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وهناك من بدأ بدراسة خيارات  .بدأت بعض الدوائر السياسّية الحديَث عن إعادة البناء في سورية
وإذ ُتظهر المناقشات الي  .الوقت المناسبتعزيز دوره فيها عندما يحن  هذه العملّية، وكيفّية

بن الواليات المّتحدة األميركّية وروسيا على  اّطلعنا عليها ارتباط هذه العملّية بالتسويات الممكنة
 للتخّفف من شروط الً مي وجه الخصوص، وبقّية األطراف الدولّية واإلقليمّية بدرجٍة أقّل، إّل أّنا تبدي

أّن هذه المناقشات تفرض أّن عملّية إعادة البناء المزمع القيام بها  كما .العدالة والديمقراطّية
 سيعاَملون -اً تالي– ات/متساوية، وأّن ذلك يعي أّن كّل السورّيين اً للسورّيين كافًة فرص ستتيح

 .راضتالواقع يتناقض مع هذا االف أنّ  إّال  العملّية، هذه في بإنصاٍف 

وألّن وجودنا ومستقبلنا كمجتمٍع مدنيٍّ مرتبط ومن موقع االنتماء للسورّيين ولسورية، 
أنفسنا معنّين بالتفاعل مع موضوع إعادة البناء على أّنه  بالديمقراطّية والسعي للعدالة، نجد

هناك ديمقراطّيٌة في أّي وقٍت،  ن أن تكونيالمحّدد األساسّي لمستقبل بلدنا وشعبنا، والفاصل ب
ذلك  ومن .د والظلم، األمر الذي سيكون له تأثٌر طويُل المدىأو أن تتّم رعاية إعادة بناء االستبدا

أن تقوم روسيا وإيران، وسلطة األسد، بإعادة بناء النظام االستبدادّي، ومكافأة من شارك في 
ر تقديم المساعدات بن عيالنظام وأتباعهم، ورشوة قطاعات من المحبط قتل السورّيين من أركان

ذلك أن يقوموا بصرف معظم النفقات  ومن .هذا التحالف الدولّية لهم على أّنا عطايا من
وإلعادة  سياسّيٍة، كمكافآٍت  لهم مواليًة  يعّدونها يتال المناطق في ”اإلعمار إلعادة“المخّصصة 

ي ثارت عليهم إلى الصمت والطاعة الذليلة؛ وإن حصل ذلك، وكّل تحّركات تاألغلبّية السورّية ال
 من مكافأةً  ”اإلعمار إعادة“على أّنم يهّيئون لذلك، فستكون عملّية المذكورة تدّل  األطراف الثالثة

 .إلعادة بناء نظام االستبداد الً من معاقبتهم، وتموي بدًال  الحرب، لمجرمي الدوليّ  المجتمع

وليصّب تمويل المجتمع الدولّي إلعادة البناء في مسار صناعة العدل والديمقراطّية في سورية، ال 
اه المعاكس الذي تستعّد له جاه، وليس باالتّ جتضمن أن تّتجه بهذا االتّ  روٍط مناص من التشّبث بش

المجتمع الدولّي مساهمته المتدّرجة في  ولذلك يجب أن يربط .روسيا وإيران والنظام السوريّ 
اإلشارة  ومن المهمّ  .بهذه الشروط والمعاير )تضّمن ذلك رفع العقوبات المتدّرجوي(إعادة البناء 

ر، وحريّة يإلى أّن الديمقراطّية الضامنة لحريّة تنظيم الناس ألنفسهم، وحريّة التعب في المقّدمة
من التخطيط إلى المراجعة النهائّية، هو في حالتنا، كما في أّي حالٍة  الصحافة، ومشاركة الناس
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 نظاٍم استبداديٍّ فاسٍد يستحيل إصالحه، ستفضي إلى مشابهٍة، شرٌط لنجاح عملّية البناء، وإّال 
 .وتفّكٍك مجتمعيٍّ مستداٍم 

 .لذا، فقد ارتأت مجموعة منّظماٍت مدنّيٍة سورّيٍة التقّدَم برؤيتها عن الموضوع، وذلك سعًيا إلى

العمل لوضع محّدداٍت أساسّيٍة ومبادَئ عاّمٍة، وإغنائها وترويجها لضمان أن تتم عملّية  -1
والقانون الدولّي، وأن تضمن سلًما حقوق اإلنسان  إعادة البناء وفق محّددات حماية

ا ومستداًما لبلدنا   .حقيقيًّ
االستفادة من تراكم الخبرات والرؤى والتخّصصات لدى مجموعة المنّظمات المدنّية  -2

ا على كّل صعيٍد  .المشاركة الدولة، المجتمع، )فقسوة الدمار الحاصل في سورية حاليًّ
تشاركيٍّ تتناسب مع رغبات وحاجات  إعادة عمرانٍ تحتاج إلى عملّية  ...(األفراد، األبنية

 نيّ فلقياس حاجات المدني .المجتمعات المحلّية، وهو ما سيحتاج الديمقراطّية لفعله
األساسّية، ومعرفة الشكل العمرانّي الذي سيشّجع الذين نزحوا على العودة إلى أماكن 

ذ، والتأّكد من خلّوها من من التخطيط إلى التنفي سكنهم، ومراقبة عملّية إعادة البناء
وصحافٍة حّرٍة  ن من خلق آلّيات تمثيٍل محلّيٍة لهم،يالفساد والهدر؛ يجب تمكن المواطن

يعّرون من خاللها عن أنفسهم ؛ ما يعي الحاجة إلى حرّية الصحافة والتنظيم المصلحّي 
م حاجاتهم، ن في رسي، مّما سيعّزز دور المواطن)...مجالس حكٍم محّليّ  نقابات، جمعّيات،(

ع المشاريع اإلنتاجّية والخدمّية، حسب الضرر  وتقييم حجم الضرر الذي لحق بكّل منطقٍة، لُتوزَّ
ا إشراك المدنيّ  .الواقع، توزيًعا عادلً  ن كاّفًة، بغّض النظر عن العمر أو يومن الضرورّي جدًّ

ع جهود إعادة البناء بإنصاٍف وتكافؤ،  .مظالَم جديدةٍ  لضمان عدم ظهور الجنس، بحيث تُوزَّ
 فالتعاون والتنسيق يوّضحان ويحّددان األدوار والمسؤولّيات، بحيث ُتضَمن الملكّية الوطنّية
والشرعّية والمساءلة والتنسيق بن القوى الفاعلة في مختلف المناطق، ما يفضي إلى 

صادر جودة الخدمات، وتقليل تكاليفها، وتنويع م الحّد من معّدالت الفقر والبطالة، ورفع
العبء عن ميزانّية  الدخل، وجذب االستثمارات األجنبّية في مجال المشاريع الكبرة، وتخفيف

الدولة، وتوطن رؤوس األموال المحلّية، وخلق فرص تمويٍل جّيدٍة لألسواق والمؤّسسات 
ن، ولنجاح عملّية إعادة البناء، يجب وجود يّ ولضمان حقوق جميع المدني .المالّية المحلّية

ٍع دائٍم الالعملّية إلبقاء الجميع على اّط  عاّمٍة وإشراٍف شعبيٍّ وإعالميٍّ على هذه رقابةٍ 
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االنتهاكات،  بجميع الخطوات، ما من شأنه تعزيز سيادة القانون، وتمكن المساءلة، ومنع
ومن فوائد خلق أجساٍم رقابّيٍة من المجتمع المدنّي، أّنا تجذب  .وغرس الثقة والشرعّية

البناء، إذ ستكون لدينا كفاءاٌت رقابّيٌة مستقّلٌة بمعايَر  اهمة في إعادةن للمسيالمانح
األموال، ومنع  عالمّيٍة لإلشراف على العملّية من أجل فرض االنضباط في آلّية صرف

  .تسّربها إلى شبكات الفساد والهدر، كما حصل في لبنان والعراق

ّمٍة، وإغنائها وترويجها لضمان أن ُيعاَد البناء راح محّدداٍت أساسّيٍة ومبادَئ عاتلذلك عملنا على اق
ا ومستداًما لبلدنا وفق محّددات حماية حقوق  .اإلنسان والقانون الدولّي، وأن تضمن سلًما حقيقيًّ

 .ونرى أّن هذه المبادئ والمحّددات صالحٌة لكّل المراحل الزمنّية، وتشمل جميع المناطق في سورية

 

 .وهذه المبادئ هي

 :إعادة بناٍء تمنع استمرار االنتهاكات، أو إعادة إنتاجها عملّية .أ

ن في جرائَم ضّد /ن ومشاركتهم/ات أو المشتبه بارتكابهم/عدم التعامل مع األشخاص المّتهمين .
 .اإلنسانّية، وجرائم الحرب

أن تكون عملّية إعادة البناء مبنّيًة على واجب الدولة في حماية حقوق اإلنسان، ومسؤولّية  .
اإلنسان، وتجّنب التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنسانّية،  رام حقوقتالشركات عن اح

 .قضائّيٍة وغر قضائّية إضافًة إلى ضمان وصول الضحايا إلى سبل إنصاٍف فّعالةٍ 

 .عدم استخدام أموال إعادة البناء الرتكاب جرائَم جديدٍة، أو لمكافأة أّي مجرم .

 .أحكام القانون الدولّي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانّي الدوليّ  التوافق التاّم مع .

ن السورّيين بحّجة إعادة اإلعمار عر إصدار قوانَن يعدم المساس بحقوق وملكّيات المواطن .
 . 10جائرٍة، كما حصل عند إصدار القانون  اذ إجراءاٍت خوتشريعاٍت واتّ 

الديمقراطّية والشفافّية والمصلحة  عملّية إعادة بناٍء عادلة ومبنّية على أسس .ب
 :الوطنّية
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أن تقوم عملّية إعادة البناء على شرط الديمقراطّية، ومنها مشاركة الجمهور عر آلّياٍت ينّظمها  .
 .)إلخ ...مجالس حكم محليّ  نقابات، جمعّيات،(بنفسه 

 افّيةمشاركة المجتمع المدنّي المستقّل والحّر، عر مؤّسساته الي عرف عنها الشف .
مراحل إعادة البناء، من التخطيط، مروًرا بالرقابة، وصوًل  والديمقراطّية، كجهاٍت رقابّيٍة على عملّية

 .إلى نهاية العملّية

 .ضمان حرّية اإلعالم في مواكبة إعادة البناء بما يعّزز الشفافّية والصدقّية .

 .لاالعتماد على قوى العمل والمؤّسسات المحلّية في مراحل العم .

أن تؤّسس مشاريع إعادة البناء لبنيٍة تنموّيٍة مستدامٍة على المستوى االقتصادّي واالجتماعّي  .
 .والثقافّي والعلمّي والسياسيّ 

 :عملّية إعادة بناٍء مستدامة وتشارك فيها المجتمعات المحلّية .ج

لة لشرائح أن تكون بنية اإلدارات المحلّية تشاركّيًة قائمًة على أساس الالمركزيّة . اإلداريّة، ممثِّ
رون، منتخبة بشكل ديمقراطّي، ال  وفئات المجتمع المحّلّي كاّفًة، بمن فيهم النازحون والمهجَّ

ضّد اإلنسانّية، أو جرائم  يشارك فيها المّتهمون، أو المشتبه بارتكابهم ومشاركتهم في جرائمَ 
 تشكيل الوحدات المحلّية، تراعي الحدودالحرب، وأن تكون قد ُشّكلت في إطار الضوابط القانونّية ل

، يتكامل دورها مع السلطة المركزيّة، وتعمل ضمن  2011اإلداريّة الرسمّية المعمول بها قبل عام 
 .محّدداٍت وأهداٍف وطنّيةٍ 

ا أدنى من جودة التمثيل والمأسسة تأن يكون هناك دوٌر مهمٌّ إلدارات المحلّية ال . ي تحّقق حدًّ
إشراك المجتمع المحلّي في التخطيط إلعادة البناء من خال تحديد  يتّم التركيز علىوالخدمة، بحيث 

ت إعادة البناء على امجتمعّيٍة حول أولويّ  الحاجة، وتطوير آلّيات المشاركة من خال عقد حواراٍت 
ى الحكم نوب المستوى المحلّي، وتطوير نظام شكاوى فّعال، وأيًضا اإلفادة من دور البى اإلداريّة،

 .المحّلّي في تحقيقه

أن يكون هناك دوٌر لمنّظمات المجتمع المدنّي العاملة على المستوى المحّلّي، والعاملة على  .
 .المستوى الوطنيّ 
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أن تأخذ عملّية إعادة البناء في الحسبان معرفة المجتمع المدنّي باألوضاع المحلّية، وذلك لمنع  .
 .الحرب ضّد اإلنسانّيةفي جرائم  االنتهاكات أو المساهمة بها أو

مجموعة العمل من أجل بناء سورية حّرة
  

 بناًء على اقتراح المبادئ من مجموعة العمل من أجل بناء سورية حّرة، وّقعت المنّظمات التالية
 .على تبّنيها لهذه المبادئ

 األمل لسوريا -1
 البرنامج السوري للتطوير القانوني -2
 الرابطة السورية للمواطنة -3
 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان -4
 المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية -5
 المنتدى السوري ومؤسساته -6
 النساء اآلن للتنمية -7
 اليوم التالي -8
 بالميرا للتنمية البشرية والمجتمعية -9

 بدائل -10
 بيت الحكمة -11
 بيتنا سوريا -12
 تجمع شباب الحرية -13
 المجتمع المدني تحالف شمل لمنظمات -14
 جمعية عبيدة -15
 جمعية فكر وبناء -16
 جمعية مًعا -17
 رابطة الصحفيين السوريين -18
 رابطة النساء السوريات -19
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 شبكة المرأة السورية -20
 شبكة سوريا القانونية في هولندا -21
 فريق أنقذوا البقية -22
 فسحة أمل -23
 كش ملك -24
 مبادرة ديكوستامين -25
 ز الكواكبي للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسانمرك -26
 مركز جسور للدراسات -27
 مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية -28
 مركز عمران للدراسات -29
 مركز الواديسا للتنمية -30
 مسار -31
 مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة -32
 منظمة الكواكبي لحقوق اإلنسان -33
 المهندسين السوريين لإلعمار والتنميةمنظمة  -34
 مؤسسة التآخي لحقوق اإلنسان -35
 مؤسسة دولتي -36
 هيئة إغاثة سوريا -37
 وحدة المجالس المحلية -38


