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مخطط إعادة إعمار اليرموك غير قابل للتنفيذ ()Getty

تتشابه مخططات النظام السوري لالستيالء على عقارات مخيم اليرموك الذي احتضن الالجئين الفلسطينيين في
دمشق ،مع قانون أمالك الغائبين اإلسرائيلي والذي فقدوا بموجبه أرضهم وديارهم لتتكرر نكبتهم بعد  70عامًا

نكبة مخيّم
اليرموك

استنساخ «قانون أمالك الغائبين» في دمشق
عمار الحلبي

يتابع الفلسطيني السوري رامي،
ب ـح ـس ــرة ،ع ـبــر ش ــاش ــة ج ــوال ــه من
مـ ـك ــان إق ــامـ ـت ــه فـ ــي م ــدي ـن ــة مــاملــو
جنوب السويد ،كيف جرى نهب ملكية منزله
ّ
املخطط التنظيمي ّ
ملخيم
في سورية ،بموجب
ال ـيــرمــوك ال ــواق ــع جـنــوب الـعــاصـمــة الـســوريــة
والـصــادر ًعــن حكومة النظام .ال أستطيع أن
أحرك ساكنا يقول رامي الذي رفض ذكر اسمه
بالكامل حفاظا على سالمة أقاربه املوجودين
في ســوريــة ،بينما يتحدث عن ضياع كل ما
كان يملكه في دمشق ،رغم أنه أنفق من عمره
 7أعـ ـ ــوام كــام ـلــة م ــن أجـ ــل ج ـمــع قـيـمــة امل ـنــزل
ال ــذي كــانــت الـعــودة إلـيــه بمثابة الخطة «ب»
ف ــي ح ــال ع ــدم ت ـجــديــد ال ـح ـكــو ّمــة الـســويــديــة
لحمايته الـفــرعـيــة( ،ل ـجــوء مــؤقــت مـ ّـدتــه عــام
قابل للتجديد ومـشــروط بالعودة إلــى البلد
األم بعد زوال الخطر) ،قائال »:لم أحصل على
اللجوء السياسي والعودة إلى سورية قائمة
في أي لحظة وال أعرف ماذا سنفعل».

استنساخ «قانون أمالك
الغائبين» اإلسرائيلي
ي ـت ـشــابــه هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،م ــع «قـ ــانـ ــون أم ــاك
الـغــائـبــن» ال ــذي أقـ ّـرتــه حـكــومــة االح ـتــال في
 20مـ ـ ــارس/آذار  ،1950وال ــذي ي ـعـ ّـرف كــل من
ّ
ُ
ه ّجر او نــزح أو تــرك حــدود فلسطني املحتلة
سبب
حتى نوفمبر/تشرين الثاني  1947ألي ّ ٍ
كان بما في ذلك املعارك مع االحتالل على أنه
ّ
ويخول لسلطات االحتالل االستيالء
«غائب»
على أمــاك الغائبني .ويشترك «قانون ّأمالك
ّ
مخيم اليرموك» بأنهما
الغائبني» و»تنظيم
ال يعترفان بملكية أصحاب األرض النازحني
والــاج ـئــن ،وي ـقــول إبــراه ـيــم الـعـلــي الـبــاحــث
ف ــي «م ـج ـمــوعــة ال ـع ـمــل م ــن أج ــل فلسطينيي
ُ
ّ
سـ ــوريـ ــة»« :إن س ــك ــان امل ـخ ـ ّـي ــم هـ ـ ّـجـ ــروا على
دفعات من تاريخ  16ديسمبر /كانون األول
ّ
 ،2012وحتى  22مايو /أيار  2018وأصبحوا
ّإمـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ــازحـ ـ ــن داخـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ــوريـ ـ ــة أو الجـ ـئ ــن
ً
خــارج ـهــا» ،الفــتــا إل ــى أن  %54مــن الــاجـئــن
ّ
ً
الفلسطينيني ُفــي ســوريــة ع ـمــومــا تــوجـهــوا
إلــى لـبـنــان .وشـ ّـيــد مخيم الـيــرمــوك منتصـف

ع ــام  1954عـلــى مـســاحــة  220هـكـتــارا جنوب
حــي امل ـيــدان الــدمـشـقــي ،واسـتــأجــرتــه «الهيئة
الـعــامــة لــاجـئــن الفلسطينيني فــي ســوريــة»
ودفعت وكالة «أونروا» كامل التكاليف املالية،
بحسب دراســة صــادرة عن «مجموعة العمل
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة» ،والـتــي حــددت
ّ
ّ
املخيم قبل الثورة السورية بـ 600
عدد سكان
ألف سوري ونحو  230ألف فلسطيني .وبعد
الحرب وتهجير أهالي املخيم بينت عمليات
املسح امليدانية تدمير  %20من مساحة املخيم
بـشـكـ ٍـل كــامــل ون ـحــو  %40م ــن األب ـن ـيــة يمكن
ّ
االس ـت ـفــادة منها وإعـ ــادة الـســكــان إلـيـهــا ،في
حني أن  %40أخــرى ّ
تعرضت لضرر بدرجات
متفاوتة ،وفق املصدر ذاته.
وف ــي ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن م ــن شـهــر يــونـيــو/
حــزيــران املــاضــي ،أعلنت محافظة دمشق عن
امل ـخ ـطــط الـتـنـظـيـمــي ال ـع ــام ملـنـطـقــة ال ـيــرمــوك
برقم  ،3/298وال ــذي جــاء ضمن القانون رقم
ّ
تنظيمية أو
 ،10وينص على «إحــداث منطقة
ّ
ّ
التنظيمي العام للوحدات
أكثر ضمن املخطط
ّ
ّ
اإلداري ـ ــة» .وعـقــب إص ــدار املخطط التنظيمي
ف ـت ـحــت م ـحــاف ـظــة دم ـش ــق بـ ــاب االع ـت ــراض ــات
لألهالي ممن لديهم حقوق عقارية في املنطقة
ّ
ّ
التوجه
املخيم عليه
(كــل من يملك عـقـ ًـارا في
إلى محافظة دمشق إلثبات ملكيته عبر عقد
شراء أو حكم محكمة للعقار أو فواتير املياه
والكهرباء أو أي ما يثبت ملكية املنزل) ،لكن
ّ
ّ
تكمن املشكلة ،في أن غالبية سكان اليرموك
خـ ــارج امل ـخ ـ ّـيــم ،ب ـعــد املـ ـع ــارك ال ـطــاح ـنــة الـتــي
دارت داخ ـلــه ،والـتــي انتهت بسيطرة تنظيم
«داع ـ ــش» عـلـيــه ،ث ــم خ ــروج ــه بـمــوجــب اتـفــاق
ّ
سري مع النظام السوري إلى بادية السويداء،
ّ
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن ســكــان املـخــيــم س ــواء مــن نــزح
منهم إلى مناطق املعارضة السورية ،أو لجأوا
إلــى الــدول املـجــاورة أو الــدول األوروب ـيــة غير
ً
قادرين على الحضور وتثبيت امللكية ،فضل
عن أن من بقوا في دمشق ،بعضهم فقد وثائق
إثبات امللكية ،وفق إفادة رئيس بلدية سابق
في ريف دمشق ،رفض الكشف عن هويته.

هندسة االستيالء
بالقانون
على المخيم
ً
ً
مهندسا سابقا كان
قابلت «العربي الجديد»

تعويضات المالك
في مخيم اليرموك
لن تزيد عن  %10من
قيمة العقار
 % 54من الالجئين
الفلسطينيين
في سورية
توجهوا إلى لبنان
ّ

ـف دم ـش ــق ،طلب
يـعـمــل رئ ـيــس ب ـلــديــة ف ــي ري ـ ً
ع ــدم الـكـشــف عــن هــويـتــه خــوفــا عـلــى عائلته
امل ــوج ــودة فــي دم ـشــق ،مــوضـحــا أن ــه سـبــق أن
ّ
شــارك في وضــع مخططات تنظيمية سابقة
وتــابــع« :املـخـطــط التنظيمي يـجــب أن يكون
نتيجة احـتـيــاج ،وهــذا االحـتـيــاج نــوعــانّ ،إمــا
ّ
ّ ً
ً
تنظيميا
أن يقترح املجلس املحلي مخططا
ملنطقته م ـ ّـرة كــل سـبــع س ـن ــوات ،أو أن يكون
املـخـ ّـطــط التنظيمي جــاء بـنـ ً
ـاء على طلب من
البلدية ،والتي هي أعلى سلطة في الوحدات
اإلدارية».
ّ
مخيم اليرموك منطقة
وأضــاف املهندس ،أن
ّ
مستقلة وفيه مجلس بلدي وبلدية منتخبة،
ً
مــن  30ع ـضــوا ووف ــق ال ـقــانــون الـقــديــم كــانــوا
ّ
هم أصحاب الـقــرار الوحيد في طلب مخطط
تنظيمي وتغير األمر بعد إصدار القانون رقم
 ،10الصادر عام  2018والذي سحب الصالحية
ّ
من البلديات وأتاح للمحافظة إصدار مخطط
تنظيمي دون الرجوع إلى البلدية.

مسح الهوية الفلسطينية
ّ
اط ـل ـع ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ع ـل ــى امل ـخــطــط
التنظيمي وال ــذي نشرته صحيفة «الــوطــن»
ال ـس ــوري ــة ف ــي ش ـهــر ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ّ
مخيم الـيــرمــوك إلــى ثالثة
وبموجبه ينقسم
أق ـســام كــل منطقة لـهــا ن ـظــام مـخـتـلــف .وهنا
ّ
ً
ّ
حاليا
«املخيم
يعلق رئيس البلدية السابق:
ّ
فيه مناطق مخالفة ومناطق منظمة ،وتقسيم
ّ
امل ـخ ـ ّـي ــم ف ــي امل ـخ ــط ــط ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي إلـ ــى ث ــاث
مناطق يهدف إلــى إنشاء منطقة فيها أبــراج
وأخ ــرى فيها فـيــات فــاخــرة وثــالـثــة شعبية،
وب ـع ــد ذلـ ــك ي ـتــم إجـ ـ ــراء تـغـيـيــر دي ـمــوغــرافــي
للمنطقة عبر توطني موالني للنظام».
الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف األكـ ـب ــر ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـدث ع ـن ــه رئ ـيــس
ّ
الـبـلــديــة ،هــو أن املـخــطــط غـيــر قــابــل للتنفيذ
مــن الناحية الواقعية رغــم أنــه يسرق حقوق
األه ــال ــي ويـسـتــولــي عـلــى أمــاك ـهــم ،موضحا
أن« :الـنـظــام فــي وضـعــه الـحــالــي ال يستطيع
ّ
إعمار منطقة تكلف مليارات الدوالرات ،وعلى
ّ
سبيل املثال املنطقة التنظيمية في حي املزة
والتي كــان من املفترض أن تكون جاهزة في
عام  2016لم يتم إجراء أي عملية إعمار فيها
ّ
حتى اآلن».
املؤشرات السابقة يراها إبراهيم العلي نذير
خـطــر ع ـلــى إل ـغــاء مــا ك ــان يتمتع بــه املخيم
مـ ــن خ ـص ــوص ـي ــة ،ل ـك ــون ــه ح ــاض ـن ــة شـعـبـيــة
لــاجـئــن ،خــا ّصــة بـعــدمــا تــم تـحــويــل املخيم
من إدارة مستقلة إلى حي من أحياء دمشق.
وأضـ ــاف ال ـع ـلــي ،أن الـشـكــل ال ـجــديــد املـقـتــرح
ً
ً
ً
كبيرا ويجعل من
عمرانيا
تغييرا
سيحدث
ً
ً
املـخـ ّـيــم ج ـ ً
ـزرا وأب ــراج ــا وكـتــا أسمنتية غير
مترابطة ،كما يزيل البنية السكانية الحالية،
ً
ً
ّ
عموما
املخيمات
موضحا في هذا السياق ،أن
ل ـهــا رم ــزي ــة ن ـضــال ـيــة وث ــوري ــة لـ ــدى الـشـعــب
الفلسطيني فهي إحدى الشواهد الحية على
جــري ـمــة االحـ ـت ــال الـ ــذي ط ــرد وه ـج ــر شعب
فلسطني عــام  1948وبقاء املخيم يعني بقاء
قضية الالجئني حية.
قضم المباني
تـنـقـســم عـ ـق ــارات امل ـخ ـيــم م ــن نــاح ـيــة املـلـكـيــة
إلــى ثالثة أن ــواع ،األول هــو «أراض ــي النمرة»
وتعود ملكيتها إلى «الهيئة العامة لالجئني

الـفـلـسـطـيـنـيــن» (ح ـكــوم ـيــة س ــوري ــة) وتـبـلــغ
م ـســاحــة ال ـن ـم ــرة الـ ــواحـ ــدة بـ ـح ــدود  48مـتــرا
مــربـعــا ،وزع ــت ه ــذه األراضـ ــي عـلــى الالجئني
عند تأسيس املخيم مطلع خمسينيات القرن
املاضي بمعدل نمرة واحدة لكل عائلة ،وتشكل
هذه األراضي حوالي  %15من مساحة املخيم
الحالية وفــق الخريطة التنظيمية للمخيم،
أم ــا ال ـنــوع الـثــانــي فـهــي ع ـقــارات سـنــد تمليك
«ط ــاب ــو» م ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري وهـ ــذا ال ـنــوع
مدفوع ثمنه من قبل املالكني ،ولكنه ال يتجاوز
في أحسن األح ــوال  %5من سكان املخيم ألن
غالبية العقارات غير مفرزة وغير قابلة للفرز
(ال يمكن توزيعها) ومعظم الفلسطينيني غير
حاصلني على هذا النوع من امللكية ،في حني
أن الـنــوع الـثــالــث فهو ملكية بموجب وكالة
كاتب عدل أو حكم قضائي ويتملك وفق هذا
الـنــوع الكثير مــن سكان املخيم ،وهــذا النوع
أيضا يدفع الفلسطيني ثمنه ،بحسب العلي.
وتـ ــابـ ــع« :املـ ـخـ ـط ــط الـ ـج ــدي ــد ي ـق ـضــم ح ـ ــارات
ً
ً
ً
كبيرا تختفي
عمرانيا
تغييرا
كاملة ويحدث
معه مالمح املخيم ،ويقسم املخيم إلــى ثالث
م ـنــاطــق رئ ـي ـس ـيــة ،األول ـ ــى  93ه ـك ـتــار األك ـثــر
ضـ ً
ـررا والثانية  48هكتارا متوسطة الضرر
والثالثة  79هكتارا قليلة التضرر ،وال يسمح
بـعــودة أكـثــر مــن  % 40مــن سـكــان املخيم إلى
املنطقة قليلة التضرر بشرط إثـبــات امللكية،
َب َ
يد أن هذا الشرط قد يكون غير قابل للتحقق
ألس ـب ــاب تـتـعـلــق بــال ـقــوانــن واألن ـظ ـم ــة الـتــي
سنتها ال ــدول ــة كــالـقــانــون رق ــم  10أو تتعلق
بالالجئني بسبب فقدانهم األوراق الثبوتية
أو وجودهم خارج البالد».
وتـ ـلـ ـق ــت مـ ـح ــافـ ـظ ــة دم ـ ـشـ ــق نـ ـح ــو  10آالف
ّ
خــطــط التنظيمي من
اع ـتــراض عـلــى شـكــل املـ ً
فلسطينيني سوريني ،وفقا ملا ذكــره املحامي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ـسـ ــوري نـ ــور ال ــدي ــن سـلـمــان
والــذي يعيش في دمشق ،بحسب ما جاء في
مـنـشــور عـلــى صـفـحـتــه ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك» وفــي
 26أغـسـطــس/آب املــاضــي ،أص ــدرت محافظة
دم ـشــق قـ ـ ـ ً
ـرارا بــال ـتــريــث ف ــي إص ـ ــدار املـخـطــط
التنظيمي النهائي ملخيم اليرموك ،وتشكيل
ّ
للمخيم.
لجنة لدراسة «الحلول املستقبلية»
ّ
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ي ــؤك ــد أي ـم ــن أبـ ــو هــاشــم،
ّ
ّ
لتجمع نصير (تجمع حقوقي
املنسق العام
لفلسطينيي س ــوري ــة) أن ه ــذا الـ ـق ــرار هــدفــه
امتصاص النقمة الكبيرة لدى الفلسطينيني،
وتضييع املزيد من الوقت من أجل منع عودة
األهالي إلى املخيم».

تعويضات غير مجدية
ي ـس ـت ـنــد امل ـخ ـط ــط ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ف ــي ت ـعــويــض
أصـحــاب األم ــاك املشمولة بــإعــادة التنظيم،
إلى املرسوم رقم  5لعام  1982والــذي يحصر
التعويض ُوفق مساحة البناء وليس األبنية
والشواغل املشادة عليه ،وتوزيعها إلى أسهم
بني املالكني ،بحسب أبو هاشم والــذي اعتبر
األم ــر مـجـحـفــا بـحـقــوق املــال ـكــن ف ــي املـنــاطــق
الـتــي تخضع إلع ــادة التنظيم ،إذ لــن تتعدى
نسبة التعويض بأقل مــن ربــع قيمة العقار،
ومــع فــروقــات األس ـعــار والتضخم الـحــاد في
الليرة الـســوريــة ،وحـســاب التعويضات وفق
نسب تقل ً
كثيرا عن القيمة الحقيقة للعقارات،
قد ال يتعدى ما يحصل عليه املــاك  %10من
قيمة عقارهم في أحسن األحوال.

