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األربعاء 5 كانون األول 2018

رؤية منّظمات جمتمٍع مديّنٍ سوريّة حول 
املبادئ العاّمة لعملّية إعادة البناء

بيــــان مشرتك
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ــة  ــة، وكيفّي بــدأت بعــض الدوائــر السياســّية احلديــَث عــن إعــادة البنــاء يف ســورية. وهنــاك مــن بــدأ بدراســة خيــارات هــذه العملّي
تعزيــز دوره فيهــا عندمــا حيــن الوقــت املناســب. وإذ ُتظهــر املناقشــات الــي اطّلعنــا عليهــا ارتبــاط هــذه العمليّــة ابلتســوايت املمكنــة 
بــن الــولايت املّتحــدة األمريكّيــة وروســيا علــى وجــه اخلصــوص، وبقّيــة األطــراف الدولّيــة واإلقليمّيــة بدرجــٍة أقــّل، إّل أّنــا تبــدي 
ميــًا للتخّفــف مــن شــروط العدالــة والدميقراطيّــة. كمــا أّن هــذه املناقشــات تفــرض أّن عمليّــة إعــادة البنــاء املزمــع القيــام هبــا ســتتيح 
للســورّين كافــًة فرًصــا متســاوية، وأّن ذلــك يعــي أّن كّل الســورّين/ات –اتليًــا- ســيعاَملون إبنصــاٍف يف هــذه العمليّــة، إّل أّن 

الواقــع يتناقــض مــع هــذا الفــراض.
ومــن موقــع النتمــاء للســورّين ولســورية، وألّن وجــودان ومســتقبلنا كمجتمــٍع مــديّنٍ مرتبــط ابلدميقراطيّــة والســعي للعدالــة، جنــد 
أنفســنا معنّيــن ابلتفاعــل مــع موضــوع إعــادة البنــاء علــى أنّــه احملــّدد األساســّي ملســتقبل بلــدان وشــعبنا، والفاصــل بــن أن تكــون 
هنــاك دميقراطيّــٌة يف أّي وقــٍت، أو أن تتــّم رعايــة إعــادة بنــاء الســتبداد والظلــم، األمــر الــذي ســيكون لــه أتثــرٌي طويــُل املــدى. ومــن 
ذلــك أن تقــوم روســيا وإيــران، وســلطة األســد، إبعــادة بنــاء النظــام الســتبدادّي، ومكافــأة مــن شــارك يف قتــل الســورّين مــن أركان 
النظــام وأتباعهــم، ورشــوة قطاعــات مــن احملبطــن عــر تقــدمي املســاعدات الدولّيــة هلــم علــى أّنــا عطــااي مــن هــذا التحالــف. ومــن 
ذلــك أن يقومــوا بصــرف معظــم النفقــات املخّصصــة “إلعــادة اإلعمــار” يف املناطــق الــي يعّدونــا مواليــًة هلــم كمكافــآٍت سياســّيٍة، 
ــة الســوريّة الــي اثرت عليهــم إىل الصمــت والطاعــة الذليلــة؛ وإن حصــل ذلــك، وكّل حتــرّكات األطــراف الثاثــة  وإلعــادة األغلبّي
املذكــورة تــدّل علــى أّنــم يهّيئــون لذلــك، فســتكون عملّيــة “إعــادة اإلعمــار” مكافــأًة مــن اجملتمــع الــدويّل جملرمــي احلــرب، بــدًل 

مــن معاقبتهــم، ومتويــًا إلعــادة بنــاء نظــام الســتبداد.
وليصــّب متويــل اجملتمــع الــدويّل إلعــادة البنــاء يف مســار صناعــة العــدل والدميقراطّيــة يف ســورية، ل منــاص مــن التشــّبث بشــروٍط 
تضمــن أن تّتجــه هبــذا الّتــاه، وليــس ابلّتــاه املعاكــس الــذي تســتعّد لــه روســيا وإيــران والنظــام الســورّي. ولذلــك جيــب أن يربــط 
اجملتمــع الــدويّل مســامهته املتدّرجــة يف إعــادة البنــاء )ويتضّمــن ذلــك رفــع العقــوابت املتــدرّج( هبــذه الشــروط واملعايــري. ومــن املهــّم 
اإلشــارة يف املقّدمــة إىل أّن الدميقراطيّــة الضامنــة حلريـّـة تنظيــم النــاس ألنفســهم، وحريـّـة التعبــري، وحريـّـة الصحافــة، ومشــاركة النــاس 
مــن التخطيــط إىل املراجعــة النهائيّــة، هــو يف حالتنــا، كمــا يف أّي حالــٍة مشــاهبٍة، شــرٌط لنجــاح عمليّــة البنــاء، وإّل ســتفضي إىل 

نظــاٍم اســتبداديٍّ فاســٍد يســتحيل إصاحــه، وتفــّكٍك جمتمعــيٍّ مســتداٍم.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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لذا، فقد ارأتت جمموعة منّظماٍت مدنّيٍة سوريٍّة التقّدَم برؤيتها عن املوضوع، وذلك سعًيا إىل:
1 - العمــل لوضــع حمــّدداٍت أساســّيٍة ومبــادَئ عاّمــٍة، وإغنائهــا وتروجيهــا لضمــان أن تتــم عمليّــة إعــادة البنــاء وفــق حمــّددات محايــة 

حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويّل، وأن تضمــن ســلًما حقيقيًّــا ومســتداًما لبلــدان.
2 - الستفادة من تراكم اخلرات والرؤى والتخّصصات لدى جمموعة املنّظمات املدنّية املشاركة.

فقســوة الدمــار احلاصــل يف ســورية حاليًّــا علــى كّل صعيــٍد )الدولــة، اجملتمــع، األفــراد، األبنيــة...( حتتــاج إىل عمليّــة إعــادة عمــراٍن 
تشــاركيٍّ تتناســب مــع رغبــات وحاجــات اجملتمعــات احملليّــة، وهــو مــا ســيحتاج الدميقراطيّــة لفعلــه. فلقيــاس حاجــات املدنيّــن 
األساســّية، ومعرفــة الشــكل العمــرايّن الــذي سيشــّجع الذيــن نزحــوا علــى العــودة إىل أماكــن ســكنهم، ومراقبــة عمليّــة إعــادة البنــاء 
مــن التخطيــط إىل التنفيــذ، والتأّكــد مــن خلّوهــا مــن الفســاد واهلــدر؛ جيــب متكــن املواطنــن مــن خلــق آلّيــات متثيــٍل حملّيــٍة هلــم، 
وصحافــٍة حــرٍّة يعــّرون مــن خاهلــا عــن أنفســهم ؛ مــا يعــي احلاجــة إىل حريّــة الصحافــة والتنظيــم املصلحــّي )نقــاابت، مجعيّــات، 
جمالــس حكــٍم حملّــّي...(، ممّــا ســيعّزز دور املواطنــن يف رســم حاجاهتــم، وتقييــم حجــم الضــرر الــذي حلــق بــكّل منطقــٍة، لتُــوزَّع 

املشــاريع اإلنتاجّيــة واخلدمّيــة، حســب الضــرر الواقــع، توزيًعــا عــادًل.
ا إشــراك املدنيّــن كافّــًة، بغــّض النظــر عــن العمــر أو اجلنــس، حبيــث تـُـوزَّع جهــود إعــادة البنــاء إبنصــاٍف وتكافــؤ،  ومــن الضــرورّي جــدًّ
لضمــان عــدم ظهــور مظــاملَ جديــدٍة. فالتعــاون والتنســيق يوّضحــان وحيــّددان األدوار واملســؤولّيات، حبيــث ُتضَمــن امللكيّــة الوطنيّــة 
والشــرعّية واملســاءلة والتنســيق بــن القــوى الفاعلــة يف خمتلــف املناطــق، مــا يفضــي إىل احلــّد مــن معــّدلت الفقــر والبطالــة، ورفــع 
جــودة اخلدمــات، وتقليــل تكاليفهــا، وتنويــع مصــادر الدخــل، وجــذب الســتثمارات األجنبيّــة يف جمــال املشــاريع الكبــرية، وختفيــف 

العــبء عــن ميزانيّــة الدولــة، وتوطــن رؤوس األمــوال احملليّــة، وخلــق فــرص متويــٍل جيّــدٍة لألســواق واملؤّسســات املاليّــة احملليّــة.
ولضمــان حقــوق مجيــع املدنيّــن، ولنجــاح عمليّــة إعــادة البنــاء، جيــب وجــود رقابــٍة عاّمــٍة وإشــراٍف شــعيبٍّ وإعامــيٍّ علــى هــذه 
العمليّــة إلبقــاء اجلميــع علــى اطّــاٍع دائــٍم جبميــع اخلطــوات، مــا مــن شــأنه تعزيــز ســيادة القانــون، ومتكــن املســاءلة، ومنــع 
النتهــاكات، وغــرس الثقــة والشــرعّية. ومــن فوائــد خلــق أجســاٍم رقابيّــٍة مــن اجملتمــع املــديّن، أّنــا تــذب املاحنــن للمســامهة يف إعــادة 
البنــاء، إذ ســتكون لدينــا كفــاءاٌت رقابيّــٌة مســتقّلٌة مبعايــرَي عامليّــٍة لإلشــراف علــى العمليّــة مــن أجــل فــرض النضبــاط يف آليّــة صــرف 

األمــوال، ومنــع تســّرهبا إىل شــبكات الفســاد واهلــدر، كمــا حصــل يف لبنــان والعــراق.
لذلــك عملنــا علــى اقــراح حمــّدداٍت أساســّيٍة ومبــادَئ عاّمــٍة، وإغنائهــا وتروجيهــا لضمــان أن يُعــاَد البنــاء وفــق حمــّددات محايــة حقــوق 

اإلنســان والقانون الدويّل، وأن تضمن ســلًما حقيقيًّا ومســتداًما لبلدان.
ونرى أّن هذه املبادئ واحملّددات صاحلٌة لكّل املراحل الزمنّية، وتشمل مجيع املناطق يف سورية.
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وهذه املبادئ هي:
 أ. عملّية إعادة بناٍء متنع استمرار االنتهاكات، أو إعادة إنتاجها:

- عدم التعامل مع األشخاص املّتهمن/ات أو املشتبه ابرتكاهبم/ن ومشاركتهم/ن يف جرائَم ضّد اإلنسانّية، وجرائم احلرب.
- أن تكــون عمليّــة إعــادة البنــاء مبنيّــًة علــى واجــب الدولــة يف محايــة حقــوق اإلنســان، ومســؤولّية الشــركات عــن احــرام حقــوق 
اإلنســان، وتنّــب التواطــؤ يف جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــّد اإلنســانّية، إضافــًة إىل ضمــان وصــول الضحــااي إىل ســبل إنصــاٍف فّعالــٍة 

قضائيّــٍة وغــري قضائيّــة.
- عدم استخدام أموال إعادة البناء لرتكاب جرائَم جديدٍة، أو ملكافأة أّي جمرم.

- التوافق التاّم مع أحكام القانون الدويّل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن الدويّل.
ــات املواطنــن الســورّين حبّجــة إعــادة اإلعمــار عــر إصــدار قوانــَن وتشــريعاٍت واخّتــاذ إجــراءاٍت  - عــدم املســاس حبقــوق وملكّي

جائــرٍة، كمــا حصــل عنــد إصــدار القانــون 10.

 ب. عملّية إعادة بناٍء عادلة ومبنّية على أسس الدميقراطّية والشفافّية واملصلحة الوطنّية:
- أن تقــوم عمليّــة إعــادة البنــاء علــى شــرط الدميقراطيّــة، ومنهــا مشــاركة اجلمهــور عــر آليّــاٍت ينّظمهــا بنفســه )نقــاابت، مجعيّــات، 

جمالــس حكــم حملــّي... إخل(.
- مشــاركة اجملتمــع املــديّن املســتقّل واحلــّر، عــر مؤّسســاته الــي عــرف عنهــا الشــفافّية والدميقراطيّــة، كجهــاٍت رقابيّــٍة علــى عمليّــة 

مراحــل إعــادة البنــاء، مــن التخطيــط، مــرورًا ابلرقابــة، وصــوًل إىل نايــة العمليّــة.
- ضمان حريّة اإلعام يف مواكبة إعادة البناء مبا يعّزز الشفافّية والصدقّية.

- العتماد على قوى العمل واملؤّسسات احمللّية يف مراحل العمل.
- أن تؤّسس مشاريع إعادة البناء لبنيٍة تنمويٍّة مستدامٍة على املستوى القتصادّي والجتماعّي والثقايّف والعلمّي والسياسّي.

 ج. عملّية إعادة بناٍء مستدامة وتشارك فيها اجملتمعات احمللّية:
-أن تكــون بنيــة اإلدارات احملليّــة تشــاركّيًة قائمــًة علــى أســاس الامركزيـّـة اإلداريـّـة، ممثِّلــة لشــرائح وفئــات اجملتمــع احمللّــّي كافّــًة، مبــن 
ــرون، منتخبــة بشــكل دميقراطــّي، ل يشــارك فيهــا املّتهمــون، أو املشــتبه ابرتكاهبــم ومشــاركتهم يف جرائــَم  فيهــم النازحــون واملهجَّ
ضــّد اإلنســانّية، أو جرائــم احلــرب، وأن تكــون قــد ُشــّكلت يف إطــار الضوابــط القانونيّــة لتشــكيل الوحــدات احملليّــة، تراعــي احلــدود 

اإلداريـّـة الرمسيّــة املعمــول هبــا قبــل عــام 2011، يتكامــل دورهــا مــع الســلطة املركزيـّـة، وتعمــل ضمــن حمــّدداٍت وأهــداٍف وطنيّــٍة.
ا أدىن مــن جــودة التمثيــل واملأسســة واخلدمــة، حبيــث يتــّم الركيــز علــى  - أن يكــون هنــاك دوٌر مهــمٌّ لــإلدارات احملليّــة الــي حتّقــق حــدًّ
إشــراك اجملتمــع احمللــّي يف التخطيــط إلعــادة البنــاء مــن خــال حتديــد احلاجــة، وتطويــر آليّــات املشــاركة مــن خــال عقــد حــواراٍت 
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جمتمعيّــٍة حــول أولــواّيت إعــادة البنــاء علــى املســتوى احمللــّي، وتطويــر نظــام شــكاوى فّعــال، وأيًضــا اإلفــادة مــن دور البــى اإلداريـّـة، 
وبــى احلكــم احمللّــّي يف حتقيقــه.

- أن يكون هناك دوٌر ملنّظمات اجملتمع املديّن العاملة على املستوى احملّلّي، والعاملة على املستوى الوطّي.
- أن أتخــذ عمليّــة إعــادة البنــاء يف احلســبان معرفــة اجملتمــع املــديّن ابألوضــاع احملليّــة، وذلــك ملنــع النتهــاكات أو املســامهة هبــا أو 

يف جرائــم احلــرب ضــّد اإلنســانّية.
جمموعة العمل من أجل بناء سورية حّرة

بناًء على اقراح املبادئ من جمموعة العمل من أجل بناء سورية حّرة، وّقعت املنّظمات التالية على تبّنيها هلذه املبادئ:
1. األمل لسوراي 

2. الرانمج السوري للتطوير القانوين
3. الرابطة السورية للمواطنة

4.الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
5.املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية

6.املنتدى السوري ومؤسساته
7.النساء اآلن للتنمية

8.اليوم التايل
9.ابملريا للتنمية البشرية واجملتمعية

10.بدائل
11.بيت احلكمة 

12.بيتنا سوراي
13.تمع شباب احلرية

14.حتالف مشل ملنظمات اجملتمع املدين
15.مجعية عبيدة 

16.مجعية فكر وبناء
17.مجعية مًعا

18.رابطة الصحفين السورين
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19.رابطة النساء السورايت
20.شبكة املرأة السورية

21.شبكة سوراي القانونية يف هولندا
22.فريق أنقذوا البقية

23.فسحة أمل
24.كش ملك

25.مبادرة ديكوستامن
26.مركز الكواكيب للعدالة النتقالية وحقوق اإلنسان 

27.مركز جسور للدراسات 
28.مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية

29.مركز عمران للدراسات
30.مركز لواديسا للتنمية

31.مسار
32.مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية

33.منظمة الكواكيب حلقوق اإلنسان 
34.منظمة املهندسن السورين لإلعمار والتنمية 

35.مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان
36.مؤسسة دولي

37.هيئة إغاثة سوراي
38.وحدة اجملالس احمللية
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