
 

 

 
السوریة مسألة إعادة الروابط السیاسیة واالقتصادیة مع الحكومة  بسبب تقدیمیعبر البرنامج السوري للتطویر القانوني عن قلقھ 

  .البرلمان اإلیطالي، مما سیفتح الباب أمام الشركات اإلیطالیة في المشاركة في إعادة إعمار سوریا أمام
 

ت اإلیطالیة التي تساھم في عملیة إعادة إعمار سوریا مع الحكومة السوریة قد تكون معرضة لمجموعة من اإن الشرك
ة إعمار سوریا مع الحكومة السوریة سیؤدي إلى االستمرار في المسؤولیات الدولیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن المشاركة في إعاد

  .اضطھاد الشعب السوري
 

إن البرنامج السوري للتطویر القانوني ھو منظمة دولیة لحقوق اإلنسان مكونة من فریق من المحامین بما في ذلك محامون من 
في سوریا على حقوق اإلنسان عن طریق المشاركة  بریطانیا وأمریكا وسوریا. وتھدف المنظمة إلى التخفیف من آثار النزاع

مع المنظمات السوریة والفاعلین الحكومیین والدولیین. ویعمل البرنامج على زیادة الكفاءة القانونیة الدولیة لمنظمات حقوق 
 2018ج في إبریل اإلنسان والمنظمات اإلنسانیة أو اإلعالمیة. كما تعمل وحدة حقوق اإلنسان واألعمال التي أطلقھا البرنام

اإلنسان في سوریا. إن إعادة اإلعمار في سوریا تشكل خطرا خاصا على  على حقوقمن أجل تخفیف أثر األنشطة التجاریة 
  .حقوق اإلنسان ذات الصلة باألعمال

 
]. 1[ نسانمنذ اندالع النزاع في سوریا والحكومة السوریة مشاركة في عدد كبیر من الجرائم الدولیة وانتھاكات حقوق اإل

]. ھذا التغییر في الخطاب 2[ ولكن الحكومة السوریة على أي حال بدأت بتغییر اتجاه الخطاب من النزاع إلى إعادة اإلعمار
حول النزاع في سوریا لھ عواقب وخیمة على حقوق اإلنسان، إذ یبعد األضواء عن االنتھاكات المستمرة لحقوق اإلنسان 

باإلضافة إلى ذلك ھناك خطر من أن تستخدم الحكومة السوریة إعادة اإلعمار كوسیلة  ].3[ والجرائم الدولیة في سوریا
السترجاع شرعیتھا كدولة، في الوقت الذي تبدأ فیھ دول، كإیطالیا، العمل على إعادة الروابط السیاسیة واالقتصادیة مع سوریا 

 ]4من أجل المشاركة في عملیة إعادة اإلعمار. [
 

لحكومة السوریة إلعادة اإلعمار ھي استراتیجیة من شأنھا أن تتالعب في عملیة إعادة اإلعمار من أجل معاقبة إن استراتیجیة ا
] وبما أن كثیر من القوى الغربیة 5المعارضة ومكافأة النخب التجاریة السوریة الموالیة للنظام السوري وحلفائھ الدولیین. [

وریا، ورفضت الحكومة السوریة استالم أموال إعادة اإلعمار من ھذه رفضت المشاركة في عملیة إعادة اإلعمار في س
القوى، فإن مھندسي عملیة إعادة اإلعمار من المحتمل أن یكونوا قوى متحالفة مع النظام السوري ومسؤولة عن عدد كبیر من 

]  ولن یسمح ھذا فقط 6. [جرائم الحرب وانتھاكات حقوق اإلنسان التي حدثت في سوریا، على وجھ التحدید سوریا وإیران
ألكبر مجرمي الحرب في سوریا من االستفادة من إعادة إعمار ما تسببوا بدماره، وإنما سیسمح كذلك للحكومة السوریة في 

 ]7االستمرار باضطھاد الشعب السوري[
 

ت معاقبتھا من قبل حكومات وعلى الرغم من أن كثیر من النخب التجاریة السوریة ذات العالقة الوطیدة بالنظام السوري قد تم
] إن أموالھم الفائقة 8غربیة، فإن كثیر منھا ال یزال یعقد الصفقات التجاریة ذات العالقة بإعادة اإلعمار مع شركات أجنبیة. [

وقوتھم الكبیرة تجعل من ھذه النخب شركاء مثالیین للشركات األجنبیة، كالشركات اإلیطالیة، المھتمة بإعادة اإلعمار في 
]. ولكن كثیر من ھذه الشركات قد اشتركت في أنشطة جنائیة مرتبطة باألزمة السوریة، مثل تمویل میلیشیات موالیة 9ریا[سو

 ]10للحكومة والتھریب واالختطاف وتقاضي األموال من أجل عبور الحواجز[
 

جرائمھم الدولیة وانتھاكاتھم لحقوق إن الشركات اإلیطالیة المھتمة بالتشارك مع ھذه النخب التجاریة السوریة قد تساھم في 
  .اإلنسان

 
ھناك مجموعة من السوابق القانونیة الدولیة التي تظھر كیف یمكن للشركات أن تكون متواطئة في جرائم دولیة. فمثال، في 

مسروقة". فقد المحكمة العسكریة الدائمة في میتس بعد الحرب العالمیة الثانیة، أدین "ویلي بوخ" بالنھب بعد " تلقي بضائع 



 

 

استولى ألماني آخر على الممتلكات الشخصیة لمواطن فرنسي كان قد تركھا وراءه عندما ھرب من موطنھ. وقام األلماني ببیع 
]. على الرغم من أن بوخ لم یسرق الممتلكات بذاتھ، فإنھ كان على 11ھذه الممتلكات في مزاد حیث اشترى "بوخ" بعضا منھا[

لكات، وقد كان ھذا كافیا إلدانتھ. وفي اإلطار السوري، حیث تم تھجیر كثیر من المدنیین من بیوتھم، درایة بمصدر ھذه الممت
ھناك احتمال كبیر بأن الممتلكات التي تم االستحواذ علیھا أو بیعھا من قبل الحكومة السوریة ألغراض إعادة اإلعمار قد تم 

تي تشتري أو تستخدم ھذه الممتلكات قد تصبح شریكة في التھجیر أخذھا من أشخاص مھجرین. من أجل ھذا، فإن الشركات ال
  .القسري أو النھب

 
باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الشركات اإلیطالیة متواطئة في جرائم بعد وقوع الجریمة. فعلى سبیل المثال، في قضیة 

دعى علیھم بتھمة المساعدة والتحریض على "بالغوجیفیتش وجوكي" في محكمة الجنایات الدولیة لیوغسالفیا السابقة، أدین الم
 ]12. [1995ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة بسبب تقدیم مساعدة لوجستیة بعد الھجمات على سریبینیتشا عام 

 
كما وفر "بالغوجیفیتش وجوكي" آلیات وموظفین للمساعدة بحراسة وترحیل الضحایا وكذلك للمساعدة على دفن الضحایا بعد 

مات. وبشكل مماثل، یمكن للشركات اإلیطالیة التي تساھم في إعادة اإلعمار في سوریا مع الحكومة السوریة أن تحرض الھج
  .على وتساعد جرائم الحكومة حتى بعد ارتكاب الجریمة

 
لعام  10والقانون رقم  2012من عام  66باإلضافة إلى ذلك فإن الحكومة السوریة قد سنت تشریعات مثل المرسوم رقم 

والذي بموجبھما یمكن للحكومة أن تعاقب المجتمعات المعارضة وتعید ھندسة التركیبة السكانیة تحت غطاء إعادة  2018
ا ھذه القوانین ھي المناطق ذاتھا التي تم استھدافھا بشكل منظم من قبل ]. كما أن كثیر من المناطق التي تغطیھ13اإلعمار[

] 15] وتسمح ھذه القوانین بمصادرة الملكیات الخاصة ألغراض إعادة اإلعمار. [14الحكومة السوریة خالل النزاع بأكملھ. [
كما ھو منصوص علیھ في ھذه  كما أنھ ال یتم تعویض السكان الذین تمت مصادرة أمالكھم بمبالغ مناسبة أو سكن بدیل

تتصور مبان مرتفعة  10والقانون رقم  66] باإلضافة إلى ذلك فإن مشاریع إعادة اإلعمار بموجب المرسوم رقم 16القوانین. [
ومراكز للمدن ال یملك ثمنھا سوى النخب السوریة الغنیة، مما یجبر السكان السابقین على مغادرة أحیائھم واالنتقال بعیدا عن 

] إن الشركات التي تطور وتنفذ مشاریع إعادة اإلعمار ھذه ھي تلك الشركات التي تملك روابط وثیقة مع 17اكز المدن. [مر
الحكومة السوریة، مما یسمح لكل من الحكومة السوریة وحلفائھا من االستفادة والربح من انتھاكاتھم للحقوق وجرائمھم 

 ]18الدولیة. [
 

مویل المساعدات اإلنسانیة وإعادة اإلعمار في سوریا، فإن العمل بالشراكة مع الحكومة وكما أظھرت كثیر من جھود ت
وینبغي على الحكومة اإلیطالیة والشركات التي قد تظھر اھتماما في  ]19السوریة سیؤدي فقط إلى المساھمة في النزاع. [

وریة أو من لدیھم روابط وثیقة معھا بشـأن عقود المشاركة بإعادة اإلعمار في سوریا بأن تبتعد عن التعامل مع الحكومة الس
  .إعادة اإلعمار

 
ویمكن للحكومة اإلیطالیة وشركاتھا أن تبدأ بتقییمات مكثفة لآلثار على حقوق اإلنسان وتتخذ الحرص الواجب لضمان عدم 

بة. وینبغي على الحكومة ارتباط شركائھا المحلیین بالحكومة السوریة وأن أموالھا ستصل إلى الشریحة السكانیة المطلو
اإلیطالیة وشركاتھا أثناء قیامھا بھذا أن تحدد الممارسات األفضل إلیصال الدعم إلى سوریا بشكل فعال وكاف. على إیطالیا 

ضمان أن أموال إعادة البناء التي تدخل سوریا ال یدرج ضمنھا شراكات مع مجرمي حرب ومنتھكي لحقوق اإلنسان في 
ن سن تشریعات تمنع وصول المساعدات إلى الحكومة السوریة، مثل " قرار عدم مساعدة األسد" الذي سوریا. ھذا قد یتضم

]. إن اتباع العقوبات األوروبیة ال یعد كافیا لضمان عدم استفادة مجرمي 20تتم مراجعتھ حالیا من قبل الكونغرس األمریكي[
  :قشات الشاملة حول ھذا الموضوع یرجى قراءةالحرب ومنتھكي حقوق اإلنسان من المساعدات. لمزید من المنا

 “International Law and Reconstruction in Syria: A Cautionary Note for Businesses.” [21]  
كما یمكن الحصول على مزید من المعلومات في بیان لحقوقیین بارزین حول الواجبات القانونیة بشأن دعم إعادة اإلعمار في 

 ]22سوریا[
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