوري  النزاع  يف  النار  إطالق  وقف  مفاوضات  بدأت 

مفاوضات   – دمشق  من  الغرب  إىل  تقع  بلدة صغرية  وهي   – الزبداين  شهدت 

أولية بني الحكومة السورية وقوات املعارضة املحلية. ومنذ عام 2014، ازدادت 

والعسكري  السيايس  الجمود  أّدت حاالت  ونطاقها حيث  املفاوضات  وترية هذه 

بني أطراف النزاع، وكذلك الخوف من أن تكسب الحكومة يف نهاية املطاف اليد 
الطوىل، إىل تقديم تنازالت قرسية من قبل الفصائل املقاتلة.81

ويف حني أن رشوط كل اتفاق لوقف إطالق النار قد تختلف، تشري جميع االتفاقات 

عادة إىل مصري املناطق املتنازع عليها وسكانها. ويف سوريا، تضع الحكومة االتفاق 

عادة يف إطار الحل الوسط، ولكن يف الواقع، غالباً ما يتم تقديم االتفاق إىل القيادة 

املحلية بعد االستخدام املطّول لتكتيكات الحصار.82 وتُعترب عمليات نقل السكان 

مثرية للجدل إىل حد كبري، حيث أن الطبيعة الطوعية لعمليات اإلجالء – وهي 

رشط مبوجب القانون الدويل83 – هي موضع شك يف أفضل األحوال.84 وفيام يُطلق 

عمليات  قبول رشوط  املجتمعات عىل  تُجرَب  املوت"،  أو  "االستسالم  تكتيك  عليه 

املوالية  للقوات  داريا  يف  املسلحة  الجامعات  استسالم  فبعد  السكان.  مقايضة 

للحكومة يف آب/أغسطس 2016، مل يبق لدى سكانها سوى االختيار بني االستسالم 

استمرار  أو   – الحكومة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  إىل  نقلهم  يتضمن  الذي   –

العنف.85 ويف عام 2017، تم نقل آالف األشخاص من مضايا والزبداين، كذلك من 

الثوار، عىل  وقوات  الحكومة  قبل  من  قاسية  فرتات حصار  بعد  وكفريا،  الفوعة 

التوايل.86 وتم نقل أكرث من 20,000 من سكان الوعر خارج املدينة بني آذار/مارس 

والحكومة.87  بوساطة روسية بني مسؤولني محليني  اتفاق  بعد  وأيار/مايو 2017 

ويف آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2018، تم نقل عرشات اآلالف من سكان 

سوريا.88  شامل  إىل  الرشقية  الغوطة  من  الوسطى  والقطاعات  ودوما  حرستا 

وتشمل األمثلة األخرى مختلف األحياء يف مدينة حمص القدمية وقدسيا بالقرب 

من دمشق.89 وبسبب مواجهة املجاعة أو الحصار املستمر، "اختار" العديد من 

السوريني التخيل عن منازلهم يف محاولة يائسة إلنقاذ حياتهم.

والفوعة/كفريا عىل  تأطري عمليات مقايضة سكان مضايا/الزبداين  يتم  ما  وغالباً 

أنها جرت بقصد إحداث تغيري جذري يف الرتكيبة السكانية الطائفية لهذه البلدات. 
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يربود )دمشق(، 6 آب/أغسطس، 2014

 الدمار الذي تسبب فيه القصف عىل يربود من قبل النظام.

تصوير: عدسة شاب دمشقي.

ويف حاالت أخرى، بدا أن عمليات نقل السكان كانت ذات دوافع سياسية، ولكن 

نتج عنها يف املقام األول تهجري أهل السّنة.90 كام حدثت حاالت نزوح خالل النزاع 

السوري بني العرب واألكراد.91 وبغّض النظر عن النية يف تغيري الرتكيبة السكانية 

يف كل حالة، فإن عمليات نقل السكان قد ولّدت حتامً شعوراً باالستياء والطائفية 

بني السكان.

البيع ألطراف ثالثة
استمر إجراء معامالت املُلكية، طوال النزاع السوري، غالباً بحسن نية ويف شكل 

يتم  مل  الحكومية،  اإلدارة  النهيار  ونتيجة  والبائعني.  املشرتين  بني  خاصة  عقود 

أدى  السجل.92 كام  يكن جميعها( يف  )إن مل  املعامالت  الكثري من هذه  تسجيل 

النزاع إىل ما يسمى "البيع االضطراري"، حيث يبيع الناس كامل ملكيتهم أو جزءاً 

منها من أجل رشاء الطعام أو متويل رحلتهم إىل مناطق أكرث أماناً.93 وليس من 

املستبعد أن الضغوط النفسية الشديدة الناجمة عن العنف قد تركت السوريني 

يف مواقف تفاوضية ضعيفة، مام أجربهم عىل الدخول يف معامالت ُملكية برشوط 
غري عادلة أو غري قانونية.94

ويف جميع حاالت الفوىض واالضطراب يف النزاع الدائر، يجد العديد من أصحاب 

اإلثباتات  وجود  بدون  إذ  للغاية.  ضعيف  وضع  يف  أنفسهم  السوريني  األمالك 

السليمة للُملكية، فمن السهل إىل حد ما تزوير وثائق وإجبار الناس عىل الخروج 

من منازلهم الرشعية. وقد أدى ذلك إىل معامالت احتيالية ومصادرة أصول عقارية 

من قبل انتهازيني يستغلون البيئة القانونية الضعيفة. وقد كشفت شهادات من 

جاسم، وهي مدينة يف محافظة درعا الجنوبية، كيف أن محامياً محلياً قام بتزوير 

وثائق ملا ال يقل عن مائتي عقار بحيث ميكن نقل ملكيتها إىل أطراف ثالثة دون 
علم أو موافقة املالكني.95

ومن املرّجح جداً أن يتبع هذه املعامالت االحتيالية معامالت بيع أخرى تتم بحسن 

نية، مام سيؤدي إىل نزاعات مستقبلية حول من يحق له حيازة املُلكية قانوناً. وقد 

لو  املُلكية.96 حتى  باسرتداد  املتعلقة  الصعوبات  تفاقم  إىل  النزاعات  تؤدي هذه 

للُملكية، فإن اإلتالف )املتعمد  كان لدى ماليك منازل معينني ما يثبت حيازتهم 

غالباً( لسجالت املُلكية وعمليات اإلجالء القرسي ترك العديد من السوريني بدون 

أدلة وإثباتات سليمة. ومع إدراك ذلك بشكل جيد، غالباً ما ال يرغب السوريون يف 

ترك ملكيتهم خوفاً من فقدانها عىل أيدي الناهبني أو املزّورين، حتى لو تعرضت 
حياتهم للخطر أحياناً.97
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اسرتداد املُلكية يف اتفاقات السالم

ينظر القسم التايل يف العنارص الرئيسية السرتداد املُلكية التي ينبغي تناولها خالل مفاوضات السالم السورية، مع الرتكيز بشكل خاص عىل مقارنات لسوابق وأساليب سابقة 

أثبتت فعاليتها يف تيسري عودة واسرتداد املُلكية إىل الضحايا يف مناطق ما بعد النزاع. ومع مالحظة أن فريق التفاوض بقيادة األمم املتحدة مل يتناول هذه املسألة بعد، يحاول 

هذا القسم توضيح قيمة ورضورة برنامج اسرتداد ُملكية فّعال إلعادة إعامر املجتمع السوري عىل نطاق أوسع يف فرتة ما بعد النزاع.

نظرة عامة عىل املفاوضات السورية 
الحالية

لقد فرضت سوريا تحدياً غري مسبوق لألمم املتحدة يف ابتكار حلول دبلوماسية 

إلحدى أكرث األزمات اإلنسانية الحديثة تدمرياً.98 وعىل الرغم من املستوى االستثنايئ 

للعنف واملعاناة اإلنسانية الذي شهده البلد منذ أكرث من سبع سنوات، مل تفلح 

األمم املتحدة يف التوصل إىل اتفاق دائم لخفض التصعيد، أو االنتقال السيايس، أو 

املساعدات اإلنسانية – ناهيك عن اتفاق سالم رسمي – غري أن ذلك ال يعود إىل 

عدم بذل جهود يف هذا السياق.

حيث بدأت محاوالت إنهاء النزاع األهيل من خالل املفاوضات يف عام 2012 عندما 

تم تعيني األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان مبعوثاً خاصاً لألمم املتحدة 

إىل سوريا، مكلفاً بالتوسط يف مفاوضات السالم بني األطراف املتحاربة ووضع حد 

جنيف  مؤمتر  عنان  وأطلق  اإلنسان.99  حقوق  وانتهاكات  العنف  أعامل  لجميع 

األول يف حزيران/يونيو من ذلك العام، والذي انتهى باعرتاف متبادل بالحاجة إىل 

حكومة انتقالية تلتزم مبعايري حقوق اإلنسان.100 غري أن تزايد العسكرة والُفرقة 
بني القوى العاملية أدى إىل استقالة عنان بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه.101

وتوقفت محادثات السالم ملدة 18 شهراً حتى عادت األطراف إىل طاولة املفاوضات 

املبعوث  اإلبراهيمي يف منصب  األخرض  تعيني  بعد  الثاين/يناير 2014،  كانون  يف 

ولكن  انتقالية،  تنفيذ حكومة  مع  التعاطي  إىل   2 جنيف  مؤمتر  وسعى  الخاص. 

انهيار  عدم رغبة وفد الحكومة السورية يف مناقشة عزل الرئيس األسد أدى إىل 

املفاوضات بعد جولتني فقط. وقد استقال اإلبراهيمي، الذي وصفه األمني العام 

لألمم املتحدة بان يك مون بأنه "واحد من أكرث الدبلوماسيني ذكاًء يف العامل"، بعد 
ثالثة أشهر، حيث يُزَعم بأنه شعر باإلحباط بسبب الوصول إىل طريق مسدود.102

انعقاد مؤمتر جنيف 3 يف شهر  وتوقفت املحادثات ملدة عامني آخرين إىل حني 

دي  ستافان  الحايل  الخاص  املبعوث  بقيادة  املرة  وهذه   ،2016 شباط/فرباير 

نار  إطالق  وقف  تتناول  أن  املقرر  من  التي   – املحادثات  تعليق  وتم  ميستورا. 

بعد ثالثة  محتمل وإطالق رساح سجناء واإلرهاب وتوصيل املساعدات – مؤقتاً 

انتهاك  السورية يف  الحكومة  قبل  تقّدم عسكري من  بوجود  مزاعم  بسبب  أيام 

إلطار املفاوضات.103 وقد ناقشت املحادثات الالحقة آفاق دستور سوري جديد، 

اتفاق  التوصل إىل  الجهود مل تُسفر عن  الحكم، ولكن هذه  واالنتخابات، ونظام 

سالم، ومع دخول الحرب عامها الثامن، تبّخرت الثقة يف املحادثات التي تقودها 
األمم املتحدة.104

نقاش اسرتداد املُلكية يف املحادثات
خالل مفاوضات السالم التي قادتها األمم املتحدة بني الحكومة السورية وفصائل 

املعارضة، اقّر الطرفان بأهمية معالجة قضايا األرايض واملُلكية يف مرحلة ما بعد 

النزاع.105 وبعد جولة مفاوضات آذار/مارس 2016، أشار دي مستورا إىل 12 نقطة 

مشرتكة بني الطرفني يف الرؤى الخاصة بهام حول مستقبل سوريا؛ وشملت هذه 

داخلياً،  والنازحني  الالجئني  لجميع  واآلمنة  الطوعية  العودة  إىل  الحاجة  النقاط 

وأهمية جعل عملية اسرتداد املُلكية متاحة لجميع أولئك الذين عانوا من خسائر 

أو إصابات نتيجة للحرب.106 ومع ذلك، مل تفلح محادثات السالم يف معالجة قضايا 

الالجئني واسرتداد املُلكية عىل وجه التحديد، ومل تحدث أي مناقشة جوهرية منذ 

ذلك الحني. وبدالً من ذلك، اختار دي ميستورا، عىل عجل، الرتكيز عىل قضايا مثل 

صياغة الدستور، والتي قال العديد من الخرباء ومنظامت غري حكومية سورية، مبا 

يف ذلك املركز السوري للعدالة واملساءلة، بأنها ينبغي أاّل تكون أولوية عاجلة.107 

التوصل إىل  الرتكيز عىل  الخاص عىل  املبعوث  وبدالً من ذلك، تم تشجيع فريق 

لحقوق  إطار  أجل وضع  من  والنازحني  واملختفني  املعتقلني  بشأن حقوق  اتفاق 

اإلنسان ميكن أن يبني الثقة بني األطراف ويعالج القضايا امللّحة. وترتبط استعادة 

املُلكية بشكل خاص بالحاجة القصرية األمد إلعادة بناء املجتمع السوري، ويف 4 

مستورا  دي  سورية  حقوقية  منظمة  مثاين عرشة  شجعت   ،2016 فرباير،  شباط/ 

وأطراف النزاع عىل منح األولوية الستعادة املُلكية كواحد من خمسة موضوعات 

للعدالة االنتقالية يجب أن تكون مدرجة يف اتفاق نهايئ من أجل أن يكون السالم 
واالستقرار عىل املدى الطويل ممكناً.108



عودتنا أصبحت حلامً | 15

أطر اسرتداد املُلكية يف اتفاقات السالم
يف  املُلكية  اسرتداد  إطار  تعزيز  يف  ضئيل  تقدم  سوى  إحراز  يتم  مل  ألنه  نظراً 

املحادثات، ميكن لبلدان أخرى تقديم أمثلة ودروس مستفادة ميكن أن تساعد يف 

توجيه املفاوضني ومؤيديهم الدوليني عىل دمج مثل هذا اإلطار يف اتفاق نهايئ. 

الدولية بشكل  القانونية  األعراف واملامرسات  الثانية، منت  العاملية  الحرب  ومنذ 

أو  النزاع  فرتات  بعد  املُلكية  السرتداد  الفردية  الدعاوى  رشعية  الحرتام  متزايد 

النزوح.109 ونتيجة لذلك، تشري اتفاقات السالم بعد النزاع بشكل متزايد إىل حقوق 

برامج  أن  غري  ملكيتهم.110  واستعادة  ديارهم  إىل  العودة  يف  والنازحني  الالجئني 

اسرتداد املُلكية التي تتناول فقدان املُلكية ودمارها ال تتبع صيغة قياسية.

وبينام تضع بعض الدول برامج اسرتداد املُلكية بشكل رئييس يف إطار اتفاق سالم 

نهايئ، يقوم البعض اآلخر بذلك مبوجب ترشيع الحق. ومع ذلك، تشري التحليالت 

السابقة والعلمية إىل أن مبادرات اسرتداد املُلكية واسعة النطاق بعد انتهاء النزاع 

لهذا  عند وضع خطوط عريضة واضحة ومفصلة  عام  بشكل  أكرب  نجاحاً  تحقق 

العودة  حقوق  إىل  اإلشارة  ذلك  يف  مبا   – النهايئ  السالم  اتفاق  إطار  يف  الربنامج 

الرسمي( وطرق  النطاق  ذلك  )مبا يف  للربنامج  القانوين  واإلطار  القانون،  مبوجب 

اإلنفاذ. وتطرقت اتفاقات دايتون يف البوسنة إىل اسرتداد املُلكية بشكل مطّول، مبا 

يف ذلك حقوق الالجئني والنازحني، واإلطار العام لربنامج اسرتداد املُلكية، وسلطة 

الهيئة ذات الصلة وحدودها فيام يتعلق بالتعامل مع الدعاوى واملطالبات.111 وإىل 

جانب آلية اإلنفاذ، فإن الوضوح يف إطار اتفاق السالم بشأن اسرتداد املُلكية عمل 

برامج  أنجح  من  واحداً  منه  جعل  مام  الرضر،  وجرب  العودة  عملية  توجيه  عىل 
اسرتداد املُلكية حتى يومنا هذا.112

الالحقة  الترشيعات  يف  رئييس  بشكل  املُلكية  اسرتداد  عالجت  التي  الدول  وإن 

كاٍف  وبقدر  برسعة  وتنفيذها  املُلكية  قوانني  عىل  التصديق  يف  صعوبة  واجهت 

يتضمن  ومل  املناسب.  الوقت  يف  والنازحني  الالجئني  عودة  لتسهيل  الوضوح  من 

اتفاق السالم يف جنوب السودان عقب انفصاله عن السودان يف عام 2005 سوى 

القليل من التفاصيل حول مبادرة اسرتداد املُلكية التي سيتم إطالقها – حيث تُرك 

مل  السودان  أن حكومة جنوب  لترشيع الحق. غري  املُلكية  اسرتداد  النقاش حول 

تفلح منذ ذلك الحني يف مترير سياسة رسمية لألرايض، وال يزال هناك عدم وضوح 

السالم  اتفاق  كان  األرايض.113 وعىل غرار ذلك،  بإدارة  يتعلق  فيام  النطاق  واسع 

يف غواتيامال غامضاً فيام يتعلق مبسألة اسرتداد املُلكية، مام أوجد حالة من عدم 

أن  وميكن  املُلكية.114  اسرتداد  برنامج  نجاح  فرص  كبري  حد  إىل  أعاقت  الوضوح 

الحّد من  املُلكية يف  برنامج سوري السرتداد  بداية  والتفصيل يف  الوضوح  يساعد 

يزيد من معدل ونجاح  الالحقة، مام  للترشيعات  املصاحبة  املشابهة  التعقيدات 

عملية اسرتداد املُلكية والعودة.

أهمية الحق يف العودة يف أطر اسرتداد املُلكية 
إىل  أيضاً  السالم  اتفاق  يحتاج  املُلكية،  باسرتداد  املتعلقة  األحكام  إىل  باإلضافة 

والسالم  املُلكية  بحقوق  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  التي  العودة،  قضية  مع  التعاطي 

طويل األمد. فالعودة وإعادة اإلدماج ال يحوالن دون تجدد النزاع ومينعان املزيد 

الدولية  القانونية  واملبادئ  األعراف  أيضاً  يفرضان  إنهام  بل  النزوح فحسب،  من 

املتعلقة بحقوق اإلنسان يف دولة ما بعد النزاع.115 وميكن أن تكون العودة أيضاً 

املقاتلني عىل جانبي  العديد من  العنف ألن  السالم ووقف  ذا مغزى عىل  دليال 

النزاع قد أصبحوا هم أنفسهم نازحني منذ بدء األعامل العدائية يف عام 116.2011 

ومن شأن منح هؤالء األطراف القدرة عىل العودة إىل ديارهم أن يؤثر بشكل كبري 

عىل آفاق حل النزاع والتخفيف من حّدة التوترات. كام ميكن لعودة النازحني أن 

تعمل عىل التحقق من صحة النظام السيايس يف مرحلة ما بعد النزاع واملساهمة 

يف إنعاش االقتصادات املحلية.117 وهكذا، فإن حل مشكلة النزوح الواسع للسوريني 

النزاع  من  سنوات  املؤجلة خالل  الفردية  للحقوق  احرتام  مبثابة  يكون  أن  ميكن 

الداخيل، وبناء األعراف والثقة، وإيجاد بُنية تحتية سياسية واقتصادية قوية. حيث 

تلعب جميع هذه العنارص أدواراً رئيسية يف ترسيخ السالم واالستقرار املجتمعيني 

والحفاظ عليهام.

مكونات إطار تفاويض السرتداد املُلكية 
يف حني ال يوجد منوذج قيايس، فقد الحظ الباحثون العديد من املكونات الرئيسية 

التي ينبغي إدراجها يف اتفاق السالم، مبا يف ذلك حقوق الالجئني/النازحني، وآليات 

السوري  السالم  اتفاق  يف  املكونات  تضمني هذه  وإن  والحوافز.  والرصد،  اإلنفاذ 

ميكن أن يساعد يف إنشاء برنامج اسرتداد فّعال وعادل.

الحقوق
يساعد  أن  تفاوضية ميكن  سلمية  تسوية  إطار  يف  للحقوق  الرصيح  الشمول  إن 

يف إرساء أساس لربنامج اسرتداد ُملكية نهايئ – وهو عدم تسييس مفهوم العودة 

هو  األصيل  املوطن  إىل  العودة  يف  الحق  وإن  القانون.118  سيادة  يف  وترسيخه 

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  راسخ. وهو مكرس يف  قانوين دويل  مبدأ 

عديدة  دول  وشملت  اإلنسان.119  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  وكذلك  والسياسية 

حقوقاً مامثلة مبارشة يف اتفاقات السالم الخاصة بها )وما تالها من دساتري(. حيث 

أشكال حقوق  والصومال شتى  وموزامبيق  وغواتيامال  وكمبوديا  البوسنة  شملت 
العائدين يف اتفاقات إنهاء األعامل العدائية الخاصة بتلك الدول.120

)مسقط  األصلية  الديار  إىل  العودة  يضمن  ال  ما  بلد  إىل  العودة  الحق يف  ولكن 

تصاحب  املُلكية  اسرتداد  أن حقوق  تبعات؛ حيث  التمييز  لهذا  ويوجد  الرأس(. 

الحق يف ُملكية ما أو الديار األصلية. ونتيجة لذلك، فإن املجتمع الدويل قد فّضل 

عىل نحو متزايد حق العودة إىل الديار األصلية.121 وقد أكدت قرارات مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة هذا الحق يف أبخازيا وجمهورية جورجيا وأذربيجان والبوسنة 

والهرسك وكمبوديا وكرواتيا وقربص وكوسوفو والكويت وناميبيا وطاجيكستان.122 

كام بدأت اتفاقات السالم باالعرتاف بهذا الحق خالل ربع القرن املايض. ففي عام 

1992، أوضح اتفاق السالم العام يف موزامبيق أنه من األفضل أن يعود الالجئون 

القيام بذلك.123  الحق يف  أنه مل يصل إىل حد ضامن  إىل مساكنهم األصلية، رغم 



املركز السوري للعدالة واملساءلة  | 16

وبعد ثالث سنوات يف البوسنة، كرست اتفاقات دايتون لغة قوية بشأن الحق يف 

العودة إىل املوطن األصيل،124 ونّصت اتفاقات السالم الالحقة عىل حقوق مامثلة 

والتهجري  العرقي  للتطهري  انتشار  فيها  كان  التي  الحاالت  يف  السيام  للعائدين، 

القرسي.125 ومن شأن القيام بذلك أن يحّدد اسرتجاع حيازة املُلكية كحق فردي، 

ويشري رصاحة إىل مسؤولية قانونية عىل السلطات الحاكمة لتأمني جرب الرضر لكل 
أولئك الذين لديهم دعاوى رشعية.126

ويف سوريا، ميكن شمول اللغة التالية يف اتفاق سالم لتكريس حق العودة: "يتمتع 

اإلمكان  قدر  األصيل  إىل موطنهم  العودة  الفردي يف  بالحق  والنازحون  الالجئون 

هذه  شمول  وإن  السوري".  السالم  اتفاق  يحددها  التي  واملعايري  األطر  ضمن 

اللغة مينح العائدين حقاً محدداً فيام يتعلق بالعودة واستعادة حيازة مساكنهم 

وملكيتهم املحددة، مام يخلق ُسبل انتصاف قانوين فيام يتعلق باسرتداد املُلكية. 

وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن يتضمن اتفاق السالم حامية خاصة للفئات املهمشة 

التي قد تُحرم من حقوق املُلكية: "يشمل حق العودة والحق يف اسرتداد املُلكية 

جميع الالجئني والنازحني دون متييز". وميكن أن ينطبق هذا الضامن عىل النساء 

وغري املواطنني واألقليات الدينية/العرقية واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم.

االلتزامات
باالقرتان مع الحقوق، فإن شمول التزامات محددة يرتّب مسؤولية قانونية عىل 

السلطات الحاكمة ملعالجة دعاوى املُلكية. وبينام شمل عدد أقل من الدول لغة 

أحد  كانت  اللغة  هذه  أن  إال  بها،  الخاصة  السالم  اتفاقات  يف  االلتزامات  حول 

العنارص البارزة يف اتفاق البوسنة والتي يعود لها الفضل يف تعزيز مبادرة اسرتداد 

املُلكية. حيث ألزم االتفاق السلطات البوسنية باملساعدة عىل العودة دون متييز 

وإلغاء الترشيعات املحلية املتناقضة.127 وكانت هذه االلتزامات، عند اقرتانها بآلية 

فعالة للرصد واإلنفاذ، مفيدة يف التعجيل باسرتداد املُلكية.

املوقعة  لألطراف  االلتزامات  يؤدي شمول  أن  ميكن  سوريا،  يف  ذلك،  غرار  وعىل 

عىل اتفاق السالم إىل تعزيز التنفيذ الفعال للعودة واستعادة حيازة املُلكية. وعند 

"تقبل  ييل:  ما  االلتزامات  بشأن  املهمة  اللغة  تشمل  أن  ميكن  االتفاق،  صياغة 

الحكومة السورية وتساعد عىل عودة الالجئني والنازحني، وتيرّس اسرتداد املُلكية، 

وسيلة  املُلكية  اسرتداد  يكون  ال  عندما  أخرى  بوسائل  للضحايا  التعويض  وتقّدم 

جرب رضر قابلة للتطبيق". ويعمل هذا االلتزام عىل حث العمل االستباقي واملباِدر 

من جانب الحكومة السورية لدعم برنامج اسرتداد املُلكية وتوفري ُسبل االنتصاف 

ألولئك الذين يتعّذر، ألي سبب كان، تعويضهم من خالل برنامج اسرتداد املُلكية. 

وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل القوانني املستفيضة التي أقرتها الحكومة منذ بداية 

النزاع، سيكون من املهم تضمني لغة فيام يتعلق بتأثري هذه القوانني يف املستقبل، 

وفيام ييل مثال عىل هذه اللغة: "تلغي الحكومة، يف غضون إطار زمني تحّدده 

الهيئة التي سيتم إنشاؤها، أي ترشيع يعوق حقوق العائدين يف استعادة حيازة 

املُلكية". ومن شأن شمول االلتزامات التي تيرّس استبعاد هذه القيود من اتفاق 

السالم أن يعزز الحامية الشاملة لحقوق العائدين يف سوريا عىل جميع مستويات 
الحكومة.128

تأطري عملية الربنامج 
اتفاق  ومحتوى  لغة  بأهمية  يتعلق  فيام  فكرية  مدرسة  من  أكرث  توجد  بينام 

السالم، فإن لالتفاقات قيمة عندما توفّر درجة من التفصيل فيام يتعلق بالقوانني 

املوضوعية لربامج اسرتداد املُلكية وطريقة تنفيذها. ويف حني أن هذه اللغة ميكن 

تفسريها وتعديلها طيلة املدى الزمني للربنامج، ينبغي أن ينص اتفاق السالم بقوة 

عىل مبادرة اسرتداد املُلكية ويضع معايري للهيئات املكلفة بالتنفيذ.129 وسيسمح 

فيام  وبوضوح  برسعة  يتقّدم  أن  املُلكية  السرتداد  السوري  للربنامج  بذلك  القيام 

يتعلق بتحقيق النتيجة النهائية املنشودة. وميكن للترشيع الالحق الخاص بالتنفيذ 

أن يساعد يف تعزيز وإعطاء مزيد من التفصيل إلطار اسرتداد املُلكية، ولكن يجب 

أال يعتمد املفاوضون كلياً عىل الترشيعات املستقبلية ويجب أن يشجعوا األطراف 

عىل املوافقة عىل أحكام محّددة منذ البداية حتى ينجح الربنامج.

آلية املراقبة واإلنفاذ
ميكن أن تكون آلية املراقبة واإلنفاذ ذات أهمية حيوية لنجاح أو فشل برنامج 

اسرتداد املُلكية، خاصة يف سياقات ما بعد النزاع حيث توجد العديد من األولويات 
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األمم املتحدة، 21 أيلول/سبتمرب، 2017

فعالية رفيعة املستوى حول األزمة السورية، استضافها االتحاد األورويب عىل هامش الدورة 

72 للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك وحرضها ما يقرب من 50 دولة ورشيك. 

الصورة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

املتنافسة والتوترات العرقية والطائفية ومستويات عالية من االستياء بني املواطنني 

والسلطات الحاكمة. وإذا ما أعِطيت السلطة الالزمة، ميكن أن تساعد آلية املراقبة 

أي  تحديد  خالل  من  وكفاءة،  بعناية  املُلكية  اسرتداد  تنفيذ  ضامن  عىل  هذه 

التي  الهيئات  أو  األفراد  محاكمة  أو  وعزل  مقصودة،  غري  أو  مقصودة  معوقات 

املراقبة  آليات  دمج  أهمية  إىل  املتحدة  األمم  أشارت  وقد  التأخري.  يف  تتسبب 

التي متّر بعملية  الدول  املُلكية، ودعت بشكل رصيح  واإلنفاذ يف برامج اسرتداد 

اسرتداد املُلكية إىل تعيني وكالة عامة محددة إلنفاذ القرارات واألحكام، مبا يضمن 

املُلكية وتنفيذها وإنفاذها، ومنع عرقلة  السلطات باحرتام قرارات اسرتداد  قيام 
الجمهور لهذه الغايات.130

يف البوسنة، تعلم املجتمع الدويل بشكل مبارش التأثري الذي ميكن أن تحدثه آلية 

املتابعة واإلنفاذ )أو عدم وجودها( عىل اسرتداد املُلكية بعد النزاع. ولسنوات بعد 

السالم يف عام 1995، عمد املرشعون والقضاة واملسؤولون  اتفاق  التصديق عىل 

تسبب يف  متعّمدة، مام  بصورة  أحكامه  تنفيذ  عرقلة  إىل  البوسنيون  السياسيون 

للتنفيذ  وفعالة  واضحة  طريقة  هناك  تكن  ومل  عقد،  نصف  ملدة  الربنامج  ركود 

فعالة  آلية  وتنفيذ  لوضع   2000 عام  حتى  الدويل  املجتمع  وانتظر  الجربي.131 

قانون  تنفيذ  الجهاز، وهو خطة  أنشأ هذا  املطاف،  نهاية  للمراقبة واإلنفاذ. ويف 

وساعد يف ضامن  والهرسك  البوسنة  من  بلدية  كل  يف  موجوداً   ،)PLIP( املُلكية 

الحاسم  العنرص  أنه  عىل  واسع  نطاق  عىل  إليه  ويُنظر  عوائق.132  دون  التنفيذ 

لنجاح البوسنة يف اسرتداد املُلكية بعد النزاع. وعىل العكس من ذلك، سمح انعدام 

املراقبة واإلنفاذ من جانب املجتمع الدويل يف غواتيامال لألقلية الحاكمة – التي مل 
يكن لديها ما تكسبه من اسرتداد املُلكية – أن تؤخر التنفيذ باستمرار.133

كبري  بشكل  القائم  االستثنايئ  الوحيش  بالعنف  مدفوعاً  السوري  النزاع  كان  لقد 

عىل االنقسامات وحاالت عدم املساواة يف املايض.134 ولقد كان الفساد واملحاباة 

والتمييز السمة املميزة للحكومة السورية منذ عقود. وتبعاً لذلك، ستكون آليات 

ضامن  بسلطة  يتمتع  قائم  كيان  وبدون  سوريا.  يف  خاصة  أهمية  ذات  اإلنفاذ 

االمتثال، ميكن بسهولة تهميش مسألة اسرتداد املُلكية، أو األسوأ من ذلك، ميكن 

للمصالح السياسية واالقتصادية املتجّذرة يف سوريا أن تتالعب بالعملية، مام يلحق 

رضراً بالضحايا. 

حوافز االمتثال
لقد استُخدمت الحوافز مثل املساعدة النقدية أو الوصول إىل املؤسسات متعددة 

محدود  تطبيق  مع  للمعاهدات،  االمتثال  عىل  للحث  متزايد  بشكل  الجنسيات 

تكون  الرشيد.135 وعندما  الحكم  اإلنسان ومبادئ  لحقوق  الدولية  املعايري  إلنفاذ 

الحوافز مرتبطة بربنامج السرتداد املُلكية، فإنها ميكن أن تعود بالفائدة عىل تنفيذ 

الدولة – وامتثالها – لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاق السالم. يف سوريا، أكدت 

الدول األوروبية وغريها عىل نحو متزايد إمكانية تخصيص األموال لجهود إعادة 

اإلعامر املستقبلية يف سوريا. وعىل الرغم من أن الحوافز النقدية قد حثّت عىل 

اتخاذ إجراءات إيجابية فيام يتعلق بالعودة واسرتداد املُلكية يف سياقات أخرى، 

بتحقيق  كانت مرشوطة  ما  نادراً  الخصوص  اإلعامر عىل وجه  إعادة  أموال  فإن 

العدالة أو املساءلة أو إصالح حقوق اإلنسان. ولكن ميكن اتخاذ هذه التدابري يف 

للمراقبة  الصارمة  األحكام  مع  باالقرتان  ذلك  تم  إذا  السوري  السالم  اتفاق  إطار 

واإلرشاف الواردة أعاله.

يف البوسنة، استُخدمت الحوافز السياسية واالقتصادية عىل حد سواء للحث عىل 

أوروبا  الدولة يف مجلس  املُلكية. حيث كانت عضوية  االمتثال ملبادرات اسرتداد 

البوسنة كانت  املُلكية. ومبا أن  الالجئني واسرتداد  بتنفيذ عودة  مرشوطة، جزئياً، 

تسعى إىل العودة إىل املجتمع الدويل من خالل االنضامم إىل املجلس، فإن هذا 

الوضع منح املجتمع الدويل أداة ضغط كبرية لحث الحكومة عىل االمتثال لجهود 

اسرتداد املُلكية. وأشار املجلس إىل التحسني املطلوب يف عمليات اسرتداد املُلكية 

باعتباره أحد األسباب العديدة التي دفعته إىل رفض طلب البوسنة االنضامم إىل 

نيسان/أبريل  املجلس يف  إىل  البوسنة  انضمت  عام 136.1999 وعندما  املجلس يف 

املُلكية  باستعادة  يتعلق  فيام  املحرز  التقّدم  إىل  جزئياً  دعوتها  استندت   ،2002

وكان ذلك مرشوطاً باستمرار تفاين البوسنة يف عملية اسرتداد املُلكية.137 وعىل غرار 

ذلك، كانت املساعدة الدولية يف إعادة اإلعامر بعد الحرب مرشوطة بااللتزام.138 

فقد كان الدمار الذي لحق بالبنية التحتية واملساكن يف البوسنة مع نهاية الحرب 

األهلية التي دامت ثالث سنوات هائالً. وكان الناتج املحيل اإلجاميل للبلد ميثل مُثن 

مستوى ما كان عليه قبل الحرب، وقُّدرت تكاليف إعادة اإلعامر بحوايل 8 مليارات 
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جهود  يف  الدولية  املالية  املساعدة  عىل  بشّدة  البلد  اعتمد  وبالتايل،  دوالر.139 

إعادة البناء. وأيد األعضاء األحد عرش يف املجلس التوجيهي ملجلس تنفيذ السالم 

مرشوطية املساعدات يف بيان صدر عام 1997، مؤكدين أن "املساعدة يف املساكن 

والبنية التحتية املحلية يجب أن تعتمد عىل قبول العودة" لألشخاص النازحني.140 

وقد حدثت هذه الظاهرة بدرجة هامشية يف البوسنة. فعىل سبيل املثال، شارك 

البنك الدويل ومكتب املندوب السامي بدرجة محدودة من التحقق عىل املستوى 

املحيل قبل تقديم املساعدات. غري أن االمتثال لحقوق اإلنسان واسرتداد املُلكية 

مل يكن يف العادة سوى عامالً واحداً يف تقرير ما إذا كان سيتم رصف املساعدات، 

وقد أعطت بعض الجهات الفاعلة األولوية لالمتثال لحقوق اإلنسان عىل غريها.141 

ومنذ ذلك الحني، أشاد الباحثون بالحوافز كأداة مفيدة يف ضامن امتثال الحكومة، 

حيث قد تقاوم الحكومات االمتثال بخالف ذلك.

وباإلضافة إىل الحوافز اإليجابية، ميكن للعقاب أو التهديد بالعقاب، كام هو الحال 

يف شكل عقوبات اقتصادية، أن يجرب أيضاً عىل االمتثال. وبينام قد تكون العقوبات 

أداة فعالة، ينبغي أن تكون الحوافز هي املالذ األول ألنها غالباً ما تكون أكرث تأثرياً 

وأقل رضراً عىل رفاه املدنيني، حيث أن الزعامء غالباً ما ميّررون تكلفة العقوبات 

إىل عامة السكان.142 ومع تقدير تكاليف إعادة اإلعامر الحالية يف سوريا بحوايل 

300 مليار دوالر،143 قد تفيض الحوافز إىل نتائج أرسع وأكرث اكتامالً. وتؤكد الُحجة 

الجديرة باملالحظة أن الحوافز قد تنطوي عىل خطر التوقيع بسوء نية من جانب 

األطراف التي تسعى إىل الحصول عىل املكافآت أو مجرد تلبية التوقعات الدولية 

دون التزام فعيل باإلصالح.144 وبالنظر إىل هذا الخطر، ستكون أي صياغة للحوافز يف 

إطار اتفاق السالم الشامل فعالة إذا اقرتنت بأحكام تنفيذ الحقة، مع تفصيل معايري 

مقارنة زمنية أو موضوعية واشرتاط رصف األموال عىل أساس تحقيق معايري املقارنة 

تلك طوال فرتة إعادة اإلعامر. ويف غياب تلك التفاصيل، تقل احتاملية إلزام كل من 

مقدمي املساعدات ومتلّقيها مبعايري متفق عليها ومنصوص عليها يف اتفاق سالم.

الخطوات التالية يف العملية
املتحدة  لألمم  الخاص  للمبعوث  بّد  ال  السورية،  السالم  محادثات  تقّدم  مع 

حلوالً  يتطلبان  ال  الدامئني  واألمن  السالم  بأن  االعرتاف  من  املتفاوضة  واألطراف 

سياسية وعسكرية فحسب، بل يتطلبان أيضاً إصالحات لحقوق اإلنسان وآليات 

العودة إىل  القدرة عىل  املُلكية. حيث أن  العدالة االنتقالية مثل مبادرة اسرتداد 

الضحايا  إىل  الكرامة  املُلكية ستعيد  تعويض عن خسارة  الحصول عىل  أو  الديار 

مع زيادة الثقة يف الحكومة السورية الجديدة – مام يعّزز هدف االستقرار. ولقد 

أوضح السوريون الذين نزحوا بسبب النزاع األهيل أن الكرامة ستلعب دوراً مهامً 
يف تهيئة الظروف الرضورية للعودة والتعايش.145

ولكن كام هو موّضح يف القسمني الثاين والثالث، فإن بيئة حقوق املُلكية والطبيعة 

املعقدة للنزوح تجعل من الصعب صياغة حلول قابلة للتطبيق. ومن أجل ضامن 

إطار محكم التخطيط، يجب أن تبدأ مناقشة مكونات الربنامج يف وقت مبكر من 

املفاوضات. ويف حني أنه ال توجد طريقة محددة ينبغي بها وضع وتنفيذ قوانني 

إلنشاء  أساسية،  تكن  مل  إن  مهمة،  أعاله  املذكورة  العنارص  فإن  املُلكية،  اسرتداد 

برنامج فعال وينبغي منحها االهتامم الواجب خالل أي حديث عن عودة ضحايا 

النزاع.
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خطوات برنامج اسرتداد املُلكية

يتطرق القسم التايل إىل الفرتة الزمنية لربنامج اسرتداد املُلكية مع تحديد العقبات املتوقعة للتنفيذ يف السياق السوري. ويناقش القسم الخامس الخطوات األولية الالزمة 

إلطالق برنامج، وعملية تسجيل الدعاوى، والفصل يف الدعاوى، واإلنفاذ، واإلطار الزمني املقّدر للتنفيذ، ودور الرقابة الدولية، وتحّدي اإلصالح املؤسيس طويل األجل. ويختتم 

هذا القسم بوضع توصيات رئيسية حّددها املركز السوري للعدالة واملساءلة بينام تتطلع سوريا للتعاطي مع قضايا العودة واسرتداد املُلكية.

بدء التنفيذ األويل
ستكون هناك حاجة إىل اتّخاذ عدة خطوات أولية للنهوض بربنامج اسرتداد املُلكية. 

التنفيذ  مسار  يحّدد  الذي  هو  الربنامج  أساس  أن  سابقة  حاالت  توّضح  حيث 

والنتائج، وأن األساس الضعيف ال يبرش بالخري فيام يتعلق بنجاح الربنامج. ولوضع 

كيان محايد ذي سلطة مرجعية  إنشاء  التشغيل  بدء  تتطلب فرتة  األساس،  هذا 

املكّملة،  الترشيعات  وسّن  املُلكية،  اسرتداد  برنامج  عىل  اإلرشاف  عن  مسؤول 

وإنشاء شبكة ميدانية قادرة عىل تلّقي الدعاوى من املناطق يف جميع أنحاء البلد.

سّن ترشيعات مكملة بشأن اسرتداد املُلكية
حتى لو تضّمن اتفاق سالم نهايئ لغة مفصلة بشأن إطار اسرتداد املُلكية، سيظل 

املسؤولون السوريون بحاجة إىل سّن وتنفيذ قوانني السرتداد املُلكية تقّنن وتكّمل 

واليات االتفاق. ومن شأن ترشيع الحق، غالباً يف شكل قانون األرايض، أن يقّدم 

بشكل عام تفاصيل أكرث عن برنامج اسرتداد املُلكية من اتفاق السالم. وقد ينشئ 

هذا الترشيع هيئة السرتداد املُلكية، مبا يف ذلك أحكام الختيار املفّوضني، ومبادئ 

واإلجراءات.  السلطات  وتفويض  مهامها،  وتفاصيل  الهيئة،  الجتامعات  توجيهية 

مكلفة  األرايض  لدعاوى  مختصة  محكمة  إنشاء  املُلكية  اسرتداد  لترشيع  ويجوز 

بالفصل يف النزاعات بناًء عىل قرارات الهيئة. وميكن أن تشمل هذه الترشيعات 

مؤهالت ومهام القضاة وإجراءات املحكمة.

ومن أجل سّن ترشيع شامل، ميكن أن ينظر املرّشعون السوريون يف التعاون مع 

خرباء دوليني وطلب مساعدتهم. ويف حالة البوسنة، قامت أربع منظامت دولية146 

باستكامل العملية الترشيعية واإلرشاف عليها. ولعب عامالن دوراً رئيسياً يف اإلشارة 

البوسنة: 1( الرتدد  املُلكية يف  الدولية يف جهود اسرتداد  إىل الحاجة إىل املشاركة 

)أو حتى العرقلة( من جانب السلطات املحلية التخاذ إجراء ترشيعي فعيل، و2( 

اإلدراك بأن االعتامد فقط عىل الجهات الفاعلة املحلية الستكامل برنامج اسرتداد 

املُلكية سيستغرق الكثري من الوقت، السيام يف ضوء األولويات املتنافسة.147 وقد 

مارست الجهات الفاعلة الدولية سلطات ترشيعية مامثلة يف كمبوديا والصومال 
وكوسوفو وتيمور الرشقية والعراق.148

بني  التوازن  الصياغة  عىل  القامئون  يراعي  أن  يجب  الترشيعية،  العملية  وأثناء 

يف  تقدم  إحراز  دون  يحول  أن  الترشيع  يف  للتأخري  ميكن  والدقّة. حيث  الرسعة 

عملية العودة يف البلد وأن يتسبب يف شعور باإلحباط بني أولئك الذين يرجعون 

إطار  بسبب عدم وجود  وذلك  فيه،  يستقرون  مكان  أي  لديهم  وليس  البلد  إىل 

النزاعات  يف  والفصل  التوطني  إعادة  عملية  به  لتسرتشد  املُلكية  السرتداد  واضح 

بشكل عادل وموحد. وعىل العكس من ذلك، فإن الرسعة الترشيعية عىل حساب 

السرتداد  األجل  طويل  النجاح  تأخري  إىل  كذلك  تؤدي  أن  ميكن  واإلنصاف  الدقة 

املُلكية يف سوريا، مام يزيد من احتامل وجود فجوات يف القانون وانعدام الثقة 

يف النظام. وباإلضافة إىل ذلك، كام هو الحال بالنسبة لألحكام املنصوص عليها يف 

اتفاق السالم، ينبغي عىل القامئني عىل الصياغة أن يتوّخوا الحذر من اإلفراط يف 

قطع وعود يف الترشيعات دون ضامن تطبيقها عىل أرض الواقع. ونادراً ما تلبّي 

برامج اسرتداد املُلكية، وقد ال تلبّي مطلقاً، كل هدف طموح يرد يف الترشيعات 

التأسيسية لتلك الربامج. وتفادياً لتخييب توقعات مقّدمي الّدعاوى، ويف املقابل، 

تضاؤل الثقة يف الحكومة املشّكلة حديثاً أثناء املصالحة، يتعنّي عىل القامئني عىل 
الصياغة تجّنب قطع وعود مبالغ بها للعائدين.149

تأسيس هيئة معنية باسرتداد املُلكية
غالباً ما تنص اتفاقات السالم، يف إطار التعاطي مع مسألة اسرتداد األرايض واملُلكية، 

عىل إنشاء كيان ذي سلطة مرجعية لإلرشاف عىل العملية. ويتمثل أحد الخيارات 

يف االعتامد فقط عىل نظام املحاكم املحلية القائم. وقد يكون هذا أقل كلفة، لكن 

يف الدول التي يكون فيها القضاء غري كفؤ يف العادة، ويفتقر إىل االستقالل، وثبت 

فساده تاريخياً، قد ال تكون املحاكم املحلية مكاناً مناسباً، والسيام يف فرتة ما بعد 

النزاع مبارشة.

بتلّقي دعاوى  إنشاء "هيئة" مستقلة مكلّفة  األكرث شيوعاً هو  الثاين  الخيار  وإن 

هيئة  إنشاء  سوريا  اختارت  وإذا  بشأنها.  قرار  واتخاذ  فيها  والتحقيق  املُلكية 

الهيئة وصالحياتها  اختصاص  بوضوح  تكمييل  ترشيع  يحّدد  أن  فيجب  منفصلة، 

السلطات.  وتداخل  القرارات  وتضارب  االرتباك  لتجنب  املحلية  باملحاكم  مقارنة 

وقد أنشأ امللحق 7 من اتفاق دايتون للسالم هيئة حل نزاعات املُلكية العقارية 

)CRPC(،   التي عملت بالتوازي مع سلطات اإلسكان املحلية.151 ويف حني تشاركت 



املركز السوري للعدالة واملساءلة  | 20

مل  الهيئة  أن  إال  اإلجرائية،  الشبه  أوجه  بعض  يف  اإلسكان  وسلطات  الهيئة  هذه 

تصدر سوى قرارات بشأن حق املّدعي، وأما سلطات اإلسكان فكان بإمكانها اتخاذ 

ومل  حالياً.  املُلكية  يَشَغل  الذي  والشخص  املّدعي  من  كل  حقوق  بشأن  قرارات 

الهيئة.  التداخل إرباكاً فحسب، بل خلق عقبات أمام إنفاذ قرارات  يسبب هذا 

وميكن أن يؤدي وجود قضاة محليني مختصني يف قضايا اإلسكان إىل تعقيد عمل 

املُلكية  اسرتداد  برنامج  تََعرقل  السودان،  يف  املثال،  سبيل  فعىل  املستقلة.  الهيئة 

أنحاء  لألرايض يف جميع  ورسمية  موحدة  قوانني  تنفيذ  القدرة عىل  لعدم  جزئياً 

إقليم ُحِكم لقرون من قبل نظام حيازة ُعريف.152 وقد يؤدي الغموض منذ البداية 

تقّدم  مع  جوهرية  تعقيدات  إىل  يؤدي  أن  وميكن  للدعاوى  متضاربة  نتائج  إىل 

عملية اسرتداد املُلكية يف سوريا.

وتُعترب عملية إعادة املُلكية مبوجب هيئة مستقلة عملية إدارية وليست قضائية، 

حيث ال يُشرَتَط ترؤس قاٍض لنزاعات دعاوى املُلكية. ويوفّر هذا التمييز العديد 

الطريق  اتخاذ  أوالً،  سوريا.  يف  املُلكية  اسرتداد  عملية  تفيد  قد  التي  املزايا  من 

يؤدي  ولن  الدعاوى.  من  كبري  بعدد  املحاكم  كاهل  إثقال  دون  يحول  اإلداري 

ذلك إىل زيادة أوقات االنتظار بالنسبة ملقّدمي الدعاوى فحسب، ولكن، يف حالة 

سوريا، من شأنه أن يعوق عىل األرجح أي نوع من أنواع اإلصالح القضايئ. وثانياً، 

تجّنب خطر التسييس.153 وإن أحد األسباب التي تجعل القضاء السوري يف حاجة 

ماسة إىل اإلصالح هو ارتفاع مستوى الفساد واالنخراط السيايس فيه. وميكن ألي 

عملية اسرتداد تُضطر إىل االعتامد بشكل أسايس عىل هذه املؤسسات أن تقلّل من 

رشعيتها بني العديد من السوريني.

املُلكية  اسرتداد  دعاوى  إلدارة  هيئة  إنشاء  عىل  رصاحة  السالم  اتفاق  نّص  وإذا 

أعضاء  تعيني  ميكن  عندئذ  املفوضني،  اختيار  ومعايري  طريقة  وفّصل  والتعويض 

الهيئة عىل الفور لقيادة مرحلة بدء التشغيل مبجرّد تنفيذ اتفاق السالم. وإذا مل 

يتضمن اتفاق السالم نصاً فيام يتعلق بإنشاء الهيئة، سيتعنّي عىل حكومة ما بعد 

النزاع أن تنص عىل إنشائها عن طريق ترشيع.

ومبا أن املفّوضني مسؤولون عادة عن جميع دعاوى فقدان املُلكية املتعلقة بنزاع 

الشاملة.  املُلكية  اسرتداد  عملية  يف  حاسامن  أمران  ونزاهتهم  أهليتهم  فإن  ما، 

املطلوبة  املؤهالت  السالم  اتفاقات  أو  النزاع  بعد  ما  دساتري  تحّدد  ما  وعادة 

للمفّوضني. حيث نّص الدستور املؤقت لجنوب أفريقيا لعام 1993 بأن يكون لدى 

النزاعات.154 كام  الدعاوى والتوّسط يف  التحقيق يف  املفوضني اختصاص سابق يف 

اشرتط ترشيع الحق فيام يتعلق باملفّوضني "أن يكونوا أشخاصاً الئقني ومناسبني 

لتويل" مناصب املفّوضني.155 وعىل غرار ذلك، دعا برنامج الدعاوى يف كوسوفو يف 

الفرتة املمتدة من مطلع وحتى منتصف العقد األول من القرن الواحد والعرشين 

إىل شغل املناصب القضائية من قبل مفّوضني ذوي خربة يف مجال قانون اإلسكان 

واملُلكية والكفاءة.156 ويستلزم إرث الفساد املسترشي يف سوريا أن ميتلك املفوضون 

املهارات الالزمة لتنفيذ برنامج اسرتداد املُلكية، وأن يتمتعوا أيضاً بسجل قوي من 

النزاهة والحياد يف حياتهم املهنية.

يف  الشبه  أوجه  من  اليسري  النذر  سوى  يوجد  ال  التعيني،  بعملية  يتعلق  وفيام 

األساليب عرب السياقات املختلفة. فقد ترك الترشيع يف جنوب أفريقيا التعيني لوزير 

شؤون األرايض،157 بينام عنّي املندوب الخاص لألمني العام لألمم املتحدة مفّويض 

كوسوفو. وتحمل كل طريقة من هاتني الطريقتني بعض املخاطر، إذ متنح إحداها 

سلطة كبرية ملمثل محيل واحد، ومتنح األخرى سيطرة كاملة ألحد أصحاب املصلحة 

التعيني عرب عدة أفراد أو كيانات.  الدوليني. وقامت دول أخرى بتوزيع سلطات 

حيث أعطت البوسنة أولوية للتوازن العرقي يف عضوية مفوضيتها، ونتيجة لذلك، 

عينت كل من جمهورية رصب البوسنة واتحاد البوسنة والهرسك أعداداً متناسبة 

من األعضاء يف عضوية الهيئة.158 وستحتاج سوريا إىل تحديد الهيئة الحاكمة التي 

يُنظر إليها عىل أنها تتمتع بالرشعية الكافية للقيام بتعيينات منصفة ومتوازنة يف 

الهيئة، وكذلك إىل أي مدى يجب أن يرشف املجتمع الدويل عىل تلك التعيينات.

إنشاء شبكة ميدانية يف جميع أنحاء سوريا
تؤدي  أن  من  للنزاع، هناك خطر  نتيجة  التوتر يف سوريا  تزايد حدة  إىل  بالنظر 

عملية اسرتداد املُلكية إىل تفاقم حالة االستياء، السيام إذا نُِظر إىل العملية عىل أنها 

مسيّسة. وكام رأينا يف البوسنة، ميكن أن تكون االنقسامات املتبقية عقبة قوية أمام 

النزاع. وللحيلولة دون تكرار االنقسامات  املُلكية يف مرحلة ما بعد  حل نزاعات 

كيانات  البوسنة  أنشأت  باملُلكية،  املتعلقة  النازعات  حل  يف  والدينية  العرقية 

الصفحة 19( يف  نوقشت يف  التي  املُلكية،  قانون  تنفيذ  للمراقبة واإلنفاذ )خطة 

كل بلدية من البلديات البالغ عددها 159.140 وإن القيام بذلك عمل عىل تأسيس 

اتصال منتظم بني املوظفني امليدانيني واملسؤولني البوسنيني وإجبارهم عىل زيادة 

الرتكيز عىل  ُملكية موحدة وقامئة عىل قواعد من خالل  االلتزام بعملية اسرتداد 

السياسية. وقد استُكملت  العوائق  التغلب عىل  املحلية، مام ساعد عىل  القضايا 

هذه اآللية بشبكة من املكاتب اإلقليمية يف جميع أنحاء البوسنة وأوروبا دعمت 
املكتب التنفيذي لهيئة اسرتداد املُلكية يف رساييفو.160

ونظراً للعدد الهائل من النازحني يف جميع أنحاء سوريا واملنطقة وأوروبا، هناك 

حاجة ماسة إىل شبكة من املكاتب اإلقليمية لدعم برنامج اسرتداد املُلكية داخلياً 

املُلكية،  دعاوى  اإلقليمية  املكاتب  هذه  تتلّقى  املثالية،  الناحية  من  وخارجياً. 

التنفيذ املحيل. وسيكون من  السوريني، وتراقب  املعلومات بني  وتساعد يف نرش 

انتهاء  بعد  البوسنة  يف  أنشئت  التي  لتلك  مامثلة  متنقلة  وحدات  وجود  املفيد 

النزاع ملساعدة املسنني أو املرىض أو الفقراء الذين ال يستطيعون السفر إىل مكتب 

العملية،  عىل  املحيل  الطابع  إضفاء  ومن خالل  املُلكية.  دعاوى  لتقديم  إقليمي 

فإن الهيئة لن تزيد من إمكانية الوصول إىل مقّدمي الدعاوى املحتملني فحسب، 

بل ومتّكن أيضاً من زيادة التوعية والقبول املحيل للعملية والتي قد تكون وسيلة 

للتغلب عىل انعدام الثقة يف الحكومة املركزية والخوف من التسييس.

تسجيل الشكاوى
بعد مرحلة اإلطالق، ستحتاج الهيئة املنشأة حديثاً إىل إنشاء نظام لتسجيل دعاوى 

املُلكية. وعند تحديد إجراءات التسجيل، يجب عىل اللجنة اإلجابة عن العديد من 

األسئلة املهمة التي ستؤثر عىل نطاق العملية وواليتها. أوالً، يجب أن تعلن الهيئة 

 )DPA( من املؤهل لالستفادة من برنامج اسرتداد املُلكية. يف اتفاق دايتون للسالم

النازحون  هم  املبارشون  املستفيدون  كان  بالهيئة،161  الخاص  األنظمة  وكتاب 

من  )ابتداًء  العدائية  األعامل  سياق  يف  ممتلكاتهم  من  ُحرموا  الذين  والالجئون 

عام 1991(.162 وميكن التفاق السالم األويل أن يوفر اإلطار األسايس لتقييم وضع 

التكميلية ملزيد  مقّدم الدعوى، مع تقديم قوانني املُلكية املحلية أو الترشيعات 

من التوضيح إذا لزم األمر.163 ويتطلب الوصول الواسع النطاق إىل الربنامج عتبة 

منخفضة مبا فيه الكفاية ملقّدمي الدعاوى، وذلك حتى ال يتم ردعهم بالبريوقراطية 

املفرطة. وقامت هيئة البوسنة بوضع افرتاض لصالح وضع الالجئ أو النازح ملقّدم 
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الدعوى. من الناحية العملية، أزال هذا الحكم البسيط الحاجة إىل إجراء تحقق 

أيضاً  املهم  بدالً من ذلك. ومن  املُلكية  أدلة  بالرتكيز عىل  للهيئة  مستقل وسمح 

عقار  بشأن  دعوى  يقّدم  العقار  مالك  كان  إذا  بديلة  مساكن  توفري  القدرة عىل 

تم َشغله من قبل أشخاص منذ ذلك الحني. ويف حني ينبغي أن يكون للمسؤولني 

الحق يف إخالء الشاغلني الحاليني من أجل اسرتداد حيازة املُلكية، ينبغي أن يكون 

املسؤولون مستعدين ومزودين باملوارد الكافية إليواء الشاغلني للُملكية يف مكان 

مالية لرشاء مسكن مختلف، كام  أو وسائل  قريبة  لديهم أرسة  يكن  إذا مل  آخر 
حدث يف البوسنة.164

ثانياً، يجب أن تقّرر الهيئة  نوع حقوق املُلكية التي سيتم الوفاء بها. يف البوسنة، 

مل يكن أصحاب صكوك املُلكية هم األفراد الوحيدين املؤهلني؛ حيث ميكن ملاليك 

تطوراً  اإلشغال  بحقوق  االعرتاف  ويعترب  أيضاً.165  دعاوى  تقديم  اإلشغال  حقوق 

يف  الحق  أن  التحول  هذا  ويعني  املعارصة.  املُلكية  اسرتداد  مامرسات  يف  هاماً 

مل  الذين  النازحني  األشخاص  من  للعديد  متاحاً  يكون  أن  ميكن  املُلكية  اسرتداد 

يكونوا ميلكون أرايض أو منازل قبل النزوح، مبا يف ذلك أولئك الذين لديهم حقوق 
املُلكية الجامعية أو عقود اإليجار أو الوضع غري املسجل/غري القانوين.166

للممثل  أو  لألقارب  السامح  يجب  كان  إذا  ما  تحديد  اللجنة  عىل  يجب  ثالثاً، 

النزاع، قد  الدعوى )املّدعي(. وخالل  بالنيابة عن مقّدم  القانوين بتقديم دعاوى 

يكون املالك األصيل قد تويّف أو قد يواجه مقّدم الدعوى صعوبات عملية يف تقديم 

من  أكرب  لعدد  اإلمكان  قدر  متاحاً  املُلكية  اسرتداد  إجراء  ولجعل  دعوى خطية. 

أصحاب  من  دعاوى  بتقديم  أيضاً  األهلية  متطلبات  تسمح  أن  يجب  األشخاص، 

املصلحة القانونية167 يف املُلكية، مثل الورثة الرشعيني168 والوكالء القانونيني.169 وقد 

املُلكية من خالل ممثل مخوَّل رشيطة  بتقديم دعاوى  البوسنية  الهيئة  سمحت 

تقديم توكيل صحيح ال ميكن إعطاؤه إال من قبل شخص يحّق له تقديم دعوى، 
األمر الذي يتم التثبّت من صحته من قبل السلطات املسؤولة.170

أما بالنسبة إىل الورثة، فإن مقدار الوقت منذ انتهاء النزاع سيحّدد عدد الدعاوى 

برامج  كانت  املثال،  سبيل  فعىل  األصليني.171  الضحايا  أحفاد  سيقّدمها  التي 

اسرتداد املُلكية يف البوسنة وكوسوفو تتعلق بأحداث من العقد املايض. وحّددت 

تقديم دعاوى مبوجب  الرشعيني  للورثة  املرياث، وميكن  الوطنية حقوق  القوانني 

نفس املتطلبات الرسمية مثل الضحايا األصليني. وغطّت هيئة حل نزاعات املُلكية 

العقارية يف العراق )CRRPD( فرتة زمنية تجاوزت ثالثني عاماً )2003-1968(، 172 

ومن جانب آخر، مّر أكرث من خمسني عاماً بني األحداث التي أدت إىل الدعاوى 

 )GFLCP( أملانيا  فرضته  الذي  الجربي  العمل  عن  التعويض  برنامج  وإنشاء 

الطويل يعني أن  الزمني  الفاصل  املُلكية يف عام 173.2000 وكان  وبرنامج فقدان 

عدداً كبرياً من الدعاوى قد قّدمها الورثة الذين انتقلوا إىل أماكن أخرى يف جميع 

أنحاء العامل. بالنسبة ألملانيا، صمم القانون التأسييس نظاماً قانونياً قامئاً بذاته مل 

يعتمد عىل القانون املحيل، وإمنا أنشأ بدالً من ذلك مجموعة من قواعد الوراثة 

الذي تنفذ فيه سوريا برنامجاً  الوقت  الورثة.174 واعتامداً عىل  التي تحدد أهلية 

املرياث.  القامئة عىل  الدعاوى  الكثري من  تكون هناك  أن  املُلكية، ميكن  السرتداد 

وميكن إلطار قانوين مشابه مستقل أن يتجنب بشكل فعال تضارب القوانني عند 

التعامل مع دعاوى املرياث من خارج سوريا.

رابعاً، يجب عىل الهيئة تحديد كيفية تقديم الدعوى. وعند التقديم، تساعد مناذج 

أمراً  النامذج  التسجيل، ويُعّد استخدام هذه  الدعوى املوحدة يف تبسيط عملية 

شائعاً يف العديد من جهود اسرتداد املُلكية،175 حيث توّجه هذه النامذج مقدمي 

الدعاوى من خالل توفري جميع املعلومات املطلوبة وتجّنب املتابعة التي تستغرق 

الرقمي  بالتقديم  السامح  فإن  ورقية،  مناذج  توفري  يجب  حني  ويف  طويالً.  وقتاً 

تجميعها  يسهل  بيانات  قاعدة  إنشاء  يف  يساعد  أن  ميكن  للنامذج  )اإللكرتوين( 

وإجراء بحث فيها.176 كام ميكن لخيارات التقديم الرقمي أن تسهل تقديم دعاوى 

من قبل األفراد الذين يعيشون يف الخارج أو الذين ال يستطيعون الوصول إىل أي 

مكتب إقليمي ألي سبب من األسباب. ويف حني أن العديد من مقّدمي الدعاوى 

لن يتمكنوا من الوصول، أو قد يحظوا بقدر قليل من الوصول، إىل األدلة الوثائقية 

املتعلقة بحقوق املُلكية، فإنه ينبغي إرفاق أي دليل قد يُثبت حقوقهم يف املُلكية 

التي يتم االّدعاء بها يف منوذج التسجيل،177 مبا يف ذلك إفادات الشهود املشفوعة 

بيمني. ومع ذلك، يجب أن تتطلب مناذج الدعوى عىل األقل الحد األدىن من اإلثبات 

)مثل التفاصيل املتعلقة باملُلكية موضوع الدعوى وتوقيع مقّدم الدعوى(178  قبل 

قبول تسجيلها. ويُعّد اإلرشاف الدويل عىل هذه العملية أساسياً ملنع سوء استخدام 

تبنّي  البوسنة،  أجزاء  بعض  ففي  املحليني؛  املسؤولني  قبل  من  التوثيق  متطلبات 

أن املكاتب اإلقليمية تطلب التوثيق املادي من أجل منع األشخاص النازحني من 

مجموعات عرقية معينة من العودة، عىل الرغم من تعليامت املسؤولني الوطنيني 

بخالف ذلك.

ويجب عىل الهيئة أيضاً وضع سياسة لرسوم الدعوى. من الناحية املثالية، ينبغي 

أال يتحمل األفراد أي تكلفة لتقديم دعوى، بغض النظر عاّم إذا كان األمر يتعلق 

مبُلكية عقار أو استئجاره. وإذا قررت الهيئة أن الرسوم رضورية لتسهيل إجراءات 

عملية اسرتداد املُلكية، يجب أن تكون الرسوم يف حّدها األدىن، ورمبا يتم تعديلها 

عىل أساس مقياس متحرك بحيث ال تكون الرسوم باهظة. يف البوسنة، مل يتم تناول 

موضوع الرسوم يف االتفاق األويل، ونتيجة لذلك، تبنّي أن بعض املكاتب يف بعض 

ما  بوسني، وهو  مارك  مائة  إىل  بني عرشة  ترتاوح  تفرض رسوماً  البوسنة  مناطق 

يزيد يف بعض األحيان عن نصف متوسط الدخل السنوي لتلك املنطقة.179 وتكون 

نتيجة هذه التكاليف املرتفعة أن االفراد األكرث ثراء فقط هم القادرين عىل السعي 

السرتداد املُلكية.

تعليامت  نرش  يف  مهم  دور  اإلعالم،  لوسائل  وحتى  وموظفيها،  للهيئة  وسيكون 

املُلكية.180  اسرتداد  بعملية  علم  عىل  السكان  عامة  يكون  أن  وضامن  التسجيل 

وتُعترب الشفافية والوضوح فيام يتعلق مبتطلبات األهلية والتقديم رضورية لنجاح 

الربنامج. وإن الحقيقة هي أنه ليس كل من تعرض لخسارة خالل النزاع سيكون 

مؤهالً، مام يؤثر عىل نظرة املجتمع إىل الربنامج. ويف حني أنه من غري املهم أن 

املعايري  أن  يعتقدوا  أن  مبكان  األهمية  فمن  القواعد،  عن  راضني  الجميع  يكون 

والعملية قابلة للفهم ونزيهة.

النطاق الزمني
هناك موضوع مرتبط مبتطلبات األهلية أال وهو النطاق الزمني لربنامج اسرتداد 

املُلكية. وبعبارة أخرى، يف أي فرتة زمنية يجب أن يكون فقدان املُلكية قد وقع 

لتمكني مقّدم الدعوى من التامس االنتصاف. ويف البوسنة، نزح نصف سكان البالد 

يف غضون ثالث سنوات فقط. ويف العراق، استمر نزع حيازة املُلكية يف ظل حزب 

البعث أكرث من ثالثة عقود.181 وميكن أن يؤثر النطاق الزمني بشكل كبري عىل ما 

إذا كان املستفيدون املستهدفون ميكن أن يلتمسوا االنتصاف فعالً. ويف جمهورية 

التشيك، استبعد "التاريخ الفاصل" الذي تم اختياره السرتداد املُلكية ما بعد الحرب 
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العاملية الثانية فرتة وقع فيها عدد كبري من حاالت االستيالء النازية عىل ممتلكات 

بفرتة  السلطة  عىل  الشيوعيني  استيالء  سبقت  فرتة  وكذلك  يهود،  لضحايا  تعود 

قصرية، حيث تم طرد حوايل ثالثة ماليني شخص ينحدرون من أصول أملانية من 

األرايض التشيكية، مام حّد من أثر الربنامج.182 وعىل الرغم من أن برامج اسرتداد 

املُلكية تصبح أكرث تعقيداً )وأعىل تكلفة( بشكل كبري كلام كان النطاق أطول، من 

املرجح أن يشمل برنامج اسرتداد املُلكية يف سوريا حاالت نزع حيازة املُلكية التي 

الرئييس هو تعيني تاريخ رسمي لبداية  النزاع. وسيكون األمر  وقعت طوال فرتة 

ونهاية النزاع. وعالوة عىل ذلك، إذا كانت شكاوى الضحايا املتعلقة باملُلكية تسبق 

مصادرة  قرارات  تقييم  إعادة  إىل  السوريني  بعض  يدعو  قد  النزاع،  بداية  تاريخ 

اتّخاذها قبل عام 2011. ولكن، يف نهاية  التي تم  العادلة  الفاسدة وغري  املُلكية 

املثالية،  الناحية  من  الذي،  محدد،  زمني  نطاق  هناك  يكون  أن  يجب  املطاف، 

سيحّدده مفاوضو السالم من البداية. وبخالف ذلك، قد يرُتَك األمر لهيئة اسرتداد 

املُلكية نفسها لتحّدد النطاق الزمني ألنها هي من يضع معايري األهلية.

الفصل يف نزاعات املُلكية
املفوضون  سيبدأ  دعاوى،  لتقديم  لألفراد  الفرصة  وتسنح  هيئة  تأسيس  مبجرد 

الفصل يف  عملية  الدعاوى. حيث ستشمل  يف  الفصل  يف  املتمثلة  الشاقة  املهمة 

الدعاوى تقييم سبل االنتصاف املناسبة واتخاذ قرار بشأنها )مبا يف ذلك التعامل 

مع الدعاوى املتنافسة عىل نفس املُلكية(، سواء كان باإلعادة أو التعويض أو إعادة 

فرصة  الدعاوى  ملقّدمي  تتاح  أن  يجب  للقرارات،  اللجنة  إصدار  وبعد  التوزيع. 

مستوى  وإنشاء  ثانية  مبراجعة  السامح  أجل  من  املواتية  غري  النتائج  يف  الطعن 

إضايف من املحاكمة العادلة. وتشرتك اإلجراءات املوضحة يف هذا القسم يف العديد 

من أوجه التشابه مع عملية املحاكمة العادية ويجب أن تعكس اعتبارات مشابهة 

لعملية املحاكمة العادلة بينام تقوم أيضاً باملوازنة بني الحاجة إىل املرونة والكفاءة 

للتعامل مع ما ميكن أن يكون حجامً كبرياً من القضايا املعقدة للغاية.

تقييم الدعاوى 
يف الفصل يف نزاعات املُلكية، واجهت برامج اسرتداد املُلكية السابقة العديد من 

التحديات التي من املحتمل أن تنشأ يف السياق السوري. ويَُعّد أبرزها إدارة األدلة، 

ونتيجة  املصادر.  من  واسعة  مجموعة  من  البيانات  وتخزين  جمع  ذلك  يف  مبا 

للفوىض املتأصلة يف أي نزاع، فإن العديد من الضحايا يفتقرون إىل األدلة املطلوبة 

إثبات  الضحايا عىل  قدرة  عوامل مختلفة عىل  تؤثر  أن  املُلكية. وميكن  السرتداد 

واألدلة  املُلكية  سندات  ضياع  أو  تلف  بسبب  ذلك  كان  سواء  للعقار،  ملكيتهم 

الوثائقية األخرى أو ملجرد مرور الوقت. وتؤثر نقاط الضعف يف األدلة عىل الفصل 

يف الدعاوى، ويجب أن تحقق عملية اسرتداد املُلكية التوازن من أجل أن تنجح.

وإن الطريقة املبارشة ملعالجة الصعوبات الناشئة عن عدم الوصول إىل األدلة هي 

تخفيف متطلبات األدلة لصالح مقّدمي الدعوى. وميكن القيام بذلك عن طريق 

األدلة.183  جمع  يف  بالتعاون  املعنية  األطراف  جميع  إللزام  اإلثبات  عبء  توزيع 

فعىل سبيل املثال، طلب "برنامج التعويض عن العمل الجربي الذي فرضته أملانيا" 

من املنشآت األملانية والهيئات الحكومية تقديم سجالت ميكن استخدامها لتحديد 

األنظمة  سمحت  البوسنة،  ويف  تعويض.184  عىل  للحصول  الدعوى  مقّدم  أهلية 

وتقدميها.185  األدلة  جمع  يف  الدعوى  مقّدمي  مبساعدة  األخرى  واملكاتب  للهيئة 

   ،)UNCC( للتعويضات  املتحدة  األمم  لجنة  إىل  مامثلة  صالحيات  منح  وتم 

التي أنشئت يف عام 1991 للنظر يف الدعاوى املتعلقة باحتالل الكويت من قبل 

العراق.187 وبالرغم من أن لجنة األمم املتحدة للتعويضات مل تكن هيئة قضائية 

الدعاوى  يف  الفصل  عند  قضائية  شبه  وظيفة  تؤدي  كانت  أنها  إال  محكمة،  أو 

املتنازع عليها للحصول عىل تعويض188 وكان لديها سلطات واسعة لتقيّص الحقائق 

الستكامل األدلة غري الكاملة.

ومثة خيار آخر يتمثل يف تخفيف معايري اإلثبات، مام يعني أن الدعاوى ال تحتاج 

بشدة.189   مرّجحة  تكون  أن  من  بدالً  مصداقية  ذات  أو  معقولة  تكون  أن  إال 

لتُعترب مؤهلة؛  أدلة وثائقية  للربنامج األملاين  املقدمة  الدعاوى  وكقاعدة، تطلبت 

ولكن إلقرارها بصعوبة حصول مقّدمي الدعوى عىل هذه األدلة )خاصة بالنظر 

إىل مقدار الوقت الذي انقىض منذ وقوع االنتهاكات(، فقد نّصت القواعد عىل أنه 

"إذا مل تتوفر أدلة ذات صلة، فيمكن إثبات مصداقية أهلية مقّدم الدعوى بطريقة 

أخرى".190 وعىل الرغم من أن فرض معايري أقل قد يؤدي إىل استغالل أو تزوير، إال 

أنه بوجود التوازن الصحيح، قد يكون هذا النظام مناسباً لسوريا.

كام استُخدمت قرائن األدلة ملساعدة مقّدمي الدعاوى يف إثبات الدعاوى، السيام 

يف إثبات وجود عالقة سببية بني األحداث واألرضار املرتبطة بالنزاع. وعملت تقنية 

مستخدمة يف الربنامج األملاين عىل الجمع بني البيانات الجغرافية والجداول الزمنية 

انتشار صور  املُلكية.191 ومع  الحالية إلثبات مشاركة الرشكات األملانية يف فقدان 

األقامر الصناعية وبيانات مستفيضة عن تحركات القوات يف فرتات زمنية محددة، 

ميكن أن يستفيد برنامج سوري من هذه املعلومات يف افرتاض أن فقدان املُلكية 

حدث خالل فرتة معينة يف إقليم معني نتيجة ألعامل عدائية.

تقنيات  استخدام  معقول  زمني  إطار  ضمن  الدعاوى  آالف  تقييم  وسيتطلب 

معالجة املطالبات الجامعية. وقد اعتمدت معظم الربامج الحديثة بشكل مكثف 

البيانات،  مطابقة  شكل  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ودعم  الدعاوى،  تجميع  عىل 

وسوف  مناسبة.192  التعويضات  تكون  حيثام  القيمة،  لتقدير  موحدة  ومنهجيات 

األدلة  وقرائن  اإلثبات  وعبء  اإلثبات  معايري  عىل  الدقيقة  التفاصيل  تعتمد 

املذكورة أعاله لتحديد أفضل الطرق لدمج النامذج اإلحصائية والتقنيات الجديدة 

ملساعدة الهيئة يف املهمة الضخمة لتقييم الدعاوى.

معالجة الدعاوى املتعارضة والشاغلني الحاليني إزاء 
الشاغلني الالحقني

غالباً يف مناطق النزاع، ال يتم إخالء املُلكية أو تدمريها فحسب، وإمنا قد يسكنها 

للُملكية  مرشوعة  حقوقاً  يطورون  قد  الشاغلني  هؤالء  وألن  الحقون.  شاغلون 

املهجورة مبرور الوقت، ال يوجد رشيعة محددة يف معالجة من يحتفظ باملُلكية ما 

بعد النزاع. وقد يكون هذا مصدر قلق خاص يف سوريا. حيث أن طول فرتة النزاع 

والنزوح الجامعي للسكان يزيد من احتامل اإلشغال الالحق. وباإلضافة إىل ذلك، 

نقل  الحرب وعمليات  زمن  املُلكية يف  التنظيم ومصادرة  إعادة  مراسيم  تسببت 

السكان مبوجب اتفاقات وقف إطالق النار يف تهجري قرسي وفقاً لقواعد قانونية 

غري واضحة. ويف حمص، أفاد سكان سابقون أنه بعد أن قامت القوات السورية 

بتهجريهم قرساً، قام أنصار الحكومة ببيع منازلهم أو إشغالها بشكل غري قانوين.193 

قد  أنفسهم  يكونون هم  قد  الالحقني  الشاغلني  أن  هو  تعقيداً  األمور  يزيد  وما 

نزحوا أو رمبا قاموا ببيع العقار ملشرتين يجهلون الحقيقة أثناء النزاع، مام يجعل 
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مهمة الهيئة يف تسهيل العودة واسرتداد املُلكية أكرث صعوبة.

القضية. حيث  ملعالجة هذه  النزاع سياسات مختلفة  بعد  ما  وقد وضعت دول 

األصليني  الشاغلني  ُملكية  حقوق  بأولوية  غواتيامال، رصاحة  مثل  بعضها،  اعرتف 

أنهت  التي   1994 اتفاقات  سلسلة  واشرتطت  الالحقني.  الشاغلني  حقوق  عىل 

النزاع يف غواتيامال عىل الحكومة مراجعة األحكام القانونية لتكريس الطبيعة غري 

القابلة للترصف لحقوق ُملكية األرايض، وبالتايل تعزيز عودة األرايض إىل املالكني 
األصليني.194

عىل  اعتامداً  الالحقني،  للاملكني  متساوياً  اهتامماً  منحت  أخرى  دوالً  أن  غري 

يثبت  مل  ما  بالحامية  الالحقون  املشرتون  متتع  التشيك،  ويف جمهورية  الظروف. 

أنهم حصلوا عىل حيازة املُلكية بصورة غري قانونية أو من خالل تورطهم الشخيص 

يف اضطهاد املالكني السابقني؛ ويف الحاالت التي يكون فيها نقل املُلكية قانونياً، تم 
إنصاف مقّدمي الدعوى بتعويض نقدي.195

ويرى العديد من الباحثني يف مجال السكن واألرض واملُلكية ومنظامت املجتمع 

املدين السوري بأنه ينبغي إعطاء األسبقية ألصحاب امللك األصليني بشكل عام.196 

ولكن يرى البعض أنه ينبغي أيضاً إيالء االعتبار الواجب للشاغلني الالحقني الذين 

التي  السياسة  كانت  وأياً  عليها.197  املتنازع  باملُلكية  النية  حسن  مصالح  لديهم 

البداية لتجنب  السياسة يف  السوري، فمن املهم توضيح هذه  الربنامج  يعتمدها 

التأخري وضامن اتباع اإلجراءات القانونية وفقاً ملجموعة موحدة من القواعد.

تحديد ُسبل االنتصاف – العودة أو التعويض أو 
إعادة التوزيع

مع ترضر أو تدمري ما نسبته 27 باملائة من املناطق الصالحة للسكن يف سوريا،198 

لن يكون اسرتداد حيازة املُلكية مقبوالً بالنسبة لعدد كبري من الالجئني والنازحني 

التي  الشاملة  القوانني  تُعترب  وبالتايل،  شخص.199  مليون   12 وعددهم  السوريني 

تتناول التعويض و/أو إعادة التوزيع رضورية إلنصاف ضحايا نزع املُلكية الذين ال 

ميكن معالجة الدعاوى الخاصة بهم عن طريق اسرتداد املُلكية.

املُلكية  اسرتداد  جهود  تكّمل  التي  التوزيع  إعادة  و/أو  التعويض  أوامر  وتُعترب 

ال  عندما  التعويض  بحق  املتحدة  األمم  اعرتفت  وقد  شائعاً،  أمراً  نطاقاً  األوسع 

يكون اسرتداد املُلكية متاحاً. غري أن اإلجامع الساحق هو أن التعويض هو خيار 

ثانوي وينبغي استخدامه فقط عندما يكون اسرتداد املُلكية غري ممكن من الناحية 

اللوجستية أو عندما يطلب مقّدم الدعوى بشكل طوعي الحصول عىل تعويض 

بدالً من اسرتداد املُلكية.200 وقد اعتمدت دول مختلفة هذا املفهوم، عىل األقل 

من الناحية النظرية. وبينام يتم اإلشادة بالبوسنة عىل نطاق واسع عىل أنها قصة 

نجاح يف مجال اسرتداد املُلكية، فقد أثبت التعويض كبديل السرتداد املكية بأنه 
سبيل إنصاف غري فعال بسبب عدم كفاية األموال املخصصة لهذا الربنامج.201

عندما  تُستخدم  ما  غالباً  ولكن  شيوعاً  أقل  إنصاف  سبيل  التوزيع  إعادة  تُعترب 

تحاول إحدى الدول إنصاف حاالت الظلم عىل مدى التاريخ فيام يتعلق باألرايض 

املثال، حاولت مبادرات إعادة  الفردية للاملكني. عىل سبيل  الدعاوى  مبا يتجاوز 

توزيع األرايض عىل نطاق صغري يف أوروبا الرشقية ما بعد الحرب العاملية الثانية 

وجنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنرصي تحقيق هذا الهدف.202 وملعالجة عمليات 

االستيالء عىل العقارات الكبرية التي قام بها الحزب الشيوعي املََجري يف أعقاب 

الحرب العاملية األوىل )أثناء حكمه لفرتة وجيزة(، استخدمت املجر إعادة التوزيع 

يستعيدوا  أن  األثرياء  األرايض  مالك  عىل  ينبغي  ال  أنه  مفادها  فرضية  إطار  يف 

ذلك، سعى  غرار  وعىل  األوسع.203  الجمهور  من حق  األرايض  وأن هذه  األرض، 

نزع  عملية  السابقة من خالل  الظلم  إنصاف حاالت  إىل  أفريقيا  برنامج جنوب 

املُلكية وإعادة التوزيع التي قامت بها الحكومة.204 وغالباً ما تكون هذه املبادرات 

ونظراً  النجاح.  لتحقيق  دقيقاً  تخطيطاً  وتتطلب  السياسية  الناحية  من  حساسة 

لإلرث البعثي املتمثل يف نزع املُلكية وإعادة التوزيع، فضالً عن رد الفعل العكيس 

إزاء القانون رقم 10، الذي ميّكن الحكومة من إعادة التوزيع، قد يرتّدد السوريون 

يف إعادة النظر يف هذه املبادرات كوسيلة لإلنصاف.

وقد أتاحت بعض برامج اسرتداد املُلكية لألشخاص النازحني االختيار بني التعويض 

واسرتداد املُلكية. وهكذا كان الحال يف العراق.205 ولكن، عىل الرغم من كونه سمة 

الشاملة  التعويضات  األمثلة عىل  الكثري من  يوجد  ال  الربامج،  لكثري من  مشرتكة 

السياسية  واإلرادة  التمويل  لنقص  وميكن  التوزيع.  إعادة  حلول  و/أو  والفعالة 

األحكام  تضع  مل  غواتيامال،  ويف  بسهولة.  الربامج  تحبط  أن  الواضحة  والقوانني 

املتعلقة باسرتداد املُلكية يف إطار اتفاقات السالم مبادئ توجيهية قانونية واضحة 

الالحقني.  الشاغلني  للضحايا عىل دعاوى  املُلكية  اسرتداد  بأسبقية دعاوى  تتعلق 

اإلنصاف عن  الدعاوى هو  لكثري من مقدمي  الوحيد  الخيار  كان  لذلك،  ونتيجة 

بالكامل بسبب عدم كفاية  يُنّفذ  برنامج مل  األرايض – وهو  توزيع  إعادة  طريق 

التمويل واإلهامل السيايس بني السياسيني الذين مل يعتربوا األشخاص النازحني جزءاً 

املاضية، ستقتيض خطة  السوابق  بهم.206 ويف ضوء  الخاص  الناخبني  من جمهور 

متويل  وجهاز  صارمة  إنفاذ  آليات  التوزيع  إعادة  و/أو  التعويض  ملعالجة  سوريا 

كاٍف وموثوق.

عمليات الطعون
هناك عدة أسباب تدعو عملية اسرتداد املُلكية لتوفري مراجعة ثانية بعد أن تصدر 

الهيئة قرارها. حيث أن الطعون ليست مبدأ أساسياً من مبادئ املحاكمة العادلة 

القواعد واإلجراءات. وعالوة عىل  توحيد وتطابق  عىل  أيضاً  بل تشّجع  فحسب، 

ذلك، فإن إمكانية الطعن يف قرار ما تعزز نظرة الجمهور إىل الرشعية واإلنصاف 

الوقت  اعتبارات  وتعمل  الهيئة.  قرارات  قبول  عىل  الدعوى  مقدمي  وتساعد 

والتمويل عىل موازنة فوائد ُسبل اإلنصاف القانونية. حيث عانت جهود االسرتداد 

يف املايض مع األولويات املتنافسة بني العدالة والفعالية، وميكن لهذه الدروس أن 

تساعد يف توجيه برنامج اسرتداد مستقبيل يف سوريا.

ويعتمد نوع عملية الطعون التي تعتمدها سوريا عىل عدة عوامل. أوالً، ما إذا 

كان إجراء تقديم الدعاوى يف الغالب وطني أو دويل سيؤثر عىل املعايري القانونية 

املفضلة للطعون. فقد تختار الدولة التي تستضيف برنامجاً وطنياً السرتداد املُلكية 

أن تعكس قوانينها وإجراءاتها الوطنية. ثانياً، إذا سمحت املراجعة األولية بإجراء 

مراجعة فردية متعّمقة لكل دعوى، ميكن أن تتخذ املراجعة الثانية شكالً محدوداً 

عملية  من  الجامعية  للدعاوى  األولية  املراجعة  تستفيد  قد  املقابل،  ويف  أكرث. 

طعون أوسع نطاقاً. وعالوة عىل ذلك، ونظراً لطبيعة عملية اسرتداد املُلكية، التي 

بأمان إىل  العودة  العائالت تستطيع  إذا كانت  ما  قرار بشأن  أساساً عىل  تنطوي 

ملكيتها، فإن تحقيق العدالة الفردية سيكون مصدر قلق رئييس. ثالثاً، مع األخذ 

يف االعتبار عدد الدعاوى املتوقع حدوثها، قد تؤدي مستويات املراجعة املستفيضة 
إىل حدوث تأخريات كبرية.207
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وقد استخدمت برامج سابقة السرتداد املُلكية مجموعة متنوعة من ُسبل االنتصاف 

القانونية، ترتاوح بني خيار تصحيح األخطاء الكتابية208 فقط إىل مراجعة موضوعية 

تقديم طلب  دعوى  مقّدم  لكل  البوسنة، ميكن  هيئة  حالة  ويف  شاملة.209  ثانية 

بإمكان  كان  حيث  النطاق.  محدودة  كانت  املراجعة  ولكن  استئناف/طعن،210 

مقّدم الدعوى )أو أي شخص آخر له مصلحة قانونية يف املُلكية العقارية املحددة 

يف القرار األصيل( أن يطلب إعادة النظر فقط يف غضون ستني يوماً من معرفته 

بوجود أدلة جديدة قد تؤثر فعلياً عىل القرار.211 وبعد املراجعات الفردية لهذه 

الطلبات، ميكن للهيئة أن ترفض الطلب لعدم استيفائه الرشوط، أو أن ترفضه ألنه 

السابق قبل إصدار قرار  القرار  ال أساس له من الصحة، أو تقبل الطلب وإلغاء 

جديد.212 وعىل غرار ذلك، متكن مقّدمو الدعاوى يف كوسوفو213 من االستئناف يف 
غضون ثالثني يوماً من اتخاذ القرار عىل أساس وجود أخطاء إجرائية جوهرية.214

وكام الحظ البعض، يبدو أن الطريقة املفضلة ونطاق املراجعة مل يعتمدا إال قليالً 

بغض  أنه  يعني  فهذا  لسوريا،  بالنسبة  األوىل.215  املرحلة  إجراءات  توصيف  عىل 

إطار  صياغة  عىل  القامئني  فإن  املتوقع،  املطالبات  عدد  ارتفاع  مدى  عن  النظر 

اسرتداد املُلكية، من الناحية النظرية، أحرار يف اختيار أوسع مراجعة ممكنة. ولكن 

يف الواقع، يجب إجراء موازنة دقيقة بني تحقيق مستوى عاٍل من العدالة الفردية 

الناحية  من  معقول  زمني  إطار  يف  املُلكية  اسرتداد  عملية  واستكامل  ناحية  من 

األخرى.

تنفيذ الحلول
فإن  لالستئناف،  املعنية  لألطراف  الفرصة  وتتيح  قرارها،  الهيئة  تصدر  أن  بعد 

ُسبل  إنفاذ  بها  يتم  التي  الطريقة  وتعتمد  القرارات.  إنفاذ  هي  التالية  الخطوة 

اسرتداد  أو  نقدي  تعويض  )أي،  اإلنصاف  نوع  متميزين:  عاملني  عىل  االنتصاف 

مادي للعقار أو للملكية( ودور السلطات املحلية يف الربنامج. وإذا كان التعويض 

تأسيس  عن  املسؤولة  املحلية  السلطة  تعيني  الهيئة  عىل  يجب  خياراً،  النقدي 

صندوق التعويض. وباإلضافة إىل ذلك، من املهم اتخاذ قرار منذ البداية ما إذا كان 

األشخاص النازحون لديهم الخيار بني التعويض النقدي أو اسرتداد امللكية، أو ما إذا 

كان التعويض النقدي خياراً متاحاً فقط يف حال مل يكن اسرتداد امللكية ممكناً. ويف 

البوسنة، منحت "اتفاقات دايتون" خيار التعويض أو االسرتداد املادي لألشخاص 

النازحني، ولكن الخشية من أن يؤدي خيار التعويض إىل رفض األشخاص النازحني 
العودة إىل ديارهم، مام حال دون إنشاء هذا الصندوق.216

واإلنفاذ.  بالتعويض  محلية  هيئات  املفوضيات  كلّفت  الحاالت،  من  العديد  ويف 

قرارات  إنفاذ  العراقية  املُلكية  دعاوى  هيئة  والية  تشمل  مل  املثال،  سبيل  عىل 

اسرتداد املُلكية. وبدالً من إنشاء هيئة إنفاذ منفصلة، خّول النظام األسايس للهيئة 

إدارة اإلنفاذ واملديرية العامة للتسجيل العقاري بوزارة العدل يف العراق بتنفيذ 

القرارات وفقاً للقانون العراقي.217 وعند منح التعويض، كانت إدارة التعويضات 

التابعة للهيئة تطلب األموال الالزمة ملجموعة من الدعاوى من وزارة املالية.218 

وبعد استالم هذه األموال، كانت الهيئة متنح شيكاً لكل مستفيد يف املجموعة.219 

"للتعاون  املحلية  السلطات  عىل  للسالم  دايتون  اتفاق  اعتمد  ذلك،  غرار  وعىل 

نية".220  وبحسن  الرسعة  وجه  عىل  قراراتها  وتنفيذ  و]احرتام[  الهيئة،  عمل  مع 

مسؤولة  القامئة  الدولية  املنظامت  من  عدداً  االتفاق  نّصب  ذلك،  عىل  وعالوة 

من  إنفاذه،  ذلك  مبا يف  املُلكية،  اسرتداد  بربنامج  املتعلقة  الجوانب  مختلف  عن 

خالل تعيني مندوب سامي للتنسيق بني الوكاالت وحل النزاعات، فضالً عن إنشاء 

مكتب املندوب السامي.221 ويف حني أن عملية اإلنفاذ تتم بشكل مثايل من خالل 

وكاالت محلية، فمن املفيد أن يكون لها سلطة دولية خارجية ذات صالحية إنفاذ 

اإلنصاف بشكل صحيح. ويف حالة  الحصول عىل  النزاعات وضامن  لحل  محّددة 

وتعديل  امليزانيات  السامي من طلب مسودات  املندوب  مكتب  البوسنة، متكن 

توزيع األموال حسب الرضورة لضامن حصول كل كيان ضمن إطار االسرتداد عىل 
موارد كافية.222

وكام هو الحال مع الخطوات السابقة للربنامج، يكون اإلنفاذ أكرث نجاحاً عندما 

يكون هناك إطار قوي ومفصل معمول به. ويف حالة البوسنة والهرسك، ظل اإلنفاذ 

اإلنفاذ  قانونية حّددت مسؤوليات  إصالحات  البلد  اعتمد  أن  إىل  ركود  حالة  يف 

للسلطات.223 وحتى عندما يتم إنشاء هيئة لغرض خاص التخاذ قرار بشأن قضايا 

التحتية  البنية  ما، عىل  حٍد  إىل  املُلكية،  اسرتداد  برامج  تعتمد  أن  يجب  املُلكية، 

ما  أو الرشطة. ونادراً  املحلية  اإلدارية  السلطات  أو  املحاكم  للدولة، مثل  القامئة 

تعمل هذه املؤسسات بكفاءة، خاصة يف سياق ما بعد الحرب، ألنها من املحتمل 

أن تعاين من االفتقار إىل املوارد، أو االستقالل، أو كليهام. وبدالً من محاولة تهميش 

وتوفري  كافية  موارد  تخصيص  يف  الربنامج  ينظر  أن  ينبغي  املحلية،  املؤسسات 
التدريب للسلطات األكرث مالءمة لهذه املهمة.224

أن  السالم  التفاق  ميكن  حاسم،  أمر  اآللية  لهذه  املعينني  األفراد  نزاهة  أن  ومبا 

يشرتط شمول خرباء دوليني. ففي البوسنة، تضمنت خطة تنفيذ قانون املُلكية225 

)PLIP( ممثالً واحداً من املجتمع الدويل يف جميع بلديات الدولة للمساعدة يف 

الفروع  بني هذه  املعلومات  التشارك يف  وقد سمح  املُلكية.   قوانني  تنفيذ  رصد 

برصد حثيث للتقدم الشامل للبلد يف مجال اسرتداد املُلكية. وميكن لجهاز مامثل 

للرصد واإلنفاذ يف سوريا يتضمن ممثلني محايدين ومتمرّسني من املجتمع الدويل 

أكرث  بيئة  يخلق  وأن  تقدم  إحراز  عىل  املحليني  الحكوميني  املسؤولني  يَحِمل  أن 

حيادية من األمن والثقة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن متطلب تقديم تقرير إحصايئ 

املُلكية يف  اسرتداد  تقدم عملية  مقارنة  املراقبني من  مّكن  إقليم  كل  شهري من 

جميع البلديات وتحديد املناطق التي تخلفت عن اللحاق بالرّكب.226 ولكن من 

املُلكية  بإمالء عملية اسرتداد  أو منظامت دولية  أال تقوم جهات  األهمية مبكان 

بأكملها، وإمنا ينبغي إرشاك السوريني أنفسهم. وبالتايل، ستحتاج اآللية الفعالة إىل 

تواجد قوي يف جميع أنحاء سوريا، وليس فقط مكتباً مركزياً يف دمشق.

من  الدعاوى  يف  الفصل  أثناء  املُلكية  نقل  حامية  قواعد  إنفاذ  مسألة  وتُعترب 

بني رفع  الزمني كبرياً  للهيئة. فمن املحتمل أن يكون اإلطار  االعتبارات اإلضافية 

الدعوى والفصل فيها بسبب العدد الكبري املتوقع للدعاوى، وميكن متديد اإلطار 

بشأن  دعاوى  أشخاص  عدة  قّدم  إذا  أو  استئنافات  القضية  تضّمنت  إذا  الزمني 

نفس املُلكية. ويف مفوضيات سابقة، أوقفت طلبات االستئناف أي تغيريات ناتجة 

عن قرار سابق.227 وميكن تطبيق هذا املسّوغ عىل جميع الدعاوى التي تنتظر أن 

يتم البت فيها، ولكن سيكون من الرضوري النظر يف درجة حدوث التعليق؛ فقد 

يتطلب اإلطار الزمني املؤقت العديد من درجات التوقف، مبا يف ذلك وقف نقل 

شاغيل العقار، ومنع هدم أو بناء عقار، و/أو مطالبة املستأجرين باالنتقال إىل أن 

النشاط أن مينع حدوث املزيد من  يتم اتخاذ قرار نهايئ. ومن شأن تعليق هذا 

التعقيد يف القضايا، ولكنه قد يتسبّب أيضاً يف مشقة ال داعي لها لألفراد ألنه قد 
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مينعهم من االنتقال أو إجراء تغيريات رضورية أخرى عىل مدار ما قد يكون فرتة 

انتظار طويلة لقرار نهايئ من الهيئة.

اإلطار الزمني
لضامن تقّدم برنامج اسرتداد املُلكية يف سوريا يف توقيت مناسب، يجب تحديد 

تاريخ  تعيني  يؤدي  أن  وميكن  األويل.  اإلطالق  مرحلة  خالل  إلنجازه  زمني  إطار 

مستهدف إىل تشجيع املسؤولني السوريني عىل العمل برسعة ومنع تأجيل الربنامج 

منجزات مرحلية ميكن  الزمني  اإلطار  يحّدد  أن  أجل غري مسمى. كام ميكن  إىل 

للمراقبني من خاللها قياس التقدم التدريجي وميكن للجهات املانحة مراقبة متويل 

برشط  األموال  هذه  ربط  شأن  ومن  الصلة.  ذات  البناء  إعادة  وأعامل  الربنامج 

االمتثال للمواعيد النهائية أن يؤدي إىل مزيد من االمتثال والرسعة.

يتطلب  الذي  األمر  واقعية،  ولكن  طموحة  النهائية  املواعيد  تكون  أن  وينبغي 

واإلرادة  املتوقعة،  الدعاوى  وعدد  النازحني،  عدد  منها  عوامل،  عدة  مراعاة 

إفريقيا  جنوب  حالة  وتوّضح  املتاحة.  املوارد  وكمية  الدمار،  وحجم  السياسية، 

النهايئ يف كانون األول/ديسمرب  مزالق إنشاء إطار زمني قصري: إذ بحلول املوعد 

العدد  باملائة من  1998، مل يتم تقديم سوى 80,000 دعوى، أي أقل من واحد 

لتقديم  املدة  غري محدد  إطاراً  البوسنة  تلقيه.228 ووفّرت  املسؤولون  توقع  الذي 

اإليجارات،  )أي،  االجتامعية"  "املُلكية  ولكن يف حاالت  العقارية،  املُلكية  دعاوى 

واملساكن التي يوفرها أصحاب العمل(، مل يكن لدى األشخاص النازحني سوى ستة 
أشهر، مام حّد بشّدة من عدد الدعاوى املقّدمة.229

للدعاوى  اإلجاميل  العدد  بلغ  شخص،  مليوين  حوايل  نزح  حيث  البوسنة،  ويف 

 100 من  يقرب  فيام  الفصل  تم  التنفيذ،  من  سنوات  خمس  وخالل   .216,802

باملائة من هذه الدعاوى.230 وبالنظر إىل أن النزوح والتهجري السوري يقّدر بحوايل 

ينبغي  فإنه  البوسنة،  يف  العدد  أضعاف  خمسة  من  أكرث  أي  نسمة،  مليون   12

توقّع إطار زمني أطول.231 ويف النقاشات التي تدور حول اإلطار الزمني، من املهم 

أيضاً مناقشة عملية تقديم القدر الكايف من التدريب والعدد الكايف من املوظفني 

للمكاتب املكلّفة مبعالجة الدعاوى والفصل فيها. ومل تتمكن جنوب أفريقيا من 

معالجة سوى 560 دعوى يف كل عام، وعىل هذا املعدل، يتوقع أن يستغرق أكرث 

من 35 سنة من أجل معالجة العدد القليل نسبياً من الدعاوى املقدمة.232 ويف 

حني ال ينبغي السامح باستمرار عملية الدعاوى إىل أجل غري مسمى، حيث أنه من 

الرضوري مساعدة النازحني عىل وضع خامتة لألحزان والتصالح مع الذات والتأكيد 

عىل أنه بعد فرتة معينة من الزمن لن يتم الطعن يف ملكيتهم العقارية، إال أنه من 

املمكن أن تستمر رشكات خاصة يف عملية اسرتداد املُلكية إىل أجل غري مسمى، كام 

حدث يف أملانيا مع بعض الرشكات التي أعادت ُملكية عقارات لعائالت يهودية مع 
حلول القرن الواحد والعرشين.233

ويجب النظر أيضاً يف القيود املادية لعملية إعادة اإلعامر عند تحديد إطار زمني 

السرتداد املُلكية. وحتى إذا تم متويل عملية إعادة اإلعامر بالكامل، وتقّدر تكلفتها 

بأكرث من 250 مليار دوالر، فيجب إعادة بناء أكرث من ُخمس جميع املساكن يف 

البلد. وعىل غرار ذلك، فإن البنية التحتية العامة للبلد ضعيفة: فقد ترضر أكرث من 

ثالثني باملائة من املدارس لدرجة يتعّذر استخدامها، وإن أكرث من نصف املرافق 

الرغم من عدم وجود مؤرش واضح عىل  الخدمة.234 وعىل  الصحية خارج نطاق 

العملية  الواضح أن هذه  أنه من  التي تستغرقها عملية إعادة اإلعامر، إال  املدة 

من  أكرث  سيستغرق  األمر  أن  إىل  األخرية  التقارير  تشري  حيث  طويلة؛  ستكون 

إعادة  استكامل  الحطام من مدن مثل حلب، وهو ما سيعيق  أعوام إلزالة  ستة 

اإلعامر.235 وحتى إذا تم الفصل يف دعوى عقار أحد األفراد بنجاح، وبقي العقار يف 

شكل مادي يسمح باإلشغال، فمن املهم النظر يف املوارد التي ميكن الوصول إليها 

يف املنطقة أيضاً؛ إذ أن االفتقار إىل املدارس أو املرافق الصحية القادرة عىل تقديم 

الخدمة أو االفتقار إىل فرص رشاء البقالة وغريها من السلع املنزلية الرضورية يف 

أحد األحياء من شأنه أن يعرقل القدرة عىل اإلقامة يف العقار.

تحقيق التوازن بني الكفاءة والفعالية
من  البلد،  أنحاء  جميع  يف  االستقرار  يحقق  املُلكية  لنزاعات  منظم  حل  لضامن 

املهم وجود عملية إطالق وفصل وإنفاذ رسيعة. ولكن يجب عىل برنامج اسرتداد 

املُلكية يف سوريا أن يعطي األولوية لإلنصاف يف نفس الوقت. حيث أن الربنامج 

سيعرّض  برسعة  املُلكية  نزاعات  أجل حل  من  األفراد  عن حقوق  يتغاىض  الذي 

حاالت العودة اآلمنة واملستدامة للخطر.236 عىل سبيل املثال، حّددت دول عديدة 

مواعيداً نهائية اعتباطية لتقديم الدعاوى ترتّب عليها مخاطر إغضاب ضحايا نزع 

املُلكية الذين يتمتعون بالحق يف اإلنتصاف. ويف حالتي جنوب أفريقيا والسودان، 

فّوت كثري من املّدعني املحتملني املواعيد النهائية لتقديم الدعوى ألنهم مل يكونوا 

مثل  العادلة،  املحاكمة  مبادئ  وإن  النهائية.237  املواعيد  هذه  بوجود  علم  عىل 

اإلشعار املعقول، وعقد جلسات استامع منصفة ونزيهة، واتخاذ قرارات شفافة، 

رضورية  أنها  غري  الوقت،  من  الكثري  تستغرق  إجراءات  هي  االستئناف،  وفرص 

لتحقيق النجاح النهايئ للربنامج.

ضبط توقعات الجمهور
وواقع  املُلكية  اسرتداد  لربنامج  الطموحة  الوالية  بني  التباين  أوجه  أدت  ما  كثرياً 

التفاصيل  النظر عن  تنفيذه الالحق إىل خيبة أمل بني مقّدمي الدعاوى. وبغض 

املُلكية  دعاوى  برامج  معظم  فإن  األويل،  السالم  اتفاق  يف  املستقبل  واسترشاف 

نتيجة  الزمنية، سواء كان ذلك  لتغيريات وتعديالت هيكلية خالل أطرها  تخضع 

لنقص التمويل أو إجراء تعديالت بعد "الدروس املستفادة"، أو التحوالت يف تركيز 

األنشطة. حيث متت إعادة هيكلة برنامج اسرتداد املُلكية يف العراق، الذي تعّقد 

بسبب االضطرابات يف فرتة ما بعد الحرب، مرتني خالل أربع سنوات. وكام نوقش 

أعاله، فقد توقف برنامج البوسنة، الذي يعترب من أكرث الربامج نجاحاً يف التاريخ، 

الفعالة.  غري  اإلنفاذ  وتدابري  السياسية  اإلرادة  تراخي  بسبب  سنوات  ست  ملدة 

الربنامج،  يف  تغيريات  أو  تأخريات  حدوث  حال  يف  الجمهور  أمل  خيبة  ولتجّنب 

إدارة  العمل عىل  الدويل  واملجتمع  املدين  واملجتمع  السوريني  القادة  يجب عىل 

التوقعات.238 حيث ستقلل الشفافية والتوعية العامة فيام يتعلق باإلطار الزمني 

والنتائج املتوقعة من حدة التوترات التي ميكن أن تنشأ إذا استغرق إنفاذ الحقوق 

مبوجب اتفاق سالم وقتاً أطول مام كان يأمله الضحايا.

اإلرشاف الدويل
إن النزاع السوري مثقل بالتدخالت اإلقليمية والدولية، سواء كان ذلك يف ساحة 
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املعركة أو من خالل الدعم الخارجي للجامعات املقاتلة. وعالوة عىل ذلك، فقد 

ذهبت جهود األمم املتحدة إلنهاء النزاع أدراج الرياح، وأدت يف بعض األحيان إىل 

متكني أطراف مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان. وبالتايل، قد يكون املجتمع 

النفوذ سيكون مفيداً.  الدويل ومشككاً يف أن هذا  النفوذ  بسبب  السوري منهكاً 

النزاع  بعد  ما  مرحلة  يف  قوية  أداة  الدويل  اإلرشاف  يكون  أن  ميكن  ذلك،  ومع 

للمساعدة يف تنفيذ برنامج السرتداد املُلكية، رشيطة أنه ميكن فصله عن التوترات 

السياسية الخارجية التي كانت السمة الغالبة عىل النزاع.

ويف البوسنة، كان ثالثة من مفويض اسرتداد املُلكية التسعة ممثلني دوليني عيّنهم 

رئيس املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.239 كام أكد املجتمع الدويل عىل نفوذه 

ملنع زعامء محليني من تعطيل برنامج اسرتداد املُلكية وإخراجه عن مساره. ولوال 

تدخل املجتمع الدويل لتنفيذ آلية فعالة للرصد واإلنفاذ، توقع خرباء أن اسرتداد 

املُلكية كان سيستغرق ما يصل إىل أربعني سنة.240 ويف املقابل، أدى غياب اإلرادة 

السياسية الدولية إلنفاذ مبادرات اسرتداد املُلكية يف غواتيامال إىل تسييس الربنامج 
إىل حد كبري، مام أدى يف النهاية إىل حرمان النازحني من حقوقهم.241

ويف البلدان ذات االنقسامات العرقية أو الطائفية أو السياسية الكبرية، عىل وجه 

املُلكية  اسرتداد  السيايس من  الطابع  نزع  الدويل عىل  اإلرشاف  الخصوص، ساعد 

الخرباء  حياد  يف  ويثقون  املدنيون  يقبل  قد  معينة،  ظروف  ويف  به.  والتعجيل 

الدوليني عىل حساب املمثلني املحليني، السيام يف بيئات ما بعد النزاع مثل سوريا 

حيث ميكن أن يساعد اسرتداد املُلكية يف تأمني السالم الهش يف البلد. كام ميكن 

أن يلعب املؤثرون الدوليون دوراً مفيداً ككبش فداء عندما يتعني عىل الوكاالت 

املُلكية.242  اسرتداد  لربنامج  صعبة  أو  بشعبية  تحظى  ال  جوانب  تنفيذ  املحلية 

إثارة  األقل  الخيار  هو  املتحدة  األمم  تنسيق  يكون  قد  البوسنة،  يف  وكام حدث 

الجهات  يقّل حياد  أجنبية منفردة. وال  بأي قوة  الربنامج  يرتبط  للجدل حتى ال 

الفاعلة الدولية أهمية عن الجهات الفاعلة املحلية. حيث ميكن أن تساعد الخربة 

واإلرشاف الدوليان املستندان إىل املهارة والنزاهة يف ضامن التقدم وخلق بيئة ثقة 
وأمن أكرث حيادية.243

اإلصالح املؤسيس
ميكن ملحاوالت توطيد السالم يف سياق ما بعد النزاع أن تفقد جدواها بدون تعزيز 

السمعة  املحلية.244 ولذلك، يجب بذل جهود إضافية إلزالة  الثقة يف املؤسسات 

السيئة للمؤسسات، من الربملان إىل املحاكم، بحيث ال يتم اعتبارها أدوات للفساد 

والقمع والفئوية السياسية. وتُعترب إعادة النظر يف القوانني أحد املكونات الرئيسية 

لإلصالح؛ ولكن يف سياق املمتلكات غري املنقولة، ال توجد صلة مبارشة للمامرسات 

الُفضىل الدولية يف مجال اإلصالح القانوين. وال توجد معايري دولية إلدارة املُلكية 

املُلكية،  حقوق  مسألة  اإلنسان  حقوق  معاهدات  تتناول  وال  املُلكية.  قوانني  أو 

باستثناء ذكر مبدأ عدم التمييز عىل أساس املُلكية وحظر الحرمان التعسفي من 
املُلكية.245

دارت  التي  النقاشات  تأثري  بسبب  واسع،  نطاق  املُلكية عىل  إىل  يُنظر  كان  لقد 

وسيايس  ثقايف  مبوروث  بالكامل  داخيل  شأن  أنها  عىل  الباردة،  الحرب  حقبة  يف 

يتجاوز نطاق التدخل الدويل.246 وبالنسبة للبلدان التي حكمتها أنظمة شيوعية 

أو اشرتاكية، غالباً ما يكون اسرتداد املُلكية رديفاً إلعادة التنظيم الزراعي، وإعادة 

للبلدان  الخاص. وبالنسبة  القطاع  التي ميلكها ويديرها  األرايض  التوزيع، وتأميم 

القابلة  غري  األفراد  وحقوق  الخصخصة  عىل  التأكيد  تم  الرأساميل،  التاريخ  ذات 

الحالة  تصاعد  ومع  فيها.  والترصّف  وضعها  وتغيري  األرايض  تجميع  يف  للترصف 

التنظيمية واملخاوف بشأن التدهور البيئي، تبنت العديد من البلدان نهجاً متوازناً 

واحد  مقاس  يوجد  ال  وبالتايل،  الحكومية.  واألنظمة  الخاصة  املُلكية  بني حقوق 

يناسب الجميع، وال تهدف هذه الورقة إىل إمالء االتجاه املحّدد الذي يجب عىل 

سوريا أن تتخذه – فالقرار يف هذه املسألة يعود للمرّشعني املنتخبني دميقراطياً 

وللشعب السوري.

وعىل الرغم من أن اإلصالحات يجب أن تكون متجذرة يف تاريخ البلد، واملظامل 

السابقة، والتوّجهات الثقافية إزاء املُلكية، إال أن هناك العديد من املبادئ التي 

ميكن، بل ويجب، معالجتها يف صياغة وتنفيذ القوانني يف سوريا والتي ستؤثر عىل 

إدارة املُلكية. وال تُعترب القامئة التالية شاملة، ولكنها تتضمن املبادئ التالية:

أو غري . 1 الدولة يف مصادرة األرايض بصورة مبارشة  فرض قيود عىل سلطة 

وإعطاء  تعسفي،  بشكل  املُلكية  حيازة  نزع  عدم  يُشرَتَط  بحيث  مبارشة 

للقيمة  ومنصف  شفاف  تخمني  إىل  التعويض  يستند  وأن  كايف،  إشعار 

السوقية؛

إلغاء أو إعادة صياغة القوانني املبهمة التي تسمح بالتنفيذ التعسفي؛. 2

إصالح قطاع األمن، وإزالة قطاع األمن من إدارة املُلكية؛. 3

شمول مبادئ عدم التمييز يف القوانني وتنفيذها؛. 4

يجب أن يكون إصالح القطاع القضايئ مستقالً ونزيهاً وأن يكون كفؤاً يف . 5

الفصل يف النزاعات املدنية؛

العام، مبا يف ذلك سلطات . 6 القطاع  االلتزام مببادئ املساءلة والشفافية يف 

اإلسكان ومسؤولو البلديات؛

الفساد . 7 التحقيق يف جرائم  والتدريب عىل  الفساد،  قوانني مكافحة  تبّني 

ومالحقتها قضائياً؛

اتباع نهج متوازن تجاه الحقوق الخاصة بأصحاب العقارات واملستأجرين.. 8

وليك ينجح اإلصالح القانوين واملؤسيس، يجب عىل الجهات الفاعلة املحلية ذات 

القامئة وصوالً  واملؤسسية  القانونية  األطر  املوجودة يف  الثغرات  تحّدد  أن  الصلة 

إىل األسباب الجذرية والعقبات املحتملة. ويساعد هذا، بدوره، عىل منح األولوية 

يتم من  التي  الشحيحة، واألساليب  للموارد  الفعالة  رئيسية، واإلدارة  لترشيعات 

العادلة  واملعاملة  واملساءلة  والشفافية  والنزاهة  املؤسيس  األداء  تعزيز  خاللها 

وتنقيحها  القوانني  مراجعة  عملية  وستستغرق  املستضعفة.247  الفئات  ألفراد 

مع  بالرتادف  تتم  أن  ويجب  واملوارد،  الوقت  من  كبرياً  قدراً  وإلغاؤها  وتعديلها 

اإلصالحات  بأن  القبول  عام  بشكل  وينبغي  األخرى.  االنتقالية  العدالة  أولويات 

ستستغرق سنوات مع انطالقة هشة ودون نقطة نهاية مثالية – كام هو الحال يف 

جميع البلدان الدميقراطية، يتم تعديل القوانني تدريجياً وإصالح املؤسسات بناء 

عىل الدروس املستفادة والتقّدم التكنولوجي وتطّور احتياجات املجتمع.
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االستنتاجات والتوصيات

إن أي مزاول قانوين يعمل يف مجال قانون املُلكية يف واليته القضائية املحلية يدرك 

تتفاقم  النزاع،  بعد  ما  املُلكية. ويف سياق  نزاعات  الفصل يف  املتأصل يف  التعقيد 

هذه التعقيدات. لقد كانت هذه الورقة محاولة لوصف االعتبارات والعقبات التي 

تواجه تنفيذ برنامج من هذا النوع يف سوريا، مع التأكيد عىل أهمية القيام بذلك 

عىل الرغم من التحديات. ولقد أدركت الحكومة السورية بالفعل أهمية حقوق 

ملعالجة هذه  ولكن منوذجها  بالنزاع،  املتأثرة  املناطق  اإلعامر يف  وإعادة  املُلكية 

القضايا، مبا يف ذلك من خالل إقرار القانون رقم 10، يشوبه العديد من العيوب 

الجوهرية، مبا يف ذلك االفتقار إىل اإلجراءات القانونية السليمة أو القبول من قبل 

مجتمعات النازحني، األمر الذي تسبب يف انتقادات واسعة يف سوريا والخارج.

ويف حني سيكون برنامج اسرتداد املُلكية مهامً للسلم واالستقرار عىل املدى الطويل، 

يجب اعتباره جزءاً من عملية العدالة االنتقالية األوسع. وينبغي أال تؤدي رغبة 

املجتمع الدويل يف إنهاء أزمة الالجئني وعكس مسارها إىل تخصيص غري متناسب 

للموارد ولالهتامم السيايس بحقوق املُلكية. وبخالف ذلك، ستكون النتيجة عبارة 

عن تسلسل هرمي من التضحيات، حيث مُينح ضحايا املُلكية األسبقية عىل حساب 

أن  بدا  وإذا  املختفني.  األشخاص  وعائالت  الجنيس  العنف  أو  التعذيب  ضحايا 

الضحايا الذين فقدوا ملكيتهم يتمتعون بحق أكرب يف التعويض، فسوف يرتك ذلك 

ليست  وهذه  حياتهم،  قيمة  من  أكرب  املُلكية  قيمة  بأن  انطباعاً  السوريني  لدى 

النربة املناسبة يف مستهّل طريق طويل نحو االستقرار. حيث ينبغي النظر يف آلية 

ذات موارد كافية تشمل جرب الرضر لفئات أخرى من الضحايا إىل جانب برنامج 

اسرتداد املُلكية.

وعالوة عىل ذلك، وكام ورد يف هذا التقرير، ينبغي أن تسري جهود اسرتداد املُلكية 

جنباً إىل جنب مع جهود إعادة اإلعامر. ولقد سبق أن تعّهدت أوروبا بأن أموال 

إعادة اإلعامر سوف تكون مرشوطة بانتقال سيايس يتّسم باملصداقية يف سوريا، 

لربامج  مرحلية  منجزات  إىل  األموال  عن  اإلفراج  يستند  أن  أيضاً  يجب  ولكن 

العدالة، مبا يف ذلك اسرتداد املُلكية، لضامن عدم استخدام األموال لتهميش الضحايا 

والنازحني أو إلحكام السيطرة من قبل حكومة ما بعد النزاع.

التوصيات  من  العديد  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  يقرتح  ذلك،  وبناًء عىل 

الختامية إىل سوريا واملبعوث الخاص لألمم املتحدة والحكومات األجنبية استناداً 

إىل املعلومات الواردة يف هذا التقرير:

توصيات لسوريا:
يتعلق . 1 فيام  إضافية  إجراءات حكومية  أي  اتّخاذ  توقف سوريا  أن  يجب 

باملُلكية الخاصة، مبا يف ذلك القوانني ومراسيم مصادرة املُلكية، إىل أن يصل 

البلد إىل مستوى من االستقرار يسمح بالفصل يف نزاعات املُلكية بصورة 

عادلة وشفافة ومنظمة.

يجب عىل الحكومة السورية وحلفائها االمتناع عن شن مزيد من الهجامت . 2

العشوائية واالمتناع عن استهداف املناطق املدنية لتجنب األرضار الالحقة 

والدمار الذي يلحق باملُلكية املدنية.

يجب أن يعرتف املفاوضون السوريون بالحاجة إىل عملية عدالة انتقالية . 3

شاملة يف سوريا تتضمن اإلنصاف لحاالت فقدان املُلكية.

اتفاق السالم إطاراً مفّصالً . 4 يجب عىل املفاوضني السوريني أن يشملوا يف 

ملعالجة حاالت فقدان املُلكية يف جميع أنحاء سوريا يتضمن حق األفراد يف 

العودة بحرية إىل ديارهم األصلية، دون متييز، والتزام الدولة باملساعدة يف 

عودة الالجئني والنازحني وتسهيل اسرتداد املُلكية أو التعويض املنصف من 

خالل وسائل أخرى عندما يتعّذر اسرتداد املُلكية.

دون تأخريات ال مربر لها، يجب عىل الحكومة السورية يف مرحلة ما بعد . 5

وإقرار  العودة،  يف  الفرد  تعوق حق  سياسات  أو  ترشيع  أي  إلغاء  النزاع 

ترشيعات تكميلية متّكن من تشكيل هيئة السرتداد املُلكية تتمتع بتفويض 

وصالحية الفصل يف نزاعات املُلكية وتحديد اإلنصاف املناسب للضحايا.

يجب أن تعنّي سوريا سلطات مختصة مسؤولة عن إنفاذ قرارات الهيئة.. 6

آذار/مارس . 7 منذ  للهيئة  الزمني  النطاق  يبدأ  أن  احتاملية  من  الرغم  عىل 

2011، يجب عىل الحكومة السورية يف مرحلة ما بعد النزاع إعادة تقييم 

قوانني املُلكية التي كانت موجودة قبل عام 2011 وإجراء تعديالت عىل 

القوانني وتنفيذها للقوانني.
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توصيات للمبعوث الخاص لألمم 
املتحدة: 

ميكنه . 1 فريقه  يف  خبري  تعيني  املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  عىل  يجب 

املساعدة يف تقديم النصح وتوجيه املفاوضات حول إطار مفّصل السرتداد 

املُلكية.

أثناء . 2 املُلكية  نزاعات  حل  أهمية  عىل  الخاص  املبعوث  يؤكد  أن  يجب 

املحادثات، مبا يف ذلك تأمني الحامية الخاصة للنساء واألطفال وكبار السن، 

لتشجيع األطراف عىل الدخول يف املفاوضات بنية حسنة.

يجب أن يحشد املبعوث الخاص التأييد بني الدول الراعية ملفاوضات مسار . 3

جنيف إلطار اسرتداد املُلكية من أجل إدماج آليات الرصد والحوافز الدولية 

يف اتفاق السالم.

خالل املحادثات، وعىل وجه الخصوص عند مناقشة برامج اسرتداد املُلكية . 4

وغريها من برامج العدالة، يجب أن يتشاور املبعوث الخاص بشكل فعيل 

مع املجتمع املدين والضحايا ومجتمعات النازحني بحيث يعكس االتفاق 

النهايئ حاجات املجتمع ومظامله.

وااللتزامات . 5 الضحايا  حقوق  عىل  يؤكد  أن  الخاص  املبعوث  عىل  يجب 

املُلكية  باسرتداد  يتعلق  فيام  املستقبل  يف  انتقالية  حكومة  عىل  املرتتبة 

قدر  األطراف،  يشّجع  وأن  بوضوح،  وااللتزامات  الحقوق  تلك  ويحّدد 

املستطاع، عىل االتفاق عىل إطار مفّصل ال لبس فيه.

توصيات للحكومات: 
املتفاوضة . 1 واألطراف  الخاص  املبعوث  عىل  الحكومات  تضغط  أن  ينبغي 

من  كعنرص  للتنفيذ  وقابلة  شاملة  ُملكية  اسرتداد  لخطة  األولوية  ملنح 

عنارص اتفاق السالم.

بناء . 2 إلعادة  تقّدمها  التي  األموال  إنفاق  تشرتط  أن  للحكومات  ينبغي 

تتخذ  وأن  املُلكية  اسرتداد  التفاقات  باالمتثال  التحتية  والبنى  املساكن 

القامئة  االنتهاكات  مفاقمة  إىل  التمويل  هذا  يؤدي  أال  لضامن  خطوات 

لحقوق اإلنسان وحقوق املُلكية.

ينبغي . 3 املُلكية،  اسرتداد  لربنامج  سياسياً  أو  مالياً  دعامً  قّدمت  لو  حتى 

عىل الحكومات عدم مامرسة ضغوط غري مربرة عىل سكانها من الالجئني 

طوعية.  غري  الالجئني  عودة  يجعل  مام  العودة،  برنامج  من  لالستفادة 

وينبغي إتاحة خيار التعويض باإلضافة إىل العودة واسرتداد املُلكية.

ينبغي لرغبة الحكومات يف دعم برنامج اسرتداد املُلكية الذي ييرّس العودة . 4

الطوعية لالجئني إىل سوريا أال تلقي بظاللها عىل آليات العدالة األخرى، 

مبا يف ذلك جرب الرضر لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، مثل 

التعذيب والعنف الجنيس.

املراقبة . 5 آليات  يف  للمشاركة  استعداد  عىل  الحكومات  تكون  أن  ينبغي 

توافق عىل  اآلليات، وأن  تلك  املُلكية و/أو دعم  الدولية لربنامج اسرتداد 

املراقبة  إىل  الحاجة  من  الرغم  وعىل  السالم.  اتفاق  يف  املشاركة  هذه 

الدولية، إال أنه ينبغي عىل السوريني أن يقودوا تنفيذ الربنامج وأن يلعبوا 

القبول عىل املستوى املحيل وعمليات  نشطاً يف ذلك بهدف ضامن  دوراً 

عدالة بقيادة سورية.

ينبغي أن تسمح البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني لهيئة . 6

اسرتداد املُلكية بإنشاء مكاتب إقليمية ضمن اختصاصها إلجراء عمليات 

التواصل وجمع دعاوى املُلكية.
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املتناغم  واالندماج  الطوعية  العودة  إىل  تؤدي  كمبوديا  يف  واجتامعية  واقتصادية  سياسية 

العودة  يف  بالحق   .  .  . والنازحون  الالجئون  و"يتمتع  الكمبوديني"  والنازحني  الالجئني  بني 

نوع"(؛  أي  من  اإلكراه  أو  الرتهيب  عن  بعيداً  وكرامة،  وأمن  أمان  والعيش يف  كمبوديا  إىل 

اتفاق إعادة توطني املجموعات السكانية التي رشّدها النزاع املسلح، االتحاد الثوري الوطني 

أوالً،، U.N. Doc. A/48/954-S/1994/751 )17 حزيران/يونيو 1994(  املادة  الغواتياميل، 

الجمهورية بضامن  تتعهد حكومة  )"وبناء عىل ذلك،  اتفاقات غواتيامال[  إليه الحقاً  ]يشار 

توفر الظروف التي تسمح وتضمن العودة الطوعية لألشخاص النازحني إىل موطنهم األصيل 

أو إىل املكان الذي يختارونه، يف ظروف من الكرامة واألمن"(؛ اتفاق السالم العام ملوزامبيق، 

األول/أكتوبر، 1992(  الرابعة، U.N. Doc. S/24635 )4 ترشين  املادة  الثالث،  الربوتوكول 

ال  والتي  املوزمبيقيون  والنازحون  الالجئون  ميلكها  كان  التي  املُلكية  اسرتداد  ضامن  )"يتم 

تزال موجودة والحق يف اتخاذ إجراءات قانونية لضامن إعادة هذه املُلكية من األفراد الذين 

 27(  )2( الثالث  أبابا،  أديس  اتفاق  الصومال،  الوطنية يف  املصالحة  عليها"(؛ مؤمتر  استولوا 

آذار/مارس، 1993( )"يجب إعادة جميع املمتلكات الخاصة أو العامة التي متت مصادرتها 

أو السطو عليها أو رسقتها أو االستيالء عليها أو اختالسها أو أخذها بوسائل احتيالية أخرى 

إىل أصحابها الرشعيني"(. 

  انظر خالد حسني وسكوت لييك، مبادئ بينريو: مبادئ األمم املتحدة بشأن اسرتداد السكن  129

https://2001-2009.state.gov/docu-  ،)2016(  4 والنازحني لالجئني  املُلكية   واسرتداد 

https://ar.syriaaccountability.org/1099/
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العامة  الجمعية  وقرارات  األمن  مجلس  قرارات  )"إن   ments/organization/99774.pdf

العديدة التي تم اعتامدها عىل مدى السنوات الستني املاضية تتناول رصاحة حقوق اسرتداد 

السكن واملُلكية. ويف العقود األخرية، أعادت مجموعة من الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان 

واملؤسسات الوطنية تأكيد حق جميع الالجئني والنازحني داخلياً يف العودة بحرية إىل بالدهم 

وأعادت لهم السكن واملُلكية التي حرموا منها، أو أن يتم تعويضهم عن املمتلكات التي ال 

ميكن إعادتها إليهم"(.

  الحق يف اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية يف البوسنة والهرسك، الصفحة 27.  130

الدويل لسياسة حقوق  131 العدالة؟ حقوق اإلنسان واتفاقات السالم، املجلس  التفاوض عىل    

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_  ،)2006(  66 اإلنسان 

id=1551237 )آخر زيارة يف 22 حزيران/يونيو، 2018(.

الهيئة  132   اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية لالجئني والنازحني: تنفيذ "مبادئ بينريو"، مكتب 

www.ohchr.org/Documents/Publications/  ،)2007(  17 اإلنسان  لحقوق  السامية 

الحقاً  إليه  ]يشار   )2018 حزيران/يونيو،   22 يف  زيارة  )آخر   pinheiro_principles.pdf

اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية لالجئني والنازحني[.

الدويل لسياسة حقوق  133 العدالة؟ حقوق اإلنسان واتفاقات السالم، املجلس  التفاوض عىل    

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_  ،)2006(  66 اإلنسان 

id=1551237 )آخر زيارة يف 22 حزيران/يونيو، 2018(.

  سكوت لييك، دليل متهيدي لفهم وتقديم دعاوى اسرتداد السكن واألرض واملُلكية يف ميامنار،  134

www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/  ،)2017(  25 لالجئني  الرنويجي  املجلس 

.dis5182-hlp-guide-on-claiming-hlp-restitution---myanmar-v9_5-web-5.pdf

  امللحق 7، الصفحة 137.  135

  يف جمهورية التشيك، تعرّثت عملية اسرتداد املُلكية بالنسبة لليهود وأملان إقليم السوديت  136

لعقود من الزمن بسبب املتطلبات الصارمة لإلقامة واملواطنة واإلطار الزمني. وصحب هذا 

القانون  لتطبيق  قليلة  ضامنات  سوى  تقّدم  مل  للغاية  المركزية  إجراءات  التقييدي  النهج 

بشكل متّسق يف جميع أنحاء البالد. انظر الحق املعارص يف اسرتداد املُلكية يف سياق العدالة 

االنتقالية، الصفحات 11-23.

  جان آرنو، اتفاق جيد؟ اتفاق سيئ؟ من منظور التنفيذ، مركز جامعة برينستون للدراسات  137

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/  ،)2006(  1 الدولية 

.Good%20AgreementBad%20Agreement_Arnault.pdf

  أنظر باولو سريجيو بينريو، املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، املبادئ  138

U.N. Doc. E/ 14 ،9 املتعلقة باسرتداد السكن واسرتداد املُلكية لالجئني والنازحني الصفحات

www.unhcr.org/afr/protection/ ،)2005 ،حزيران/يونيو CN.4/Sub.2/2005/17 )28

women/50f6d7a49/principles-housing-property-restitution-refugees-dis-

عىل  الدول  )تشّجع  بينريو[  مبادئ  الحقاً  إليه  ]يشار   placed-persons-pinheiro.html

توقيت مناسب ومستقلة وشفافة  إجراءات ومؤسسات وآليات منصفة ويف  تأسيس ودعم 

"ينبغي  واملُلكية؛  واألرايض  السكن  باسرتداد  املتعلقة  الدعاوى  وإنفاذ  لتقييم  متييزية  وغري 

للدول أن تعني وكاالت عامة محددة توكل إليها مهمة إنفاذ قرارات وأحكام اسرتداد السكن 

واألرايض واملُلكية واألحكام . . . ينبغي للدول أن تضمن، من خالل القانون ووسائل مناسبة 

أخرى، أن السلطات املحلية والوطنية ملزمة قانوناً باحرتام وتنفيذ وإنفاذ القرارات واألحكام 

الصادرة عن الهيئات ذات الصلة فيام يتعلق باسرتداد السكن واألرايض واملُلكية"(.

  انظر ماري كاتياناجي، اسرتداد املُلكية وسيادة القانون يف بناء السالم: دراسة قابلية تطبيق  139

www.jica.go.jp/jica-ri/_archived/event/assets/Ka-  ،)2014(  11 البوسني  النموذج 

السالم[  بناء  يف  القانون  وسيادة  املُلكية  اسرتداد  الحقاً  إليه  ]يشار   tayanagi_4053.pdf

)"كانت هيئة حل نزاعات املُلكية العقارية )CRPC( هي الهيئة التي أنشئت لغرض محدد 

هو التعامل مع دعاوى املُلكية . . . ومع ذلك، مل يكن لدى هذه الهيئة وسائل إنفاذ ونادراً ما 

نُفذت القرارات التي اتّخذتها يف وقت مبكر"(.

140 UN-( مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،)OHR )  مكتب املندوب السامي 

HCR(، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، بعثة األمم املتحدة يف البوسنة والهرسك 

املُلكية  قانون  تنفيذ  خطة   ،)CRPC( العقارية  املُلكية  نزاعات  حل  هيئة   )UNMIBH(

http://www.ohr.  ،)2000(  9 الصفحة  الوكاالت،  بني  املشرتكة  اإلطارية  الوثيقة   )PLIP(

)آخر   int/?ohr_archive=plip-inter-agency-framework-document&print=pdf

زيارة يف 16 متوز/يوليو، 2018(.

  الحق املعارص يف اسرتداد املليكة يف سياق العدالة االنتقالية، الصفحة 14. 141

من  142 أفراد  الغالب  يف  يشغلها  السورية  الحكومة  داخل  والعسكرية  السياسية  املناصب    

الذين   – والدروز  والشيعة  واملسيحيون  العلويون  فيهم  مبن   – سوريا  يف  الدينية  األقليات 

الوظائف  اإلسالمية. ويشغل هذه  السنية –  االنتفاضات  األسد ملواجهة  إليهم حافظ  تودد 

كذلك العديد من أفراد السّنة من الطبقة العليا والوسطى الذين استفادوا اقتصاديا يف ظل 

األسد. انظر عىل سبيل املثال، إيفان بالكويل، عدو عدوي هو صديقي: الطائفية واألمن يف 

http://natoas- ،)2015 ،26 أيلول/سبتمرب )سوريا، الجمعية الكندي لحلف شامل األطليس 

sociation.ca/the-enemy-of-my-enemy-is-my-friend-sectarianism-and-secu-

rity-in-syria/ )آخر زيارة يف 13 متوز/يوليو، 2018(. 

  انظر الحق يف اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية يف البوسنة والهرسك، الصحفة 3 )يف اإلشارة  143

حقوق  ملعايري  البوسنيني  امتثال  لتيسري  كحافز  األورويب  االتحاد  يف  العضوية  استخدام  إىل 

اإلنسان الدولية ومبادئ الحكم الرشيد(.

عضوية  144 إىل  االنضامم  بطلب  تتقدمان  والهرسك  البوسنة  األورويب،  الربملان  جمعية    

 ،)1999 الثاين/يناير،  كانون   22(  8303 رقم  الوثيقة   ،655 رقم  االجتامع  أوروبا،  مجلس 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?File-

.ID=8457&lang=EN

  جمعية الربملان األورويب، البوسنة والهرسك تتقدمان بطلب االنضامم إىل عضوية مجلس  145

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/ ،)2002 ،الثاين الرأي 234 )22 كانون  أوروبا، 

.Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16967&lang=en

  الحق يف اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية يف البوسنة والهرسك، الصفحة 17.  146

  البوسنة وكرواتيا: تكلفة إعادة اإلعامر، مدير فريق العمليات املركزي االستخبارايت املشرتك  147

https://www.cia.gov/library/reading- ،)1995 ،20 ترشين الثاين/نوفمرب )بني الوكاالت 

.room/docs/1995-11-20.pdf

مكتب  148 السالم،  تنفيذ  ملجلس  التوجيهي  للمجلس  الوزاري  االجتامع  من  سيايس  إعالن    

.http://www.ohr.int/?p=54145 ،)1997 ،املندوب السامي، املادة 46 )30 أيار/مايو

التنمية  149  33 والقيود،  الفرص  السالم:  لبناء  كأداة  املساعدات  مرشوطية  بويس،  جيمس    

والتغيري 1026 – 1030 )2002(.

  ديفيد كورترايت، مثن السالم: الحوافز منع النزاع الدويل، لجنة كارنيغي ملنع النزاع املهلكة  150

www.carnegie.org/media/filer_public/c2/be/c2bec7e1-65b0-  ،)1997(  159

4e82-a2e1-c11713a4e7db/ccny_book_1997_price.pdf )آخر زيارة يف 22 حزيران/

يونيو، 2018(.

  تكلفة إعادة إعامر سوريا تُقّدر مببلغ 300 مليار دوالر، أي، خمسة أضعاف الناتج املحيل  151

اإلجاميل لعام 2010، مقابلة يف مؤمتر )FEMISE( مع أسامة القايض، رئيس مجموعة عمل 

اقتصادي سوريا، املنتدى األورومتوسطي ملعاهد العلوم االقتصادية )3 متوز/يوليو، 2017(، 

www.femise.org/en/articles-en/reconstruction-cost-of-syria-is-estimated-at-

300-billion-five-times-the-2010-gdp-femise-conference-interview-with-osa-

حزيران/  22 يف  زيارة  )آخر   /ma-kadi-president-of-syrian-economic-task-force

يونيو، 2018(.

  لكن انظر آرون جريفيث وكاثرين بارنز، قوى اإلقناع: الحوافز والعقوبات واملرشوطية يف  152



عودتنا أصبحت حلامً | 35

www.c-r.org/downloads/Accord%2019_2Incentives%20 ،)2008( 12 صنع السالم

من  )التحذير   and%20sanctions%20in%20peace%20processes_2008_ENG.pdf

أن الحوافز تنطوي عىل خطر قيام األطراف بالتوقيع للحصول عىل املكافآت أو مجرد تلبية 

التوقعات الدولية(.

153 S. AFR. CONST., Act 200 of 1993.

  ريم القنطري وكريم املفتي، بكرامتنا: وجهات نظر الالجئني السوريني يف لبنان حول التهجري  154

www.ictj.org/sites/ ،)2017( وظروف العودة والتعايش، املركز الدويل للعدالة االنتقالية

.default/files/ICTJ_Report_Syria_NotWithoutDignity.pdf

  شملت املنظامت مكتب املندوب السامي )OHR(، وهيئة األمم املتحدة السامية لشؤون  155

املتحدة  األمم  وبعثة   ،)OSCE( أوروبا والتعاون يف  األمن  الالجئني )UNHCR(، ومنظمة 

إعادة  إىل  العودة  يف  الحق  من  فيلبوت،  ب.  تشارلز   .)UNMiBH( والهرسك  البوسنة  يف 

الحقوق: استكامل اسرتداد املُلكية بعد الحرب يف البوسنة الهرسك، 18 املجلة الدولية لقانون 

الالجئني 43 )2006(. 

  نفس املرجع السابق، فيلبوت، الصفحات 42-56. 156

  روديغر فولفروم، اإلدارة الدولية يف حاالت ما بعد النزاع من قبل األمم املتحدة والجهات  157

الدولية األخرى، 9 الكتاب السنوي لـ)ماكس بالنك( لقانون األمم املتحدة 649-696 )2005(، 

.http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_wolfrum_9_649_696.pdf

للهجرة  158 الدولية  املنظمة  الدعاوى،  برامج  وتجارب  مامرسات  والتعويض:  املُلكية  اسرتداد    

http://publications.iom.int/system/files/pdf/property_restitution_ ،)2008( 14

compensation.pdf ]يشار إليه الحقاً اسرتداد املُلكية والتعويض[.

  املادة 11، امللحق 7. 159

  الحق يف اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية يف البوسنة والهرسك، الصفحتان 11-10؛ اسرتداد  160

املعايري  وضع  عىل  املرتتبة  اآلثار  والهرسك؛  البوسنة  يف  النزاع  بعد  الالجئني  وعودة  املُلكية 

واملامرسات الدولية، الصفحة 507. 

  شارماال نايدو وآخرون، األعامل املتعلقة باأللغام وحقوق األرض يف جنوب السودان: النتائج  161

والتوصيات الرئيسية، مركز جنيف إلزالة األلغام ألغراض إنسانية/املجلس الرنويجي لالجئني 

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/mine-action-and-  )2013(  12

land-rights-in-south-sudan.pdf )آخر زيارة يف 22 حزيران/يونيو، 2018(. 

  الحق يف اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية يف البوسنة والهرسك، الصفحة 9. 162

  دستور جنوب إفريقيا، املادة 200 لعام 1993.  163

  اسرتداد حقوق ُملكية األرايض، القانون 22 بتاريخ 17 ترشين الثاين/نوفمرب، 1994 )دستور  164

جنوب إفريقيا( http://www.justice.gov.za/lcc/docs/1994-022.pdf )آخر زيارة يف 16 

متوز/يوليو، 2018(.

  اسرتداد املُلكية والتعويض، الصفحة 52. 165

  اسرتداد حقوق ُملكية األرايض، القانون 22 بتاريخ 17 ترشين الثاين/نوفمرب، 1994 )جنوب  166

إفريقيا(، http://www.justice.gov.za/lcc/docs/1994-022.pdf )آخر زيارة يف 16 متوز/

يوليو، 2018(.

  اسرتداد املُلكية والتعويض، الصفحة 44. 167

168 UN-( مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،)OHR )  مكتب املندوب السامي 

HCR(، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، بعثة األمم املتحدة يف البوسنة والهرسك 

املُلكية  قانون  تنفيذ  خطة   ،)CRPC( العقارية  املُلكية  نزاعات  حل  هيئة   )UNMIBH(

http://www.  ،)2000(  11-12 الصفحة  الوكاالت،  بني  املشرتكة  اإلطارية  الوثيقة   )PLIP(

 ohr.int/?ohr_archive=plip-inter-agency-framework-document&print=pdf

)آخر زيارة يف 16 متوز/يوليو، 2018(.

  الحق يف اسرتداد السكن واسرتداد املُلكية يف البوسنة والهرسك، الصفحة 43. 169

  يتضمن كتاب األنظمة الخاص بهيئة حل نزاعات املُلكية العقارية )CRPC( بشأن رشوط  170

وإجراءات اتخاذ القرار بشأن دعاوى إعادة املمتلكات العقارية لألشخاص النازحني والالجئني 

"القواعد واألنظمة" التي اعتمدتها الهيئة عمالً باملادة 15 من امللحق 7 من اتفاق دايتون 
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za/lcc/docs/1994-022.pdf )آخر زيارة يف 16 متوز/يوليو، 2018(.
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