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 السوري  التحدي اإلنسان: وحقوق  اإلعمار إعادة
 هاوس تشاثهام ومر�ز القانوني للتطو�ر السوري  البرنامج إعداد من تقر�ر

 المقدمة

ل في التر�یز  على الرغم من استمرار الصراع في سور�ا �ال هوادة، فقد �ان هناك �الفعل تحوُّ
على إعادة إعمار سور�ا. وقد رفض العدید من الفاعلین الدولیین المساهمة في إعادة إعمار البالد 

حین إتمام االنتقال السیاسي، وفي حین ال یزال البعض غیر متأكدین من �یفیة المضي قدمًا إلى 
أبدى البعض اآلخر اهتمامهم في األمر. ولئن �ان من حق السور�ین إعادة بناء بلدهم، إالَّ أن 

لي المشار�ة في إعادة اإلعمار في سور�ا قد تدعم السرد�ة القائلة �أن الصراع قد انتهى، و�التا
ُتضِعُف الدعوات إلى المساءلة والعدالة. وقد توفِّر �ذلك الشرعیة للحكومة السور�ة الحالیة، التي 
حققت انتصارات عسكر�ة وقدمت نفسها �شر�ك رسمي محتمل إلعادة اإلعمار، في الوقت الذي 

الوًة على ذلك ُتعَتَبر فیه أ�ضًا أبرز مرتكبي جرائم الحرب وُمنتِهكي حقوق اإلنسان خالل النزاع. ع
فإن إعادة اإلعمار تخلق فرصًا �ثیرًة لمز�د من انتهاكات حقوق اإلنسان، فضًال عن احتمال إقرار 

 جرائم أخرى ارُتكبت �الفعل، مثل التهجیر القسري.

و�ان الهدف من هذه الفعالیة هو إلقاء الضوء على المخاطر والفرص والتحد�ات التي ینبغي أن 
المصلحة مثل الحكومات والشر�ات والمنظمات غیر الحكومیة عند مقار�ة یراعیها مختلف أصحاب 

 مسألة إعادة اإلعمار.

، في مر�ز تشاثهام هاوس، عقد البرنامج السوري للتطو�ر القانوني 2018أ�ار/مایو  25في 
فعالیًة إلطالق وحدة حقوق اإلنسان واألعمال الخاصة �ه، التي ترّ�ز على حقوق اإلنسان في سیاق 

إبراهیم ُعلبي حلقة  البرنامج السوري للتطو�ر القانونيعادة اإلعمار في سور�ا، وقد ترأس مؤسس إ 
النقاش األولى بینما ترأست نور حمادة، رئیسُة وحدة حقوق اإلنسان واألعمال، حلقة النقاش الثانیة. 

من وزارة  عرض إبراهیم أهداف وغا�ات الوحدة الجدیدة التي حصلت على الدعم للمرحلة األولى
الخارجیة السو�سر�ة االتحاد�ة. وتتعاون الوحدة مع صنَّاع السیاسات وأصحاب المصلحة المحلیین، 
وتبني قدرات المنظمات غیر الحكومیة السور�ة، وترصد النشاط التجاري من منظور حقوق اإلنسان 
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قت مهم و�الغ وتنشر تقار�ر مواضیعیة ودور�ة. وقد أوضح ُعَلبي أن هذه الفعالیة تأتي في و 
الحساسیة �النسبة إلى سور�ا، وأن حلقة النقاش ستغطي القضا�ا من منظور حقوق اإلنسان والسیاسة 

 واالقتصاد، فضًال عن استماعها إلى السور�ین.    

”. إعادة البناء بین البراغماتیة السیاسیة ومثالیة حقوق اإلنسان“وناقشت حلقتان نقاشیتان موضوع 
ولى مع مار�ا العبدة (من منظمة غیر حكومیة سور�ة)، وجان فرانسوا هاسبیري و�انت الحلقة األ

(االتحاد األورو�ي)، وتو�ي �ادمان (محام). أما حلقة النقاش الثانیة فقد ضّمت �ان واین جورداش 
(محامي)، وفیونا سمیث (من منظمة أو�سفام اإلنسانیة)، وجوز�ف ضاهر (خبیر اقتصادي). وجرت 

 وٍر حكومي وحضور من المنظمات غیر الحكومیة وقطاع األعمال ومراكز البحوث.  الفعالیة �حض

 

 فرانسوا هاسبیري وتو�ي �ادمان-: من الیسار إلى الیمین: إبراهیم ُعَلبي، مار�ا العبدة، جان1الصورة
 

 العبدة مار�ا

واحدة من أكبر وهي » النساء اآلن من أجل التنمیة«هي المدیرة التنفیذ�ة لمنظمة  مار�ا العبدة
جزءًا من مجموعة » سور�ات من أجل التنمیة«المنظمات النسائیة العاملة في سور�ا. وُتعّد منظمة 

). و�حسب ما قالته مار�ا العبدة فإّن We Exist» (نحن هنا«منظمة مجتمع مدني تسمى  25تضّم 
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إعادة اإلعمار یدافع عن شروط  2017ومنذ مؤتمر برو�سل األول في عام » نحن هنا«وتحالف 
 ”.لكل سور�ا، ولكل السور�ین“قائًال إن هذه العملیة �جب أن تكون 

وقد طرحت مار�ا العبدة أسئلة تجول في خاطرها هي وسور�ون آخرون حول إعادة اإلعمار، من 
تبدأ ” متى“قبیل متى تبدأ العملیة وفي أي المناطق، ومن �شارك فیها، و�دأت �السؤال عن نقطة 

 العملیة؟

نتابني شعور أحیانًا أن هناك خلطًا بین مفهوَمي التعافي المبكر و�عادة اإلعمار. ی“
و�حسب علمي، فإن الحرب لم تنته على اإلطالق. ما تزال انتهاكات حقوق اإلنسان 
مستمرةـ ومنذ بدا�ة هذا العام، شهدنا التهجیر الجماعي لعشرات اآلالف من البشر. 

ر أ ٪ من أعضاء فر�ق عمله من مناطق 60كثر من و�ما ذ�ر إبراهیم، فقد ُهجِّ
 ”.الغوطة

 تحدثت مار�ا العبدة عن المخاطر التي تواجه النازحین في شمال سور�ا �إدلب وحلب:

هم �فضلون الذهاب إلى هناك، مع علمهم بوجود جماعات متطرفة وقنابل واحتمال “
تحت سیطرة  حدوث الهجمات الكیمیائیة، لكنهم �فضلون ذلك أحیانًا على �قائهم

النظام السوري وخطر التعرض لالعتقال. ما یزال السور�ون غیر مستقر�ن نظرًا لعدم 
 ”وجود أي مكاٍن محمّي لهم

 

وحول الشروط الالزمة إلعادة اإلعمار، أشارت مار�ا العبدة إلى الفشل في تحقیق انتقال سیاسي، 
انت النتیجة أن یتفاوض العسكر�ون حیث انتقلت المباحثات من جنیف إلى أستانا وأماكن أخرى، و�

 اآلن على مستقبل سور�ا.
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المتعلق �المناطق التي ستشملها عملیة إعادة اإلعمار، قالت مار�ا ” أین“و�االنتقال إلى سؤال 
العبدة إنها شعرت أن الناس یتحدثون �شكل رئیسي عن دمشق وحمص وحلب؛ أي حول إعادة إعمار 

 ات عسكر�ة، مع إهمال �امل للعملیة السیاسیة.المناطق التي تحققت فیها انتصار 

مراقبة « سیج ووتشوعلى نحٍو خاص، أشارت العبدة إلى التقر�ر الصادر عن مجموعة 
، الذي بّین �یف أن إعادة ”ال عودة إلى حمص“�عنوان  2017في شهر شباط / فبرایر » الحصار

 یر قدمًا.اإلعمار التي بدأت �الفعل في حمص ساهمت في دفع عملیة التهج

إذ لم ُتراَع شروط ”. لقد شار�ت الحكومات المانحة في تقد�م أر�اح لقاَء جر�مة حرب“
عملیة إعادة اإلعمار الصحیحة، فسكان حمص لیسوا فیها، �یف إذًا �مكن إطالق 

 مشروع إعادة اإلعمار عندما ال �كون الناس في أماكنهم؟!

 العسكري، و�نما �حلٍّ سیاسي.” �االنتصار“أوضحت مار�ا أن إعادة اإلعمار �جب أال ترتبط 

، 10كذلك تحظى مسألة إصدار قوانین جدیدة من قبل النظام السوري، مثل القانون رقم 
لالستیالء على الممتلكات، �اهتمام متزاید في اآلونة األخیرة. وأشارت مار�ا العبدة إلى �یفیة ارتباط 

 ذلك �قضیة المعتقلین.

مل مع النساء داخل سور�ا، ومعظمهن من عائالت المعتقلین على اعتباري امرأة تع” 
أو المختفین، فإن �إمكاني القول إن هؤالء النسوة لیس لدیهّن أي حق في الملكیة، 
وال �مكنهن إبراز أي وثیقة ألن وثائق الملكیة هي أساسًا تحمل أسماء أزواجهن أو 

 “دوًجااآل�اء الذین اختفوا. هؤالء النساء یواجهن تمییًزا مز 
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عندما نتحدث عن المختفین في سور�ا، فإننا نتحدث عن مئات اآلالف من ”
األشخاص. و�صفتي مواطنة سور�ة، أعتقد أن معظمنا نشأ مع قصص عن مذ�حة 
حماة حول عائالت لم تكن قادرة على تقد�م أي شهادة وفاة أو أي شيء، و�التالي 

وثیقة للطالق ألن الشخص  خسروا ممتلكاتهم ولم یتمكنوا من الحصول حتى على
 “المعني قد اختفى. 

هل �مكننا التحدث عن إعادة اإلعمار في ”: أین“و�غیة االستمرار في �حیث مسألة “
إدلب، حیث فقدت العام الماضي زمیلًة في أثناء الوالدة �سبب نقص البنیة التحتیة 

 ٪؟90نسبة الطبیة في إدلب؟ هل �مكننا الحدیث عن الرقة التي دمرها التحالف ب

 �عد ذلك انتقلت مار�ا العبدة إلى سؤالها الثالث: من الذي سیقوم �إعادة البناء؟

وفقًا لتقر�ر األمم المتحدة حول العنف الجنسي الصادر في مارس من هذا العام، “
فإن النظام، أي الحكومة السور�ة، هو أبرز مرتِكبي العنف الجنسي. وعلى حد 

االغتصاب وغیرها من أعمال العنف الجنسي التي تقوم  عملیات“تعبیر التقر�ر، فإن 
بها القوات الحكومیة والمیلیشیات المرتبطة بها ... ُتشكِّل جزءًا من هجوم ممنهج 

 ”.وواسع النطاق موجه ضد السكان المدنیین، وهو �مثل جرائم ضد اإلنسانیة

ا �عد البوسنة، �أن قلن” لقد قابلُت الكثیر من صانعي القرار الذین �انوا �قولون لي،“
فماذا عن سور�ا الیوم؟ عندما نتحدث عن حما�ة “ذلك لن یتكرر مرة أخرى أبدًا، 

، �شأن حما�ة المرأة، والعنف 1325المرأة، عندما نتحدث عن التزام البلدان �القرار 
ل الُجناة الرئیسیین  الجنسي، ومشار�ة المرأة، فأین نحن من هذا �له؟ هل ُنموِّ

 ”وق اإلنسان والعنف الجنسي؟النتهاكات حق
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كما تحدَّث التقر�ر عن انتهاكات مؤ�دة من جمیع أطراف النزاع، ولدینا انتهاكات “
ارتكبتها داعش وهیئة تحر�ر الشام. أعتقد أن الكثیر من الدول المانحة، ونحن نتفق 
معها تمامًا، تعمل على عدم دعم هیئة تحر�ر الشام �أي شكل من األشكال. بل إنهم 

قطعون التمو�ل عّنا في المناطق التي تدیرها الهیئة، ألنهم خائفون من أن تذهب �
 ”أي أموال إلى المجموعة المتطرفة. 

وقالت مار�ا العبدة إنه على الرغم من موافقتها �لیًا على وجوب حما�ة األموال من الذهاب إلى 
لكي ُ�منع التمو�ل عن جمیع  ،”منتهكي حقوق اإلنسان“الجماعات المتطرفة، فإنها ُتفّضل مصطلح 

 منتهكي حقوق اإلنسان.

وفي حدیثها عن إعادة اإلعمار، أوضحت مار�ا �ما ال �قبل اللبس أنه ینبغي اإلنصات ألصوات 
 النساء.

عندما �كون لدینا نساء على األرض، فإننا �حاجة ألن نستمع إلیهّن، فالمسألة ال “
حادثات السالم. یتعّین علینا فعًال تقتصر على مجّرد تسجیل مشار�ة نسائیة في م

 ”أن نستمع لهّن. 

النساء اللواتي أعمل معهّن لن ینَسین أبدًا المختفین والمعتقلین، وسیواصلن البحث “
عنهم ولن �ستسِلمن أبدًا، بیَد أّنهّن �ستخِدمن الطرق السلمیة للقیام بذلك. لذا عندما 

م نعرف ما حدث ألحبائنا، ینبغي لنا تقول النساء إنه ال �مكن أن ننعم �السالم مال
 ”اإلصغاء لذلك بوضوح شدید. 
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كذلك �جب أن ُنصغي حینما تقول النساء إنه ال �مكن إعادة البناء دون معالجة “
األسباب الجذر�ة للصراع، االقتصاد�ة منها واالجتماعیة والسیاسیة، وال سّیما التعلیم، 

ور�ا ممن أعمل معهّن. �لنا خائفون من وفقًا لما أسمعه من النساء الموجودات في س
األخ األكبر “انتشار أیدیولوجیة داعش في مدارس الرقة، ولكن ماذا عن أیدیولوجیة 

؟ نحن �حاجة إلى مراجعة هذا الجانب، ألننا سنكون على موعد مع نزاع ”في دمشق
 ”الحق ما لم نعالج �ل هذه الجوانب معًا.

لسالم في سور�ا إذا لم نحافظ على الفضاء آخر نقاطي هي �یف �مكننا مناقشة ا“
سة حر�ة  العام. أنا أمّثل طرفًا فاعًال في مجال حقوق اإلنسان. �ما أنني مؤسِّ
الالعنف السور�ة. وفي الوقت الراهن، سأخشى العودة إلى دمشق، رغم أنني لم 
أشارك أبدًا في أي عملیة عسكر�ة، ورغم أنني �نت ضد أي استخدام للعنف وضد 

 ”ع انتهاكات حقوق اإلنسان.جمی

هذا هو الحال �النسبة لمالیین السور�ین الیوم. وحینما ال نصون الفضاء العام، “
وحین ال نحمي المجال للمجتمع المدني لیكون هناك و�أخذ على عاتقه رصد عملیة 
إعادة اإلعمار ومراقبة محادثات السالم، فإن ما نفعله هو أننا نجلب الهدوء لبضع 

ینما �كون الصراع ُمعتِمًال بین الناس، وسوف نكون على موعد مع صراع سنوات ب
 ”أكثر دمو�ة في غضون سنوات قلیلة.

وفي ردها على سؤال من الجمهور حول عملیة السالم في جنیف، وعن عدم الثقة في مختلف 
الكثیر من هیئات األمم المتحدة التي تشارك في سور�ا، أجابت مار�ا العبدة أنها أ�ضًا وجَّهت 

 االنتقادات لألمم المتحدة.
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في أحدث لقاءاتي �المبعوث الخاص، و�ان ذلك في الشهر الماضي في جنیف، “
كفى، خالص، نر�د “كان �سألنا في فعالیة عامة لماذا ال تقول النساء السور�ات 

ألننا سئمنا من التعرض  ”خَالص“و�انت إجابتي أننا لن نقول ” إحالل السالم،
نظام، و�وصفي امرأة فإنني أرفض التعّرض لضر�ات النظام مثلما أرفض لضر�ات ال

 ضر�ات الجماعات األخرى.

ولكننا نحتاج إلى دعم هذه العملیة، ألنها الخر�طة السیاسیة الوحیدة التي في 
 ”متناولنا.

ا وردًا على سؤال آخر حول ما إذا �ان المجتمع المدني �ستطیع تنفیذ إعادة اإلعمار، قالت مار�
العبدة إنها ال تعتقد أن هذا هو دوره؛ فالمجتمع المدني �جب أن ُیدَمج وأن یراقب عملیة إعادة 

 اإلعمار، ولكن ال ینبغي أن �كون مسؤوًال عن العملیة نفسها.

 

 هاسبیرو فرانسوا جان

هو مسؤول سیاسي عن سور�ا في الدائرة األورو�یة للشؤون الخارجیة. وقد  جان فرانسوا هاسبیو
بدأ جان حدیثه �السؤال عّما ُ�عتبر من البراغماتي القیام �ه في سور�ا الیوم؟ ورأى �أن اإلجا�ة هي 
السعي إلى سالم دائم شامل ومنتظم، بدًال من اتباع أي إغواء في شكل إصالحات سر�عة. وقال 

نا الجانب جان فرانسوا إننا �حاجة ألن ننظر إلى الوضع نظرًة موضوعیة، ولیس تبّني ما �قوله ل
 اآلخر، وال سیما النظام، عن الوضع. وشدد على أننا �حاجة إلى تجاوز البرو�اغاندا.

الفكرة التي تقول إن الوضع الحالي هو ببساطة أنَّ النظام  وكما رفض جان فرانسوا هاسبیر 
، أم ”الحرب ضد المعارضة؟“�كسب الحرب، بدًال من السؤال عمَّا هي الحرب التي ینتصر فیها؟ 

ثم قام هاسبیري �سرد قائمة �جمیع الصراعات المتعددة ضمن الحرب األوسع ” الحرب ضد مواطنیه؟“
 مشّددًا على أنه ما یزال هناك الكثیر من الحروب التي تحول دون الحدیث عن إعادة اإلعمار.
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إن مسألة إعادة اإلعمار هي أوضح دلیٍل على الفوضى الحاصلة في الوضع “
نقطة ِخالف بین القوى المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة،  السوري الراهن، فهي

 إال أنها في الوقت نفسه نقطة التقاء لصراعاتهم.

إذًا �یف ستبدو إعادة اإلعمار في بیئة �هذا؟ النظام في دمشق �قول لنا إنه مستعد “
إلعمار للبدء في إعادة اإلعمار، وقد �اشر �الفعل، لكنني أتساءل أي نوع من إعادة ا

 بدأها النظام؟

اإلجا�ة، وفقًا لجان فرانسوا هاسبیرو هي أن النظام �سعى إلعادة البناء على أساس 
الهندسة االجتماعیة، و�هدف إلى مكافأة مؤ�د�ه، سواء داخل النظام أو بین حلفائه. 
لكن في حین أن �ثیر�ن قد یرغبون في االستفادة من هذا الجانب، فإن هاسبیرو 

 إذا �ان ذلك ینطبق على وجود من سیمولون ذلك. �شّكك فیما

سوف تجد ُ�ُثرًا إلعادة بناء سور�ا في الوقت الحالي، منجذبین إلى األعمال “
السر�عة والقذرة وعالیة الر�حیة، ولكنك ستجد القلیل من الجهات المرّشحة لسداد 

 ”.فاتورة إعادة اإلعمار

أن لدى االتحاد األورو�ي ورقة لیلعبها لذلك، قال جان فرانسوا هاسبیر�و إنه �عتقد 
من ناحیة االستعداد لتمو�ل إعادة اإلعمار، ولكن فقط على أساس سالم مستدام 

 یتعارض مع المنطق العسكري الحالي للنظام.

 ونحن على قناعة اآلن �أن هذا المنطق العسكري غیر واقعي على اإلطالق.

اب الجذر�ة للصراع، وهذا یتطلب سالمًا شامًال فمن أجل أن یدوم السالم، ینبغي معالجة األسب
مشیرًا إلى مفاوضات جنیف التي تقودها األمم  وواتفاقًا سیاسیًا متینًا، �ما قال جان فرانسوا هاسبیر 

 �اعتباره الطر�ق نحو تحقیق ذلك. 2254المتحدة والقرار رقم 
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ه السعي لحما�ة حقوق على أن وو�االنتقال إلى حقوق اإلنسان، أصرَّ جان فرانسوا هاسبیر 
اإلنسان في سور�ا لیس مبالغًة مثالیة، وقال إنه في أثناء محاولة التوصل إلى تسو�ة سیاسیة، �جب 

 على االتحاد األورو�ي في هذه األثناء مواصلة العمل لحما�ة حقوق اإلنسان للسور�ین داخل البالد.

أورو�ي لسنا طرفًا  �اتحادو�الطبع لیس األمر سهًال إذ توجد حرب في سور�ا. نحن 
 عسكر�ًا ، ولكننا نعتقد أننا قادرون على القیام �شيء ما.

أوًال إلى دور االتحاد األورو�ي في دعم عملیة جمع وثائق انتهاكات حقوق  ووقد أشار هاسبیر 
اإلنسان، مما یتیح إمكانیة أن ُیبنى أي سالم على قاعدة المساءلة. ومن ثمَّ لَفت هاسبیري إلى أهمیة 
أن �قوم االتحاد األورو�ي بدعم منظمات المجتمع المدني لمساعدة السور�ین في حما�ة حقوقهم 

، الذي ُ�َعدُّ أداة مفیدة مررها النظام لغرض الهندسة 10الخاصة، مثل الوقوف في وجه القانون رقم 
 االجتماعیة.

السر�عة لیست هي  واختتم جان فرانسوا �القول، نعم، �جب أن نكون عملیین، غیر أنَّ الحلول
 الحل، بل السالم الذي یدوم.   

وردًا على سؤال حول ما إذا �ان هناك أي بدیل لألمم المتحدة في إجراء المفاوضات، أعاد جان 
التأكید على التزام االتحاد األورو�ي �عملیة جنیف �قیادة المبعوث الخاص لألمم  وفرانسوا هاسبیر 

 .2254قرار مجلس األمن رقم  المتحدة ستافان دي مستورا، و�شروط

هذا هو النص الوحید الذي وافق علیه مجلس األمن لما �مكن أن �كون علیه “
 ”مستقبل سور�ا.

أمَّا حول ما إذا �ان من المحتمل أن ُیبدي االتحاد األورو�ي مرونًة أكثر إزاء إعادة اإلعمار، 
 فجاءت اإلجا�ة قاِطعًة �كلمة �الَّ، مطلقًا.
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مجال للمرونة فیما یتعلق بتمو�ل إعادة اإلعمار، ولیس من قبیل لیس ثمَّة من 
ید ونز�د مكرر�ن شعارنا القائل إنه لیس هناك من إعادة إعمار بدون المصادفة أن نع

 .هذا االتفاق السیاسي الشامل الحقیقي

 في سؤال حول الفساد المؤسسي في سور�ا، واحتمالیة أن �ُعمَّ الفساد إلى أجل غیر مسمى حتى
لو �ان هناك تغییر في القیادة، أعرب جان فرانسوا هاسبیرو عن اتفاقه مع الرأي القائل إنَّ الفساد 
كان ینخُر نظام سور�ا حتى قبل الحرب، لكنه رأى أنَّ هذه معالجة هذه المسألة ینبغي أن ُتناقش في 

في حین رأى هاسبیرو في  مرحلة انتقالیة لمساندة السور�ین في العثور على سبیٍل نحو ُحكِم القانون،
الوقت نفسه ضرورة الحرص على عدم تكرار أخطاء العراق، و�التالي فإن النظام ال ینبغي أن ُ�حطََّم 

 فَحْسب، ألن هذا سیقود مرًة أخرى إلى الفوضى.

 

 كادمان تو�ي

 ، ومقرها في لندن ولها مكاتب37هو أحد مؤسسي هیئة العدالة الدولیة غورنیكا  تو�ي �ادمان 
في مدر�د وواشنطن العاصمة. إن مسألة إعادة اإلعمار، �ما قال �ادمان، ال تقتصر فقط على إعادة 
بناء المنازل والمدارس والمستشفیات، و�نما تتعلق �إعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن من دفع سور�ا 

ما زالوا ُ�قَتلون  ُقُدمًا، وهو أمر �صعب الحدیث عنه طالما أن الصراع ال یزال مستمرًا، وطالما أن
 وُ�هجَّرون قسرًا على نطاق واسع.

ورأى تو�ي �ادمان أنه في حاالت أخرى، مثل البوسنة ورواندا، �ان اإلصالح المؤسسي ممكنًا 
�سبب وجود شكٍل من التحول السیاسي، وحتى لو لم تكن تلك األشكال �مثا�ة تحوالت حظیت برضا 

من التأثیر للمجتمع الدولي في إعادة بناء المؤسسات مع الجمیع، فقد �ان هناك على األقل درجة 
مرور الوقت. �ما تساءل تو�ي �ادمان عن طبیعة األشخاص الذین �مكن أن �شار�وا في إعادة بناء 
المؤسسات في سور�ا، وأي نوع من التدقیق �مكن أن ُ�َطبََّق على أولئك الذین یتلقون مبالغ ضخمة 

 من األموال.
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ل أجد صعو�ة �بیر “ ة في التوفیق في ذهني بین مسألة �یف �مكننا أن ندعم ونموِّ
�شكل فعال، لیس فقط الحكومة السور�ة، ولكن أ�ضًا الحكومات األخرى التي 
دعَمتها في حملة السنوات القلیلة الماضیة، في إعادة بناء ما قد دّمروه هم أنفسهم 

 “.في حقیقة األمر 

د بدأت في �عض أجزاء من سور�ا، وسوف تمضي قدمًا، ولكن �النظر إلى أن إعادة اإلعمار ق
سواء �انوا أفرادًا  -انتقل تو�ي �ادمان إلى مناقشة �یفیة مساءلة أولئك الذین �قومون �إعادة اإلعمار 

وطر�قة التأكد من أنهم �قومون بذلك لمقاصد مالئمة، وأنهم �متثلون لسیاسة حقوق  -أو منظمات 
 اإلنسان.

ي أن تصبح المنظمات والشر�ات متواطئة في التكلیف �جرائم هناك خطر �بیر ف“
الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، لیس �الضرورة من خالل ارتكابها لها، ولكن من 

الناجم عن األطراف التي تدعمها، وهذه �النسبة لي هي إحدى  التواطؤخالل 
رجح أن الصعو�ات األساسیة في معالجة نزاع �هذا حیث لم �حدث، ومن غیر الم

 �حدث في أي وقت قر�ب، انتقال سیاسي على النحو الذي یود الكثیر منا أن یراه.

و�مثال على مشاكل المشار�ة بدون انتقال سیاسي، أشار تو�ي �ادمان إلى برنامج النفط مقابل 
الغذاء في العراق، وهو عبارة عن مسعى إغاثي جرى في عهد صدام حسین وتحول إلى مجموعة من 

 فساد.فضائح ال

أما �شأن ما إذا �انت مساءلة الكیانات االعتبار�ة أمرًا متاحًا، أشار تو�ي �ادمان إلى التحقیق 
الذي جرى مع مصرف بي إن بي �ار�با حول مزاعم التواطؤ في اإل�ادة الجماعیة في رواندا. وفي 

 سور�ا، لفت �ادمان االنتباه إلى قضیة مصنع إسمنت الفارج في شمال سور�ا.
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�النسبة لي، فإن من أهم النقاط األساسیة هي أننا ال �مكن أن نفكر في جهود إعادة “
اإلعمار دون وضع العدالة والمساءلة في طلیعة هذه المناقشات. و�ما قال �ل من 

 مار�ا وجان فرانسوا، تكمن األهمیة في أن ننظر في السبب الجذري للصراع.

ین، فإن غیاب المساءلة لیس ظاهرة حدیثة، �ما هو قال تو�ي �ادمان إنه �النسبة إلى السور�
 .1982معروف منذ مجزرة حماة سیئة الصیت التي وقعت عام 

وفیما یتعلق �التهجیر القسري، قال تو�ي �ادمان إن الجهود الدولیة لمساعدة الناس في العودة 
نهم من بیع ممتلكاتهم إلى منازلهم السا�قة في البوسنة لم تؤدِّ في �ثیر من األحیان سوى إلى تمكی

واالنتقال إلى منطقة أخرى حیث شعروا أنهم أكثر حما�ة لكون مجموعاتهم العرقیة ُمَمثلًة في 
 الحكومة.

ُر بنحو  ملیار دوالر، تساءل تو�ي  300وحول ما یتعلق بتكلفة إعادة إعمار سور�ا التي ُتقدَّ
ل في العثور على األموال الالزمة كادمان عن مصدر هذه األموال في حین أن المجتمع الدولي فش

) التي أنشأتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام IIIMلتمو�ل اآللیة الدولیة الحیاد�ة والمستقلة (
 لجمع األدلة و�عداد الملفات للتمكین من إجراء المحاكمات على الجرائم في سور�ا. 2016

أمد �عید، أقرَّ �ادمان �أنَّ إزاحة األسد وعلى سؤال حول فساد النظام الحاكم في سور�ا منذ 
ودائرته الداخلیة لن تكون �افیة لتغییر هذا النظام. ورأى �ادمان أن النظام القضائي على وجه 

 الخصوص یلزمه البناء من جدید ولیس إعادة البناء.

ألننا نرى، و�حسب ما نفهمه من معظم من تبّقى من المهنیین القانونیین الذین “
لعمل معهم، أنَّ الطر�قة �عمل وفقها النظام القانوني ال �مكن أن تكون نواصل ا

 ”عملیًة احترافیة قانونیة �النسبة لنا في الخارج.

وذهَب تو�ي �ادمان إلى أنه على الرغم من مستوى الصعو�ة وحجم الفظائع، فإنه مع الخطوات 
 الصغیرة اآلن �مكن التحضیر للعمل على المدى الطو�ل.
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دأت في التعامل مع قضیة البوسنة، �ان لدینا عدد �بیر من الحاالت بلغ عندما ب“
عامًا للتعامل معها. لكن  120حالة، و�ان التعامل معها سوف �ستغرق  10.000

 ”.المرء �صبُّ تر�یزه على ما �مكن تحقیقه من أجل تحسین النظام

ى المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل االفتقار إلى المحاسبة الدولیة، ال توجد فرصة لإلحالة إل
�سبب الفیتو الروسي في مجلس األمن، واستبعاد احتمال تشكیل محكمة دولیة مخصصة، فإن 
الغالبیة العظمى من القضا�ا ستقع على عاتق المؤسسات السور�ة المستقبلیة التي سیتعین علیها 

 األجل، وفقًا لما ذ�ره �ادمان.قضاء عقود في التعامل مع هذه القضا�ا. وهذا سیتطلب التزامًا طو�ل 

الوضع متطرف للغا�ة، لد تأثرت العدید من العائالت واألفراد بهذه األشیاء ... ال “
�مكنك أن تغادر ببساطة قائًال إنها مشكلة �بیرة للغا�ة، وهي مشكلة شدیدة العمومیة 

مجتمع وال �مكننا التعامل معها. علیك أن تتعامل معها خطوًة �خطوة. و�جب على ال
الدولي إعداد المتخصصین القانونیین السور�ین وتدر�بهم ومساعدتهم خالل العشر�ن 

 سنة القادمة حتى یتمكنوا من التعامل مع هذه المسألة.

سیتطلب األمر جیًال �امًال من التغییر حتى یتسنى لسور�ة المضي قدمًا نحو ما “
تم انتخابها فعلیًا من قبل الشعب نأمل جمیعًا أن �كون انتقاًال د�مقراطیًا مع حكومة ی

السوري، ولیس حكومًة �فرضها المجتمع الدولي أو النظام الحالي مثلما نشاهده في 
الوقت الراهن. إنما ما نأمله هو االنتقال الد�مقراطي السلیم جنبًا إلى جنب مع سیادة 

 “.القانون 

أهمیتها، مع اإلقرار �أننا قد ال نصل ولتحقیق هذه الغا�ة، قال تو�ي �ادمان إن ِلعملیِة التوثیق 
إلى إنشاء المحكمة الیوم، بیَد أن ذلك قد یتحقق في غضون سنوات قلیلة. وأضاف قائًال إن ذلك 

وا �عد ذلك في بناء مستوى معین من الثقة �مؤسساتهم، ؤ �مكن أن ُ�حِدث أثرًا تراكمیًا للسور�ین لیبد
 ثر استقرارًا.األمر الذي �مهد الطر�ق لبیئة واقتصاد أك
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لقد رأینا أشخاصًا ُ�حالون إلى المحاكم لم نكن نتصور من قبل أننا سنشاهدهم “
�حاَكمون. تشارلز تایلور، وسلو�ودان میلوسیفیتش الذي ولسوء الحظ مات قبل أن 

 ُ�حَكم علیه.

و�خصوص عائق عدم القدرة على اإلحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة �سبب استخدام روسیا 
لحق النقض في مجلس األمن، أشار تو�ي �ادمان إلى مبادرٍة للمحكمة الجنائیة الدولیة جرت مؤخرًا 
الستخدام الوال�ة القضائیة في بنغالد�ش فیما یتعلق �حاالت التهجیر القسري من میانمار. لدى 

ال �شیر إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وال�ة قضائیة في بنغالدش ولكن لیس في میانمار، وهذا المث
ر�ن قسرًا من  أنه قد �كون من الممكن �المثل أن تتعامل المحكمة الجنائیة الدولیة مع قضا�ا المهجَّ

 سور�ا إلى األردن، إذ إّن األردن، وعلى عكس سور�ا، ُ�عدُّ دولة طرفًا في المحكمة الجنائیة الدولیة.

تساءل تو�ي �ادمان عما إذا �انت فیما یتعلق �مسألة مراقبة تدفُّق التمو�ل و�لى من �ِصل، 
 العقو�ات الحالیة ُتنفَّذ �شكل صحیح.

ال تنسوا أن هناك عقو�ات ضد �بار شخصیات النظام، وال سیما �بار ضباط “
االستخبارات العسكر�ة الذین یتحملون مسؤولیة �بیرة عن غالبیة الجرائم التي ارتكبت 

 في سور�ا.

ت التي تم إدراجها مؤخرًا في قضیتین وعلى وجه الخصوص اثنان من الشخصیا“
جنائیتین منفصلتین، واحدة في إسبانیا شار�ُت فیها، وأخرى في ألمانیا، اثنان من 
المشتبه بهم الرئیسیین في هذه القضا�ا ُیزَعُم أنهما اضّطلعا �القدر األكبر من 

مانیا على المسؤولیة عن تنظیم هذه الحملة من العنف، وقد سافرا إلى إ�طالیا و�لى أل
الرغم من وجود العقو�ات. لذا من الصعب للغا�ة استیعاب مسألة �یف سنجعل 
الدول ترصد حر�ة التمو�ل التي قد تذهب إلى �یانات مرتبطة �النظام السوري في 
الوقت الذي تستقبل فیه هذه الدول األشخاص الذین �خضعون لحظر السفر 

 والعقو�ات؟!
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الیمین: نور حمادة، المحامي الملكي واین جورداش، فیونا سمیث : من الیسار إلى 2الصورة 
 وجوز�ف ضاهر

 

  جورداش واین المَلكي المحامي

 Doughty Street” (دوتي ستر�ت تشامبرز“�محاٍم في مؤسسة �عمل واین جورداش 
Chambers (في القانون الدولي اإلنساني و�ذل العنا�ة الواجبة في مجال األعمال  و مختص

اإلنسان. وقد استهّل جورداش حدیثه �اإلعراب عن اختالفه مع �ثیر مما أسلفه المتحدثون  وحقوق 
ِمِه لألسباب التي دفعتهم إلى قوله، و�األخص ما یتعلق �فكرة أنَّ على الدول الغر�یة  السا�قون مع تفهُّ

لكي تنخرط في االنتظار إلى أن تتمّخض عملیة جنیف التي تقودها األمم المتحدة عن انتقال سیاسي 
 إعادة اإلعمار.
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أعتقد أن الوقت فات على هذا التساؤل، �ما أن السؤال هو لیس ما إذا �نا سنشهد “
حكومة جدیدة بدون األسد، هل حقًا تظنون ذلك مرّجحًا؟ �ما أن المسألة لیست 
حول ما إذا �نا سنرى المساءلة من خالل آلیة دولیة أو مسؤولیة �بیرة على 

، ي. فذلك لن �حدث في المدى المنظور، أو حتى في المدى المتوسطالمستوى الوطن
ور�ما لیس على المدى البعید. السؤال اآلن هو ما الذي �جري فیما یتعلق �إعادة 

 اإلعمار؟

وحین أقول إن الوقت فات، فذلك ألن إعادة اإلعمار ال تتعلق فقط �العمل التجاري، “
اطق التي تقع تحت سیطرة األطراف الفاعلة كما أنها لیست مجرد إعادة إعمار المن

المسؤولة؛ و�نما إعادة اإلعمار التي تجري بناء على طلب الجهات الفاعلة الكبیرة 
ُه األموال نحو مشار�ع �مكن أن توصف �أنها إنسانیة،  مثل األمم المتحدة، التي توجِّ

 ”.اإلعمار أو �مكن إطالق تسمیة أخرى علیها، ولكنها في النها�ة جزء من إعادة

وقال واین جورداش إن أعمال إعادة اإلعمار التي تجري في سور�ا �اسم المساعدات اإلنسانیة 
 تؤدي �الفعل إلى انتهاكات للحقوق.

أظهر البحث الذي أجراه مجلس األطلنطي إخفاقات منهجیة في عدم قدرة األمم “
قاموا �الفعل  المتحدة على منع أصدقاء النظام من إفساد برامج المنظومة. لقد

مالیین الدوالرات من المجتمع الدولي، واألمم المتحدة تقوم �إعادة اإلعمار  �استنزاف
 ”.وفقًا لما تطلبه الحكومة

ورأى واین جورداش �أن موقف االتحاد األورو�ي �عدم إعادة البناء قبل االنتقال السیاسي، 
اإلنسانیة، ناجم عن اإلخفاق في فهم أن والترّ�ث وجعل التمو�ل مقتصرًا على تمو�ل المساعدات 

المساعدات اإلنسانیة تتداخل مع إعادة اإلعمار، وفي فهم ما ینبغي أن تنطوي علیه السیاسة القائمة 
لیست مسألة أبیض أو أسود ولكنها تنطوي على ” أعمال حقوق اإلنسان“على الحقوق. وقال إن 

 مجال لتحقیق نتائج أفضل. تفاعالت تدر�جیة صغیرة على المستوى المحلي لفتح
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واقترح واین جورداش النظر في إعادة اإلعمار من خالل منظور قانون األعمال التجار�ة وحقوق 
اإلنسان، واإلطار الذي یوفره هذا المنظور. إنَّ الشر�ات المنخرطة في سور�ا، أو العبین مثل األمم 

مخاطر �بیرة لجهة أنهم سیكونون  المتحدة أو االتحاد األورو�ي، یدخلون في بیئة تنطوي على
متواطئین في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، و�التالي فُهم �حاجة إلى اتخاذ �عض خطوات 

 العنا�ة الواجبة لضمان تجنُّبهم لهكذا تواطؤ.

وطبقًا لما ذ�ره واین جورداش، فإن التأثیر األكبر لن �أتي من االنتهاكات الكبرى للقانون 
لدولي، ولكنه سینعكس من خالل الضرر الذي سیلحق �المجتمعات على الصعید المحلي اإلنساني ا

 أكثر مما یتعلق �الفشل في اتباع نهج منظم لحما�ة واحترام حقوق اإلنسان.

وهنا �أتي دور أجندة األعمال وحقوق اإلنسان، ألنها ال تعني العمل مع نقا�ات 
ات المسؤولة، فهي ال تقدم فقط حلوًال العمال فقط، وال تعني فقط التعامل مع الجه

مخصصة للمشاكل الصعبة التي تنطوي على مسؤولیة مشتر�ة، بل ما تفعله هو 
 ”أنها توفِّر إطارًا ومنهجًا ُمنظَمْین.

 

وأكد جورداش أن أفضل طر�قة للتعامل مع إعادة اإلعمار هي استخدام أجندة األعمال وحقوق 
 ت لتنتهج هذا اإلطار.اإلنسان للضغط على الدول والشر�ا

توضح المبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة االلتزامات الملقاة على عاتق الدولة لحما�ة حقوق 
اإلنسان، وعلى قطاع األعمال التجار�ة احترام حقوق اإلنسان، وتفصیل ما �جب القیام �ه في 

ا تحت ثالثة عناو�ن هي: األماكن المرتفعة المخاطر مثل سور�ا. وتندرج العملیات التي �جب اتباعه
العنا�ة الواجبة لحقوق اإلنسان، والمعالجة. وقد بیَّن  واین جورداش  من خالل السیاسات، االلتزام 

 هذه األمور على النحو التالي:
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إن االلتزام �سیاسة حقوق اإلنسان �عني تصمیم سیاسة عمل تراعي هذه الحقوق، “
ني لشر�ة ما، بل أن توضع هذه ولیس مجرد وضع بیان جمیل على موقع إلكترو 

السیاسة وُتدَمج فعلیًا في عملیات الشر�ة، وأن �جري إ�الغها إلى الجمهور العام 
 حتى �فهموا التزام الشر�ة؛

فإذا �ان االلتزام �شمل العنا�ة الواجبة، من المتوقع إذًا أن تتبع الشر�ة خطوات “
نسان، لذا فإن �ل شيء، بدءًا معینة في �یفیة مواجهتها لمخاطر انتهاكات حقوق اإل

من إجراء تقییمات األثر سعیًا إلى الفهم، وهو ما أعتبره األساس لنقاش مسألة إعادة 
اإلعمار �أسرها؛ إنما �قع في جوهر هذه العنا�ة الواجبة وهو �مثا�ة حوار مع 

وأالَّ ” �جب علیك أن تفعل هذا،“أصحاب المصلحة. وهذه األشیاء ال تعني أنه 
فقط �عد أن قمَت �التواصل ومشاطرة األفكار التي ك ذاك، ولكن أن تقوم بذلتفعل “

في حوزتك واستَقیت اآلراء من المجتمعات المحلیة، وسَعیَت للحصول على موافقة 
 ”.حرة مسبقة ومستنیرة للعمل

وأخیرًا، ُ�عّد العالج هو الجانب األساسي الثالث في هذا الصدد، والذي یتطلب من 
َل تسببها في آثار ضارة لألعمال التجار�ة، أن تحقق نتائج جیدة. وهو الشر�ات، حا

�ضع التزامات على الدول لتوفیر ُسبل انتصاف قضائیة ودعم ُسبل االنتصاف غیر 
القضائیة، وُ�لِزم الشر�ات �معالجة مشاكلها الخاصة من خالل تدابیر من قبیل 

 وضع آلیات داخل الشر�ات للتعامل مع تلك المظالم.

وقال واین جورداش إنه حتى و�ن �انت هذه العملیات ال تقّدم اإلجا�ة على جمیع النواحي، إال 
أنه َ�عتقد أن �إمكانها توفیر وسیلة للناس العادیین في سور�ا للضغط على الشر�ات الغر�یة وغیرها 

قلقه إزاء من الجهات المسؤولة أو غیر المسؤولة لحما�ة حقوق اإلنسان واحترامها، �ما أعرب عن 
ُت فرص استخدام هذه  جعِل عملیة إعادة اإلعمار متوقفة على إحراز التقدم السیاسي، مما قد ُ�فوِّ

 العملیات.
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وردًا على سؤال حول ما إذا �ان من شأن احتمال المالحقة القضائیة أن یردع الشر�ات التي 
ألخرى أقل مسؤولیًة و�التالي  تتحلى �المسؤولیة عن المشار�ة في إعادة اإلعمار، مما ُ�خلي الساحة

�قّوض أجندة األعمال وحقوق اإلنسان، قال واین جورداش إنَّ عدد حاالت المالحقات القضائیة 
 المتعلقة �الجرائم ذات الصلة �األعمال التجار�ة على المستوى الدولي ال یبدو �بیرًا.

هناك خوف أعتقد أننا سنرى المز�د من السلوك المسؤول من الشر�ات إذا �ان “
 ”حقیقي من أن ینتهي بها األمر في قاعة المحكمة.

َه تو�ي �ادمان إلى واین جورداش �السؤال حول ما ینبغي القیام �ه على مستوى القانون  وقد توجَّ
الدولي في حالٍة �هذه لكي �كون هناك رادع؟ ومضى تو�ي �ادمان في قوله إنه �فهم البراغماتیة التي 

قائلة �أنه نظرًا ألنَّ إعادة اإلعمار سوف تجري على أي حال؛ فإن هناك تنطوي علیها الحجة ال
حاجة إل�جاد بیئة ُتَمكِّن من إجرائها �شكٍل صحیح، لكنه تساءل ما هو األمل المحتمل في الواقع ألن 
�حترم النظام �عض المبادئ التي ُأشیَر إلیها؟ إذ یرى جورداش أن النظام ال �عیر أي اعتبار 

 واالتفاقیات الدولیة التي وقع علیها؟ للمعاهدات

أجاب واین جورداش قائًال إن المطلوب هو مز�ج من األسالیب، �ما في ذلك تعز�ز اإلنفاذ 
 القانوني وجلُب األشخاص إلى المحاكمة حیثما أمكن ذلك.

ولكنني أعتقد أن هذا قد یؤدي أ�ضًا إلى �عض التشتُّت، �معنى أننا نبدأ التفكیر في “
�مسألة تتعلق �اإلنفاذ �عد حدوث الضرر، في حین أنني أعتقد أنه یتعلق األمر 

�الوصول أوًال إلى بیئات صعبة مع األطراف الفاعلة المسؤولة من أجل مطالبة 
األطراف الفاعلة �سّیئها وجّیِدها �كل �بیرة وصغیرة، ولنكون على استعداد لتقد�م 

إذا لم یؤثر ذلك على  -غیر �افیة  مثاٍل نموذجي واالنسحاب في حال �انت النتیجة
 الممارسة.
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وأعتقد أن جوهر هذه المسألة هو الحوار، الحوار مع المجتمعات المتضررة، “
 ”محاولة فهم ما یر�دون، ومحاولة إ�صال ذلك إلى األطراف الفاعلة �سیئها وجّیدها.

 

 سمیث فیونا

ت في أو�سفام. ابتدأت فیونا �اإلقرار مسؤولة السیاسات اإلنسانیة والمناَصرة والحمال فیونا سمیث
�أن الحرب لم تنته وأن الحاجة اإلنسانیة ما تزال مطردة، إذ إنَّ الحرب عادت �سور�ا إلى العصر 

 الحجري.

وقالت فیونا إنه �جب علیك اتخاذ قرارات صعبة حقًا طوال الوقت �اعتبارك جهة إغاثیة دولیة. 
س عملیة خطیة االتجاه وال عملیة ثنائیة. وقالت فیونا إّنه و�النسبة إلیها فإن التحدي المستمر لی

 سیكون لدینا وقت طو�ل سیتم الجمع فیه بین االستجا�ة اإلنسانیة واإلنعاش المبكر والتنمیة. 

لذا �جب علینا إ�جاد ُطرق لمعالجة الحقوق خالل األزمات واالحتیاجات اإلنسانیة “
على القیام بذلك �طر�قة تراعي حساسیة  الضخمة في آٍن معًا. و�جدُر بنا الحرُص 

النزاع، وذلك بتجنُّب التسبب في األذى الذي قد ینُجم عن تأجیج المظالم والتوترات، 
 ”وفي نفس الوقت دعم األصوات المحلیة لتحقیق السالم الشامل والتنمیة المستقبلیة

اإلعمار ما َلْم ُ�حَرز  وحول موقف المانحین مثل االتحاد األورو�ي �االمتناع عن دعم إعادة  
تقدم في عملیة السالم التي تقودها األمم المتحدة، قالت فیونا سمیث إن اقتصاد الحرب مستمر، 

 وتساءَلت عما سیحدث إذا لم �كن هناك حل سیاسي ُمرٍض.
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'التحدي اآلخر الذي أعتقد أّن المانحین یواجهونه في الوقت الراهن هو أنه عندما 
ال یتوقف. وحینما �كون ببساطة لحدیث في األمر فإن الحدیث ینأون �أنفسهم عن ا

لد�ك فراغ، ستجد أن هناك العدید من األطراف الفاعلة األخرى ممن هم على 
 استعداد للتقدم نحو هذا الفراغ، وأنهم �قودون هذا النقاش و�دفعون هذه العملیة.

عاء �أن لدیها اإلجا�ة على مثل ولدى سؤالها عما �مكن عمله، قالت فیونا إنها ال تستطیع االدِّ 
 هذه األزمة المعقدة. 

لكن ما أعرفه هو أن أي عملیة إعادة إعمار مستقبلیة �جب أن تتم �طر�قة ُمراعیة 
لحساسیة السیاق. هناك عدد من مجموعات األدوات والُنُهج المختلفة التي �مكن 

بي للمبادرات اإلنسانیة استخدامها لهذا الغرض. ما �عنیه ذلك هو تعظیم األثر اإل�جا
والتنمو�ة مع تجنُّب الضرر. نحتاج إلى أن نفكر ملیًَّا فیمن الذي �ستفید من إعادة 
اإلعمار ومن ُ�ستبعد. �جب أن تبنى عملیة إعادة اإلعمار على استراتیجیة سور�ة 
كاملة تعود �الفائدة على شر�حة واسعة من المجتمع، �ما في ذلك النساء، وال ُتفید 

�ما ینبغي أن تعالج األسباب الجذر�ة  المجتمعات على حساب غیرها. �عض
 ”.للصراع

تحدثت فیونا سمیث عن استخالص الدروس من األمثلة السا�قة من عملیات إعادة       
 اإلعمار.

أعتقد أن لبنان مثال جید حقًا على لزوم توخي الحذر عند إعادة اإلعمار �عد أي “
 ”.هشاشًة، أو ُنرّسخ أسس النزاعصراع �ي ال نز�د الهشاشة 
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في أفغانستان، قالت فیونا سمیث إن إعادة اإلعمار جرت دون النظر الكافي في التأثیرات 
السیاسیة، ودون النظر في أولو�ات المجتمعات الر�فیة، وانصبَّ الجهد على بناء الدولة أكثر منه 

 على تحقیق نتائج مستدامة للسكان المحلیین.

سیاقات أخرى أن دعم بیئة تمكینیة للمشار�ع الصغیرة والمتوسطة  ونحن نعلم من“
 ”.یدعم التنمیة المجتمعیة، و�مكِّن النساء واألقلیات و�رتقي �االقتصاد المحلي

واقترحت فیونا سمیث أنه �جزء من السعي إلى المساعدة في إزالة العقبات الماثلة أمام مشار�ة 
یتعیَّن  على المنظمات غیر الحكومیة التي تدعم برامج ُسبل المرأة الكاملة في المجتمع السوري، 

كسب العیش أن تتجنب فقط دعم المهن التي تبقي النساء في المجال الخاص، و�جب أن تنظر إلى 
 أسواق العمل المحلیة �حثًا عن خیارات أخرى.

ت بناء كما أشارت فیونا سمیث إلى ضرورة الحرص على أن تكون المرأة في صمیم جمیع عملیا
السالم، وقالت إن المانحین �حاجة إلى مواصلة تمو�ل المجتمع المدني في فترة عدم الیقین بین 
الحرب والسالم المأمول، قائلًة إّن من الممكن بناء العقد االجتماعي بین المواطنین والدولة لتحقیق 

 االستقرار والوصول إلى مجتمع مأمون وآمن وشامل.

طرحه إبراهیم علبي حول معضلة المنظمات غیر الحكومیة �شأن  وفي معرض ردها على سؤال
ما إذا �ان علیها أن تعمل من دمشق ال سّیما بوجود التقار�ر التي تبّین �یف استفاد رموز النظام من 
التمو�ل الخاص �عملیات األمم المتحدة للمساعدات في دمشق؛ قدَّمت فیونا سمیث توضیحًا عن قرار 

لتوفیر مساعدات المیاه والصرف الصحي  2012و 2011الفترة ما بین عامي منظمة أو�سفام في 
انطالقًا من دمشق التي ُ�سیطر علیها النظام السوري. وقد سعت فیونا إلى وصف دور أو�سفام على 
أّنه جزء من استجا�ة المجتمع اإلنساني األوسع، وقالت إن القرار �ستند في جزء منه إلى افتقار 

 ا في الدول المجاورة مقارنة �الو�االت األخرى.أو�سفام لوجوده
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نا أبدًا أالَّ نكون قادر�ن على إعالء صوت المناَصرة من خالل االستجا�ة، “ ال �سرُّ
لذلك فإن هذا هو ما نحاول القیام �ه. في �عض األحیان نكون أكثر فعالیة في ذلك 

علیة إلى أسباب من اآلخر�ن، وفي �عض األحیان یرجع السبب الذي �جعلنا أقل فا
داخلیة بیروقراطیة غبیة أكثر مما هي ألسبابنا المبدئیة إّ�اها، وذلك ألننا منظمة 

 ”ضخمة. لذا أحیاًنا ما نوفَُّق �شكٍل حَسن، وأحیاًنا ما تأتي النتائج �مستوًى أقل.

 

 ضاهر جوز�ف

ومؤسس مدونة ” االقتصاد السیاسي لحزب هللا“من جامعة لوزان هو مؤلف �تاب  جوز�ف ضاهر
شرع جوز�ف ضاهر في شرح السیاسات االقتصاد�ة لنظام األسد قبل ». سور�ا الحر�ة لألبد«

 االنتفاضة وخاللها.

و�ّین �یف استخدم النظام عملیة التحرر االقتصادي خالل التسعینیات، و�یف عمََّق السیاسات 
�وسیلة لخصخصة الدولة في ، 2000النیولیبرالیة في العقد األول من حكم �شار األسد من عام 

لشخصیات ” الرأسمالي الُمقرَّب“أیدي عائلة األسد وشر�ائها. �ستخدم جوز�ف ضاهر مصطلح 
 األعمال المرتبطة �النظام.

ُ�َعدُّ رامي مخلوف، ابن خال �شار األسد، مثاًال على عملیة الخصخصة المافیو�ة “
 ”هذه التي قادها  النظام.

جوز�ف ضاهر هي دولة وراثیة، حیث جمیع مراكز السلطة، السیاسیة والنتیجة �حسب ما �ِصفها 
 والعسكر�ة واالقتصاد�ة تتر�ز في أیدي عائلة األسد.
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كان الهدف هو تشجیع مراكمة الخصخصة �شكل أساسي لغرض اقتصاد السوق، “
في حین انسحبت الدولة من المجاالت الرئیسیة لتوفیر الرعا�ة االجتماعیة، مما أدى 

 ”اقم المشاكل االجتماعیة واالقتصاد�ة الحالیة.إلى تف

وقال جوز�ف ضاهر إن أحد األهداف الرئیسیة لهذه العملیة �ان یتمّثل في جذب االستثمار 
 120األجنبي واألموال السور�ة الموجودة خارج البالد، وقد ارتفع االستثمار األجنبي المباشر من 

 .2010الر في ملیار دو  3.5إلى  2002ملیون دوالر في عام 

�ِع من عائدات تصدیر النفط، “ كان النمو االقتصادي �عتمد أساسًا على الرَّ
والمقاوالت الجیوسیاسیة، وتدفقات رأس المال، �ما في ذلك التحو�الت. وقد تضاءلت 

 1992٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 48.1حصة القطاعات اإلنتاجیة من 
ین �انت حصة األجور من الدخل القومي أقل ، في ح2010٪ في عام 40.6إلى 
، وهذا �عني أن 2004٪ في عام 40مقارنة بنسبة  2009٪ في عام 23من 

لت أكثر من   ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. 67األر�اح والرَّ�ع شكَّ

وقال ضاهر إن هذه العملیة انطوت أ�ضًا على عواقب في قطاع الزراعة وذلك بتر�یز ملكیة 
التي ُ�صِدرها علي ” الدومري “�شكل متزاید في أیدي حفنة من الُمّالك. و�تبت صحیفة األراضي 

 ”. عامًا من االشتراكیة، عادت اإلقطاعیة إلى سور�ا 43�عد “فرزات في حدیثها عن الوضع قائلًة: 

٪ 60، فإن 2010و 2000بین عامي ٪ في المتوسط 4.3وعلى الرغم من أن معدل النمو بلغ 
�انوا �عیشون �القرب من خط الفقر، و�انت نسبة الفقراء في المناطق الر�فیة أعلى �كثیر  من السكان

 من المناطق الحضر�ة.
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لذلك �ان هذا هو السیاق الذي حدثت فیه االنتفاضة في سور�ا. غیاب الد�مقراطیة 
مع  2011وغیاب العدالة االجتماعیة، و�روز األفكار الجدیدة التي ظهرت عام 

ة من میدان التحر�ر ومن تونس وغیرها. منذ بدا�ة االنتفاضة الشعبیة صور متلفز 
التي تحولت سر�عًا إلى حرب عسكر�ة، �ان النظام �عتمد اعتمادًا متزایدًا اقتصاد�ًا 
ما له القروض  و�ذلك سیاسیًا وعسكر�ًا على حلیَفیه األجنبیین روسیا و�یران اللَّذین قدَّ

 والمساعدات االقتصاد�ة األخرى.

، وحتى في ِخَضّم دمار الحرب، واصل النظام عملیة امتصاص ثروة سور�ا 2011�عد عام 
٪ من أكبر الشر�ات المصنِّعة في سور�ا �الكامل، فإن شر�اء النظام 90المتناقصة. ومع تدمیر نحو 

للنظام حصلوا على عقود شراء �بیرة وعروض استیراد حصر�ة وصفقات ” الرأسمالیین المقرَّ�ین“من 
تهر�ب وغیرها من الصفقات المرتبطة �اقتصاد الحرب. غادر البالد المز�د من الشخصیات التجار�ة 

 ذات العقلیة المستقلة.

وفي المقابل، قدم شر�اء األعمال في النظام دعمًا دعائیًا عن طر�ق ملكیة وسائل اإلعالم 
والدعم العسكري من الخاصة، والدعم السیاسي من خالل حشد قطاعاتهم الخاصة في المجتمع، 

 خالل تمو�ل المیلیشیات.

كانت هذه دینامیة مماثلة في عملیة إعادة اإلعمار التي بدأت �الفعل، وال سّیما في “
 66في دمشق، وقد انعكس ذلك �شكل خاص مع المرسوم رقم  2016نها�ة عام 

 .”2018الصادر في نیسان/أبر�ل  10والقانون رقم  2012لعام 

مناقشة اآللیة التي ینبغي أن �ستجیب بها المجتمع الدولي، قال جوز�ف ضاهر و�االنتقال إلى 
 إنه من الضروري أن نفهم أن النظام في جوهره قائم على الفساد وال �مكن أن �عمل بدون فساد.

، 10والقانون رقم  66سیتم استخدام تشر�عات النظام الخاصة �إعادة اإلعمار، مثل المرسوم 
على مناطق واسعة لمشار�ع التنمیة إلفادِة ُمقرَّ�ي النظام، وفي الوقت نفسه معاقبة  للسماح �االستیالء
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المجتمعات المعروفة �معارضتها للنظام. لذا فإن مسألة حقوق المالَّك والمستأجر�ن هي مسألة 
 مر�ز�ة.

تثمار، �النسبة إلى التمو�ل الدولي، في حین أن الدول الغر�یة وممالك الخلیج لیست مستعدة لالس
شكَّك جوز�ف ضاهر في أن هذا اإلحجام سببه حقوق اإلنسان وأعطى مثاًال على أنَّ االتحاد 

 األورو�ي �مّول إعادة اإلعمار في حالة إسرائیل وفلسطین دون معالجة األسباب الجذر�ة هناك.

أعتقد أنه �مكننا الحد من الحصة التي �مكن أن �ستفید بها الرأسمالیون والنظام، “
�عني إطالق إعادة اإلعمار ولكن �شروط هي: إشراك السكان المحلیین في  مما

خطط إعادة اإلعمار؛ ومنُح مالكي العقارات والمستأجر�ن مساكن جدیدة، أو بدائل 
 حقیقیة؛ فضًال عن شفافیة المیزانیات واحترام حقوق العمال.

من استخدام  ومن المهم في هذا الصدد منع النظام ورجال األعمال المرتبطین �ه
هذه األموال لتعز�ز مصالحهم الخاصة. لكن المسألة تحتاج إلى تمكین السكان 
المحلیین �أدنى مستوى ممكن إلعطائهم األدوات التي تمكنهم من رفع أصواتهم 

 وتنظیم أنفسهم، وهو أمر واضح في هذا اإلطار.

، فإنها الیوم قد 2011حتى و�ن �ان لدى سور�ا قطاع صغیر من الشر�ات المستقلة قبل عام 
اختفت جمیعها، حسب ما قاله جوز�ف ضاهر، �ما أن أي نوع من الصفقات التجار�ة الكبیرة �حتاج 
إلى عراٍب من عرَّابي النظام، و�التالي فإن القضیة اآلن �النسبة إلى إعادة اإلعمار هي �یفیة العثور 

االستمرار في إنفاذ العدالة �حق على بدائل تساعد في تلبیة احتیاجات من هم أكثر ضعفًا مع 
 منتهكي حقوق اإلنسان.

وفي حین أبدى جوز�ف ضاهر إدراكه حقیقة أنَّ إعادة اإلعمار المشروطة سُتمكِّن �عض رجال 
األعمال المرتبطین �النظام من االستفادة، قال إن المسألة سوف تكون في الحد من ذلك قدر 

ضة �خصوص عملیة إعادة اإلعمار ُ�غیَة تمكین السكان المستطاع، مع استخدام االشتراطات المفرو 
 المحلیین.



ي           28
نامج السوري للتط��ر القانوين  SLDP| ال�ب

 

وفي رأ�ه، ینبغي أن �كون جوهر المسألة هو األشخاص الموجودون على األرض، وال سیما 
ثت التقار�ر عن عودة �عض األشخاص، فإن هناك ثالثة آخرون �غادرون  المشردون. ولئن تحدَّ

السكان، ال �مكن لعملیة إعادة اإلعمار أن تعني مقابل �ل شخص �عود. وفي ظلِّ نزوح نصف 
 وضع هؤالء الناس جانبًا.

وحول المزالق التي تنتظر المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في العودة إلى العمل في ظّل سلطة 
النظام في دمشق، قال جوز�ف ضاهر إن المؤسسات الخیر�ة السور�ة الرئیسیة هناك مرتبطة 

اًال من مختلف الجهات الدولیة الفاعلة، وأكثر األمثلة شهرة هو الصندوق �النظام، وقد تلقت أمو 
 السوري للتنمیة برئاسة أسماء األسد.

لكنه اقترح أ�ضًا أن التناقضات في �یفیة عمل المناطق الخاضعة لسیطرة النظام تعطي إمكانیة 
 .إلعادة اإلعمار المشروطة �حیث ُتسَتخَدم هذه التناقضات إلحداث التغییر

لدینا الكثیر من التناقضات داخل هذا النظام وفي إطار ما �سمى �قاعدة الدعم. “
 عندما یتعلق األمر بدمشق والالذقیة وحلب، �شكو الكثیر من الناس من هذا النظام.

وأشار جوز�ف ضاهر إلى حاجة النظام اآلن إلى إ�جاد عمل لقاعدته، وال سّیما �النسبة لعدد 
میلیشیات التا�عة له، الذین �ستخدم العدیُد منهم اآلن منصبه للكسب من خالل كبیر جدًا من رجال ال

 االبتزاز، مما یؤدي إلى إثارة احتجاجات ضدهم حتى من السكان المؤ�دین للنظام.

هناك عمل �بیر �قوم �ه النظام الیوم، في حلب �شكل خاص، ولكن أ�ضًا في “
مرافق التي لم ُتَدمَّر غادرت جمیعها دمشق، إلحیاء الصناعة التحو�لیة، ألن تلك ال

البالد أو ُنِقلت إلى الالذقیة أو السو�داء أو إلى المناطق األخرى التي لم تتعّرض 
 لنفس مستوى الدمار.
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إالَّ أنَّ هناك تناقضات داخل النخبة الحاكمة العلیا، ألن لد�ك رأسمالیون مقّر�ون “
م �كسبون أمواًال ضخمة دون استثمار من النظام �ستفیدون من استیراد المنتجات، وه

أي أموال، في حین أن لد�ك ُمصنِّعون �قولون إن علیك أن تدعم الصناعة 
 ”.السور�ة

وحول رؤ�ة إمكانات إ�جابیة، أشار جوز�ف ضاهر إلى اإلنجازات في مناطق خارجة عن سیطرة 
ر�ون خبرة في إدارة مجتمعهم النظام في السنوات القلیلة الماضیة، حیث انسحبت الدولة واكتسب السو 

 الخاص، �ما في ذلك المستشفیات والتعلیم وغیر ذلك من الخدمات المحلیة.

وفي الوقت الحالي نرى التمو�ل ُ�قطع عن �عض قطاعات المجتمع المدني. وهذا “
 ”تناقض تام مع خطاب االتحاد األورو�ي الذي �قول إنه یر�د مساعدة السور�ین.

أن هناك إمكانیة لدعم النساء داخل سور�ا، معّبرًا عن اعتقاده �أنَّ كما رأى جوز�ف ضاهر 
الجانب الجید الوحید الیوم في سور�ا هو الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، من خالل لعبها دورًا 

 أكبر في سوق العمل.

في �عض الصناعات لدینا الیوم نساء فقط، ومن الناحیة االقتصاد�ة ُهنَّ �أخذن “
أكبر �كثیر ألن الرجال خارج البالد، أو الجئین، أو في السجن، أو ُقِتلوا، أو ال  دوراً 

�ستطیعون الخروج من منازلهم خوفًا من التجنید. وأعتقد أنه �جب وضع سیاسٍة 
 ”جنسانیة �عین االعتبار، لیس فقط في عملیة السالم، ولكن في هذه المرحلة.

في أورو�ا �شّكلون موردًا مهمًا محتمًال للمساعدة في رأى جوز�ف ضاهر أن الالجئین السور�ین 
 إعادة اإلعمار ودعم السكان المحلیین.
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وإل�ضاح سبب تر�یزه على تمكین السكان بدءًا من القاعدة، عاد ضاهر إلى تار�خ سور�ا قبل 
 .2011عام 

ما نراه عندما ننظر إلى الشعب السوري على مدى السنوات السبع الماضیة هو “
 ”.، لكن هذا النظام �ان موجودًا على مدار األر�عین عامًا الماضیةكارثيّ 

و�حسب ضاهر فإن حقبة التسعینیات شِهدت عملیة البحث عن انفتاح للعالقات االقتصاد�ة بین 
سور�ا والعالم إلى جانب توقُّعاٍت �حدوث انفتاح د�مقراطي، ولكن في الوقت الذي حدث فیه االنفتاح 

 االنفتاح الد�مقراطي مطلبًا رئیسیًا. االقتصادي، لم �كن 

ه على التحدي  نحن اآلن في وضع مماثل، �ما قال، لكن مع نظام أكثر قسوة أظهر اآلن ردَّ
 الناشئ عن حر�ة �بیرة من األسفل.

ولهذا السبب أقول إذا �ان هناك إمكانیة من خالل الدول أو المنظمات غیر ” 
القادرة على تمكین هؤالء السكان المحلیین من الحكومیة الدولیة، والمؤسسات الدولیة 

القاعدة، هذه المنظمات السور�ة غیر الحكومیة وما إلى ذلك، والقدوم ومساعدة 
 ”األشخاص المشّردین داخلیًا في ظروف صعبة للغا�ة، فأنا طوع أمرها.

على  واختتمت نور حمادة الفعالیة بتوجیه الشكر للمشار�ین والحضور وتشجیعهم على البقاء
اتصال �مستجدات وحدة حقوق اإلنسان واألعمال التا�عة للبرنامج السوري للتطو�ر القانوني 

)SLDP   .( 
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 .، في مر�ز تشاثهام هاوس2018أ�ار/ مایو  25أقیمت هذه الفعالیة في 

The Syrian Legal Development Programme, www.syrianldp.com,  info@syrian-ldp.com 
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