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سوريا

يضطر العديد من السوريين اليوم للعيش في بيوتهم التي طالها الدمار والتخريب ّ
تحقيق
جراء الحرب
ّ
الدائرة ،وعدم حصولهم على تعويضات مالئمة إلعادة الترميم ،بينما يستغل «الوسطاء» معاناتهم
ّ
الحكومية
مستفيدين من فساد الدوائر

السوريون يتآخون مع الدمار

التعويضات بـ«القطارة» ...والمحافظة تتذرع بحجم األعباء
دمشق ــ مودة بحاح
الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ّـب ـ ـب ـ ـتـ ــه الـ ـ ـح ـ ــرب
املتواصلة في سوريا ،منذ ما يقارب
أربع سنوات ،بلغ حدودًا مخيفة ،وال
ّ
ّ
شك في أن هذا الدمار أصاب األمالك
ّ
ال ـخــاصــة لـلـمــواطـنــن ،كــذلــك أص ــاب
ّ
العامة .ففي دمشق وريفها
األمــاك
ّ
تعرضت الكثير مــن املباني للدمار
ّ
ّ
الكلي أو الـجــزئــي ،وتـعــرضــت أعــداد
كـبـيــرة مــن ال ـس ـ ّـي ــارات لـلـضــرر بفعل
التفجيرات وقذائف الهاون الطائشة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي دعـ ــا امل ـح ــاف ـظ ــة إلـ ــى أن
تتخذ قــرارًا بالتعويض للمواطنني
ع ـ ّـم ــا ل ـح ــق ب ـه ــم م ــن ضـ ـ ــرر ،وق ــام ــت
ل ــذل ــك ب ـ ــإح ـ ــداث ل ـج ـن ــة مـتـخـصـصــة
ب ـهــذا ال ـش ــأن ،جـعـلــت م ــن مـهـمــاتـهــا،
الوقوف على الوقائع ،وتقدير حجم
األض ـ ـ ـ ـ ــرار ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ ّـم تـ ـح ــدي ــد مـبـلــغ
ال ـت ـع ــوي ــض ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ص ــرف
امل ـب ـلــغ ف ــي مــرح ـلــة الح ـق ــة ،ق ــد تــأتــي
س ــري ـع ــا ،وق ـ ــد ت ـت ــأخ ــر لـ ـع ـ ّـدة أش ـهــر
ّ
بسبب أعداد املتضررين الكبيرة .إل
ّ
أن ما يثير سخط املتضررين ،ليس
ّ
ّ
امل ــدة التي تستغرقها عملية صرف
ُ
املبالغ املقررة ،بل املبالغ التي تقرها
ّ
املحافظة ،والتي ال تغطي غير جزء
مــن اإلصــاحــات ،مــا يضطر املواطن
إلى أن يكمل اإلصالح والترميم على
حسابه الخاص.
ف ــي مـنـطـقــة م ـســاكــن بـ ــرزة تـعـ ّـرضــت
س ـي ــارة وائـ ــل ألض ـ ــرار ك ـب ـيــرة ج ـ ّـراء
سقوط قذيفة هاون عليها ،فما كان
منه غير أن تـقـ ّـدم بطلب التعويض
للمحافظة التي عمدت إلــى الكشف
ّ
السيارة وتقدير حجم الضرر،
على
ّ
ّ
«وم ـ ــن ثـ ــم ص ــرف ــت مـبـلـغــا ال يـغــطــي
غ ـي ــر جـ ـ ــزء مـ ــن ت ـك ــال ـي ــف اإلص ـ ـ ــاح،
واضطررت إلى دفع باقي التكلفة من
جيبي» ،يقول.
ّ
ت ـبــدو حـكــايــة وائـ ــل أخـ ــف وطـ ــأة من
ح ـكــايــة هـ ــادي الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض مـنــزلــه
ف ــي م ـس ــاك ــن بـ ـ ــرزة ألض ـ ـ ــرار ك ـب ـيــرة،
وعند ّ
تقدمه بطلب التعويض حصل
ّ
على مبلغ مئتي ألــف لـيــرة ســوريــة،
مشروطة بأن يباشر أعمال الترميم
مباشرة ،تحت إنــذار بهدم منزله إن

ّ
يؤدي بعض المحامين دور الوسيط ،ما يمكنهم من تحصيل تعويضات كبيرة لزبائنهم لقاء عموالت (األناضول)

ّ
تــأخــر بــذلــك ،األمــر الــذي أجـبــره على
استدانة باقي التكاليف ،لكون املبلغ
ّ
امل ـصــروف ال يغطي إل ج ــزءًا يسيرًا
ّ
ّ
عملية الترميم فــي ظــل االرتـفــاع
مــن
الكبير ألسعار مواد البناء.
ّ
يختلف وضــع املـنــاطــق الـتــي تمكن
الـجـيــش ال ـس ــوري م ــن اسـتـعــادتـهــا،
ع ــن تـلــك ال ـتــي ال ت ــزال تـحــت ص ــراع
غـ ـي ــر مـ ـحـ ـس ــوم ،حـ ـي ــث لـ ــن يـحـصــل

«النصرة» تعلن «معركة الحسم» في وادي الضيف والحامدية
إدلب ــ سائر اسليم
شنت «جبهة النصرة» و«جند األقصى» هجومًا هو األعنف خالل شهور على
معسكري وادي الضيف والحامدية املحاصرين جنوب إدلب منذ  11شهرًا،
بمشاركة «أحرار الشام» وفصائل أخرى.أكثر من  5000مقاتل حشدت الفصائل
املسلحة للمعركة التي أطلق عليها «معركة الحسم» بمشاركة أكثر من  30دبابة
وصواريخ متطورة اغتنمتها «النصرة» من معاركها األخيرة مع
«حركة حزم» و«جبهة ثوار سوريا».مصدر عسكري من داخل
معسكر الحامدية قال لـ«االخبار» ّإن «الهجوم بدأ بتمهيد مدفعي،
وكنا على علم مسبق به وتم تحصني املواقع وتنفيذ ضربات
استباقية على مواقع املسلحني املجاورة ،وخاصة في بلدات
كفرومة ،وقميناس ،وكفرنبل ،ومعرشورين».
وسيطرت الفصائل املقاتلة «إعالميًا» على معظم نقاط
املعسكرين ،إال ّأن مصدرًا عسكريًا أكد عدم صحة سقوط أي
نقطة بأيدي املسلحني ،و«أن االشتباكات مستمرة وبوتيرة أعنف
ً
مع غياب مساندة سالح الجو نتيجة سوء الظروف الجوية ليال»،
في وقت كان فيه للطيران دور كبير في ساعات الصباح األولى.
املعركة لم تحسم بعد ،هكذا ّ
عبر املصدر املعسكري ،مضيفًا «في الساعات املقبلة،
ستكون املعركة أشد ضراوة مع وصول تعزيزات كبيرة للمسلحني من الريفني
اإلدلبي والحموي».

م ــن تـ ـع ـ ّـرض ــت ب ـي ــوت ـه ــم لـ ـل ــدم ــار أو
ال ـت ـخــريــب ،ف ــي امل ـنــاطــق الـ ّـســاخ ـنــة،
على اي تعويضات حاليًا ،باعتبار
ّ
أن ل ـج ــان ال ـك ـشــف غ ـيــر ق ـ ــادرة على
الــوصــول إلــى الـبـيــوت للكشف على
ّ
ح ــال ـت ـه ــا ،ك ــذل ــك إن األوض ـ ـ ـ ــاع فــي
ّ
تلك املناطق لــم تستقر بعد ملعرفة
الحصيلة النهائية لــأضــرار .يقول
ّ
طارق ،من سكان جوبر« :اضطررنا
إلـ ــى الـ ـخ ــروج م ــن ج ــوب ــر وال ـل ـجــوء
إلــى جرمانا ،حيث استأجرنا بيتًا
ب ـع ــدم ــا ت ـق ــدم ـن ــا ب ـط ـل ــب ت ـع ــوي ــض،
وق ـم ـن ــا ب ـت ـس ـج ـيــل م ـعــام ـل ـت ـنــا ل ــدى
م ـخ ـف ــر الـ ـعـ ـب ــاسـ ـي ــن ،ل ـك ـن ـن ــا ح ـتــى
ال ـل ـح ـظــة ل ــن نـحـصــل ع ـلــى جـ ــواب».
وهــي حــال مشابهة لحال أم محمد
ال ـنــازحــة م ــن دومـ ــا ،وال ـت ــي تـقـ ّـدمــت
بطلب التعويض منذ حزيران ،2012
ولـ ــم ت ـح ـصــل ع ـل ــى ّ
أي م ـب ـلــغ حـتــى
ّ
ّ
اليوم ،مع العلم أن الجهات املعنية
ستزودها فقط بما ال يتجاوز %25
مــن قـيـمــة األض ـ ــرار .تـقــول أم محمد
لـ «األخبار»« :محافظة ريف دمشق،
ّ
تتحجج اليوم
املـســؤولــة عــن دوم ــا،
بـعــدم وج ــود كـشــف عـلــى امل ـنــزل من
قبلهم ،وأن الكشف الذي ّ
تقدمت به
إلـيـهــم يقتصر عـلــى ضـبــط الشرطة
ّ
فـ ـق ــط ،مـ ــع ال ـع ـل ــم أن قـ ـ ــرار ال ـك ـشــف
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــاملـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـ ــدر ب ـعــد
تقديمي الطلب ّ
بعدة أشهر».
ّ
ّ
في ظل ذلك ،يؤكد بعض املتضررين
ّ
أن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ال تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي ق ـي ـمــة
ال ـت ـع ــوي ــض املـ ـمـ ـن ــوح لـ ـه ــم ،بـ ــل فــي
االسـتـنـســابـ ّـيــة فــي ال ـصــرف .فبينما
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـتـ ـض ــرري ــن
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم ّ ،أو
يحصلون على مبالغ زهيدة ،يتلقى

الـبـعــض مـبــالــغ ت ـع ــادل أض ـع ــاف ما
يستحقونه ،مستفيدين مــن بعض
املحامني الــذيــن وج ــدوا فــي الكارثة
ً
فــرصــة جـ ّـيــدة ملـمــارســة االسـتـغــال.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ي ـقــول عـلــي ،أحــد
املتضررين« :يؤدي بعض املحامني
دور ال ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــط مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ــن
عــاقــات ـهــم الـشـخـصـ ّـيــة م ــع مــوظـفــي
ّ
املحافظة ،مــا يمكنهم مــن تحصيل
ت ـعــوي ـضــات ك ـب ـيــرة لــزبــائ ـن ـهــم لـقــاء
عموالت ّ
مالية».
ك ـ ـثـ ــرت ش ـ ـك ـ ــاوى امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ب ـه ــذا
ّ
الـخـصــوص ،إل أن املحافظة تعتبر
ّ
التحدي كبيرًا ،واألمــوال التي
حجم
ّ
تصرفها ليست بقليلة ،حيث قدرت
«ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ــرع ـي ــة ل ـل ـت ـعــويــض عــن
األضرار» في املحافظة ،حجم األموال
املـنـفـقــة ب ـ ــ 800مـلـيــون ل ـيــرة سـ ّ
ـوريــة،
شملت  5700طلب تـ ّـم صــرفــه ،وذلــك
لغاية حــزيــران املــاضــي .كذلك رفعت
جـ ــداول إل ــى «لـجـنــة إعـ ــادة اإلع ـمــار»
ع ــن ال ــرب ــع الـ ـث ــال ــث م ــن ع ـ ــام ،2014
بحيث تبلغ قيمة املبالغ املستحقة
للتعويض ،حسب الـتـقــديــرات ،أكثر
ـون ل ـي ــرة ،م ــع الـعـلــم أن
م ــن  136مـلـيـ ُ
ّ
الحسي
بعض املناطق أجري الكشف
عـلـيـهــا ف ــي ف ـت ــرات ســاب ـقــة ،ومـعـظــم
ه ــذه الـطـلـبــات تـشـمــل منطقة ب ــرزة،
ّ
بمعدل 75طلبًا في الـيــوم ،وذلــك إثر
ّ
إجراء املصالحة الوطنية فيها.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ــوض ــح وزارة

تقارير أخرى
على موقعنا

ّ
اإلدارة امل ـح ـل ـ ّـي ــة ،أنـ ـ ــه ق ـب ــل صـ ــدور
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـك ـش ــف
ال ـح ـســي ك ــان االع ـت ـم ــاد ع ـلــى تـقــديــر
ّ
املختصة ،يجري
األضرار ،من اللجنة
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ــوص ـي ــف الـ ـش ــرط ــة ،وال
ّ
ّ
سيما قبل تقويم اإلدارة املحلية .أما
ال ـحــاالت الـتــي وردت بـعــد التعميم،
فينطبق عليها الكشف الحسي ،وال
تقبل ّ
أي طلبات تعويض من اللجان
الفرعية ،املشكلة لهذه الغاية ،بهذا
الشأن ،تحت طائلة املسؤولية.
وفـ ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص ط ـل ـبــات املــواط ـنــن
ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـل ـكــون وث ــائ ــق إث ـب ــات
رس ـم ـيــة ،بـسـبــب ع ــدم ف ــرز مبانيهم
لعدم اكتمالها ،وعدم الحصول على
قــرار حكم ،أكــدت اللجنة أن املعالجة
تـجــري بــاألســس نفسها الـتــي أق ـ ّـرت
للعشوائيات ،بحيث تقبل الطلبات
م ــن امل ــواطـ ـن ــن املـ ـتـ ـض ــرري ــن ،ال ــذي ــن
تنطبق عليهم ه ــذه ال ـحــالــة ،مرفقة
بإحدى الوثائق الواردة في املرسوم
 40لعام .2012
واعـ ـتـ ـب ــرت «ل ـج ـن ــة إع ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار»
أن الـ ـنـ ـق ــاب ــات امل ـه ـن ـي ــة وامل ـن ـظ ـم ــات
الشعبية تعامل معاملة األف ــراد في
مـجــال التعويض عــن األض ــرار التي
لحقت بممتلكاتها ،من حيث األسس
ومقدار التعويض.
ولكن ،مهما كانت مبررات املحافظة،
ّ ّ
والـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـ ـه ــا ،إل أن
الـكـثـيــريــن م ـ ّـم ــن خ ـس ــروا أجـ ـ ـ ً
ـزاء من
منازلهم ،يضطرون اليوم إلى السكن
فيها رغم ما أصابها من ضرر ،لعدم
ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر مـ ـ ــواد ال ـب ـنــاء
وال ـص ـي ــان ــة ،وهـ ــم ب ــذل ــك يـقـتـسـمــون
امل ـع ــان ــاة م ــع غ ـيــرهــم م ــن ال ـنــازحــن
بانتظار انتهاء األزمة.

