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اقف)1) السوريون في دول الخليج: الكفايات واملو

خضر زكريا)2)

مقدمة

منذ	أواخر	القرن	التاسع	عشر	وأوائل	القرن	العشرين	هاجر	آالف	من	السوريين	إلى	األميركيتين،	
وإلى	بعض	البلدان	األوروبية؛	هرًبا	من	الخدمة	العسكرية	إبان	سيطرة	العثمانيين،	ونجح	عدد	كبير	
من	 أخرى	 آالف	 بدأت	 املا�سي	 القرن	 أربعينيات	 ومنذ	 هناك.	 فاستقر	 غيرها،	 أو	 التجارة	 في	 منهم	
ا	عن	العمل	

ً
املهاجرين	السوريين	تتجه	إلى	الدول	العربية	املنتجة	للنفط	)دول	الخليج	وليبيا(؛	بحث

وتحسين	أحوال	املعيشة.	لكن	االستقرار	في	هذه	الدول	لم	يكن	ممكًنا	إال	لعدد	ضئيل	منهم؛	نظًرا	
إلى	القيود	التي	فرضتها	تلك	الدول	على	اإلقامة	فيها.	أما	بعد	الوحشية	التي	عامل	بها	النظام	الحاكم	
األرض	 بقاع	 من	 مسلحة	 ميليشيات	 دخول	 وبعد	 والكرامة،	 بالحرية	 املطالبين	 الثوار	 سورية	 في	
املختلفة	في	الصراع،	والتدمير	الهائل	الذي	طاول	املدن	والبلدات	السورية،	هاجر	ماليين	السوريين	
والسوريات،	من	األعمار	والشرائح	االجتماعية	املختلفة،	إلى	أي	مكان	متاح،	في	محاولة	للنجاة	من	
القتل	واالعتقال	والتعذيب...،	لكن	معظم	الذين	تمكنوا	من	دخول	بلدان	الخليج	العربية	كان	من	
أفراد	عائالت	املقيمين	السوريين	في	تلك	البلدان	قبل	اندالع	الثورة،	وبعدد	محدود،	مقارنة	بعدد	

الالجئين	إلى	البلدان	املجاورة	لسورية.

"،	قدمت	في	ورشة	عمل	"سوريون	حول	العالم:	
ً
)1)	األصل	ورقة	بعنوان	"خارطة	الكفاءات	السورية	في	دول	الخليج:	دولة	قطر	مثاال

خارطة	الشتات،	إعادة	البناء	وإشكاليات	االستنهاض"،	نظمتها	مبادرة	اإلصالح	العربي	في	باريس	بتاريخ	2018/4/15.

)2)	خضر	زكريا:	رئيس	الجمعية	السورية	للعلوم	االجتماعية،	
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: مراحل هجرة السوريين إلى الدول العربية املنتجة للنفط
ً

أول

تتفاوت	موجات	هجرة	السوريين	إلى	بلدان	الخليج،	في	الغالب،	تبًعا	لتفاوت	أسعار	النفط،	فيتزايد	
عدد	املهاجرين	بتزايد	فرص	العمل	التي	يتيحها	ارتفاع	أسعار	النفط،	ويتراجع	العدد	بتراجع	املشروعات	
إلى	 السورية	 العمالة	 انتقال	 تقسيم	حركة	 ويمكن	 النفط.	 أسعار	 تراجع	 من	 عادة	 الناجم	 التنموية	

البلدان	العربية	املنتجة	للنفط	إلى	خمس	مراحل:

املرحلة	األولى:	هـي	املرحلة	التقليدية	التي	بدأت	في	أربعينيات	وخمسينيات	القرن	املا�سي،	واستمرت	
حتى	عام	1973؛	إذ	كان	عدد	املهـاجرين	محدوًدا،	ومعظمه	من	أصحاب	املهـن	واملهـارات	املختلفة.

املرحلة	الثانية:	وتبدأ	بعد	االرتفاع	الحاد	في	أسعار	النفط	الذي	أعقب	حرب	تشرين	األول/	أكتوبر	
1973،	األمر	الذي	أدى	إلى	زيادة	عائدات	الدول	املنتجة	للنفط	عدة	أضعاف)3)،	وازدياد	الطلب	على	
اإلنمائية	 املختلفة،	وال	سيما	املشروعات	 التنمية	 في	مشروعات	 الهـائلة	 للتوظيفات	 نتيجة	 العمالة؛	
)البناء	والطرق	وغيرها(.	وفي	هـذه	املرحلة	تدفق	عدد	متزايد	من	املهـاجرين	السوريين،	من	اختصاصات	

مختلفة،	وال	سيما	عمال	البناء.

املرحلة	الثالثة:	وتبدأ	في	النصف	الثاني	من	الثمانينيات،	حيث	انخفاض	أسعار	النفط،	ونشوب	
الحرب	العراقية	اإليرانية،	وهو	ما	أدى	إلى	انخفاض	كبير	في	العائدات	النفطية،	وتناقص	في	اإلنفاق	
العاملة	 األيدي	 طلب	 فتراجع	 املشروعات،	 هـذه	 من	 كثير	 توقف	 إلى	 بل	 التنموية،	 املشروعات	 على	
عامة،	واأليدي	العاملة	العربية	خاصة؛	إذ	أخذت	تحل	محلهـا	األيدي	العاملة	الرخيصة	املتدفقة	من	
الهـند	والباكستان	وبلدان	جنوبي	شرقي	آسيا،	فتناقص	باطراد	عدد	املهـاجرين	السوريين	إلى	البلدان	

النفطية،	وال	سيما	بلدان	الخليج	العربية،	وعادت	أفواج	كبيرة	منهم	لالستقرار	في	سورية.

املرحلة	الرابعة:	تبدأ	مع	بداية	القرن	الواحد	والعشرين،	تزامًنا	مع	عودة	املنحى	التصاعدي	ألسعار	

)3)	ظلت	أسعار	النفط	الخام،	خالل	الفترة	التي	سبقت	حرب	عام	1973،	تراوح	بين	2	و3.5	دوالر	للبرميل،	بينما	قفزت	هذه	األسعار	إلى	

نحو	12	دوالًرا	بعد	الحرب	مباشرة	)في	كانون	األول/	ديسمبر	عام	1973(،	ثم	إلى	32- 34	دوالًرا	للبرميل	عام	1980.	أما	في	منتصف	عام	

1986،	فقد	هبطت	األسعار	إلى	حدود	12	دوالر	للبرميل	مرة	أخرى،	وظل	هذا	السعر	يراوح	مكانه	تقريًبا	حتى	عام	1998؛	نتيجة	لتقلبات	

الحرب	العراقية	اإليرانية	ونتائجها،	من	جهة،	ونتيجة	لألزمة	املالية	التي	عصفت	باقتصادات	دول	جنوبي	شرقي\\	آسيا،	من	جهة	أخرى.	

ملزيد	من	التفصيل	انظر:	د.	عبد	الستار	عبد	الجبار	مو�سى	وحيدر	شلب	وشكه،	"التطور	التاريخي	ألسعار	النفط	1862-	"2010،	مجلة 

الكويت للعلوم القتصادية واإلدارية،	)جامعة	واسط،	العدد	18،	2015(.



العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019الدراسات

293

الذي	 95	دوالًرا،	األمر	 الواحد	نحو	 البرميل	 بلغ	سعر	 إذ	 2008؛	 2000	وحتى	عام	 النفط،	منذ	عام	
استدعى	موجة	جديدة	من	املهاجرين	السوريين	إلى	بلدان	الخليج،	وإن	كان	عددها	أقل	من	عدد	تلك	

التي	تلت	حرب	عام	1973؛	بسبب	اعتماد	البلدان	املذكورة	على	العمالة	اآلسيوية	بالدرجة	األولى.

في	 تدهور	حاد	 من	 رافقها	 وما	 	،2008 عام	 العاملية	 املالية	 األزمة	 تلت	 التي	 هي	 الخامسة:	 املرحلة	
أسعار	النفط)4)،	فبدأ	عدد	كبير	من	السوريين	بالعودة	إلى	الوطن،	بعد	تراجع	املشروعات	التنموية،	

وتزايد	الصعوبات	في	إيجاد	فرص	العمل	في	دول	الخليج	العربية.

أنواع	 النظام	 استخدم	 أن	 بعد	 وباألحرى	 	،2011 مارس	 آذار/	 في	 السورية	 الثورة	 اندالع	 بعد	 أما	
وبعد	 التالية،	 واألعوام	 املذكور	 العام	 أواخر	 في	 العزل،	 املدنيين	 الثوار	وضد	 املختلفة	ضد	 أسلحته	
الشيعية	 واملليشيات	 هللا	 )حزب	 الصراع	 في	 األرض	 من	 شتى	 بقاع	 من	 املسلحة	 امليليشيات	 دخول	
األخرى	من	العراق	وإيران	وباكستان	وأفغانستان	وغيرها،	واملسلحين	املتطرفين	السنة	الذين	شكلوا	
منظمات	جبهة	النصرة،	وتنظيم	الدولة	اإلسالمية،	وغيرهم	من	الذين	يّدعون	الجهاد(،	فقد	صارت	
	السوريين	إلى	أي	مكان	متاح	مخرَجهم	الوحيد	أمام	حاالت	القتل	والتدمير	والتهجير	القسري،	

ُ
هجرة

وغيرها	من	أساليب	العنف	التي	مارسها	النظام	وامليليشيات	املتطرفة	ضد	الشعب	السوري،	بجميع	
فئاته	ومناطقه.

نزح	الهاربون	من	جحيم	الصراع	الدموي	إلى	البلدان	املجاورة	لسورية	بالدرجة	األولى	)تركيا،	لبنان،	
األخطار	 من	 الرغم	 على	 وغيرها،	 وأميركا	 أوروبا	 في	 أخرى	 بلدان	 إلى	 الهجرة	 كثيرون	 وحاول	 األردن(.	
إليها	إال	عدد	محدود،	يتكون،	بوجه	 والصعوبات	الجمة.	أما	بلدان	الخليج،	فلم	يتمكن	من	الهجرة	
خاص،	من	أفراد	أسر	بعض	السوريين	املوجودين	بالفعل	في	هذه	البلدان	قبل	اندالع	األزمة،	وبعض	

رجال	األعمال.	

ذلك	أن	دخول	غير	املواطنين	إلى	بلدان	مجلس	التعاون	الخليجي	الست	يخضع	لعدد	من	الضوابط	
إحدى	 في	 عمل	 عقد	 الضوابط	ضمان	 تلك	 وأهم	 السوريين،	 الالجئين	 على	 معظمها	 ينطبق	 ال	 التي	
املؤسسات	الحكومية	أو	الخاصة.	غير	أن	االنتقادات	الشديدة	التي	ُوجهت	إلى	تلك	الدول	بعد	األخبار	

)4)	تراجعت	أسعار	النفط	بعد	عام	2008	من	أكثر	من	مئة	دوالر	للبرميل	)في	بعض	السنوات(	إلى	77	دوالًرا	عام	2010،	ثم	إلى	نحو	50 

دوالًرا	خالل	األعوام	من	2015- 2017.	وتجدر	اإلشارة	إلى	أن	أن	انخفاض	سعر	الدوالر	أمام	العمالت	األخرى	أسھم	في	تآكل	مدخوالت	

الدول	النفطیة	من	بیع	النفط	الذي	تسعره	بالدوالر،	وعلى	سبيل	املثال،	كان	السعر	اإلسمي	للبرميل	عام	2010	يعادل	77	دوالًرا،	بينما	

كان	سعره	الحقيقي	)أي	بعد	أخذ	عامل	التضخم	في	الحسبان(	61	دوالًرا	)انظر	عبد	الستار	عبد	الجبار	مو�سى(.



الدراساتالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

294

التي	 الكثيرة	 التساؤالت	 وبعد	 أوروبا،	 إلى	 للوصول	 بحياتهم	 يخاطرون	 الذين	 السوريين	 املتناقلة	عن	
صار	يطرحها	بعض	املواطنين	الخليجيين	حول	سياسات	حكوماتهم،	بدأت	تلك	الدول	توفر	تأشيرات	
دخول	لعدد	أكبر	من	أفراد	أسر	املقيمين	السوريين،	وتوسيع	الدعم	للسوريين	املوجودين	بالفعل	في	
منطقة	الخليج.	"مع	ذلك،	ال	تزال	هناك	عقبات	خِطرة	أمام	فتح	الباب	بشكل	أوسع	أمام	السوريين	
الفرص	 هذه	 مثل	 أن	 التقارير	 بعض	 فيد	

ُ
ت الواقع،	 وفي	 اقتصادية.	 ألسباب	 يهاجرون	 الذين	 الجدد	

آخذة	في	التضاؤل")5).	والسياسات	املتبعة	اليوم	في	هذه	الدول	تركز	على	تخفيض	عدد	الوافدين،	من	
خالل	عدد	من	اإلجراءات،	مثل:	التوجه	نحو	اقتصاد	املعرفة،	والحد	من	عدد	العمالة	غير	املاهرة،	
والتخلص	من	العمالة	الفائضة	عن	الحاجة،	والسعي	لزيادة	مشاركة	النساء	املواطنات	في	النشاط	

االقتصادي،	وغيرها.

وتعوض	دول	الخليج	العربية	عن	التشدد	في	دخول	الالجئين	السوريين	إليها	بتقديم	مساعدات	مالية	
سخية	لهم	في	أماكن	وجودهم،	والسيما	في	لبنان	واألردن؛	إذ	تعد	الكويت	واململكة	العربية	السعودية	
واإلمارات	العربية	املتحدة	وقطر	من	بين	أكبر	الجهات	املانحة	للمساعدات	اإلنسانية	للسوريين	حتى	
اآلن،	وقد	أسهمت	في	تقديم	مئات	املاليين	من	الدوالرات،	من	الغذاء	واملأوى	وامللبس	والرعاية	الطبية	
والبرامج	التعليمية،	إلى	مخيمات	الالجئين	في	الدول	املجاورة،	وكذلك	داخل	سورية	في	بعض	الحاالت.

ثانًيا: اتجاهات هجرة السوريين إلى البلدان العربية املنتجة للنفط وحجمها

تتجه	أكثرية	املهـاجرين	السوريين	إلى	اململكة	العربية	السعودية،	تليهـا	الكويت،	فاإلمارات	العربية	
البلدان	العربية	املنتجة	للنفط،	قبل	حرب	تشرين	 إلى	 در	عدد	املهـاجرين	السوريين	

ُ
املتحدة.	فقد	ق

األول/	أكتوبر	1973،	بنحو	66	ألف	مهـاجر،	منهم	40	ألًفا	إلى	السعودية،	و13	ألًفا	إلى	الكويت،	و7 
آالف	إلى	اإلمارات	العربية	املتحدة)6).	أما	في	السنوات	التالية	لحرب	1973،	فقد	تزايد	عدد	املهـاجرين	
ألف	 	70 من	 بأكثر	 وحده	 	1975 عام	 البالد	 غادروا	 الذين	 السوريين	 عدد	 قدر	 إذ	 متسارعة،	 بوتائر	

معهد  للسوريين"،	 الخليج	 دول	 واقعي	الستقبال	 تقييم	 "نحو	 بوغارت،	 بلوتكين	 لوري	 املثال،	 سبيل	 على	 الشأن،	 هذا	 في	 انظر	 	 	(5(

واشنطن،	في:

  https://bit.ly/33Q0i2K 

)6)		سعد	الدين	إبراهـيم،	النظام	االجتماعي	العربي	الجديد،	)بيروت،	د.ن،	1982(،	ص	64.

https://bit.ly/33Q0i2K
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إلى	 ونظًرا	 املذكور)7).	 العام	 في	 السورية	 العمل	 قوة	 من	 املئة	 في	 	3.7 يساوي	 العدد	 وهـذا	 مهـاجر،	
موجات	الهـجرة	املتصاعدة،	ولتعدد	قنوات	الهـجرة	)بموجب	طلبات	عمل	نظامية،	وللزيارة،	واملغادرة	
من	بلدان	أخرى	خارج	سورية...(،	ونظًرا	إلى	عدم	وجود	أجهـزة	رسمية	تهـتم	بتنظيم	الهـجرة	وقياسهـا	
	عن	أن	دول	الخليج	نفسها	ال	تفصح	عن	عدد	الوافدين	إليها،	فإن	التقديرات	عن	

ً
في	سورية،	فضال

السنوات	التالية	صارت	أشد	صعوبة،	وأضعف	دقة.	ولعل	تقدير	االتحاد	العام	لنقابات	العمال	في	
سورية	يشير	بوضوح	إلى	حجم	الهـجرة	املتزايد؛	إذ	قدر	االتحاد	عام	1982	أن	200	ألف	من	أعضائه	
قد	غادروا	البالد؛	للبحث	عن	عمل)8).	ومن	املعروف	أن	عدًدا	كبيًرا	من	املهـاجرين،	وال	سيما	الريفيين	

منهم،	ال	يدخل	في	عداد	أعضاء	االتحاد	العام	لنقابات	العمال.

أكثرية	 توجه	 مختلفة	من	سورية	حقيقة	 مناطق	 في	 جريت	
ُ
أ التي	 امليدانية	 األبحاث	 بعض	 وتؤكد	

السوريين	املهاجرين	إلى	اململكة	العربية	السعودية،	ففي	بحث	ميداني	أجري	أواخر	ثمانينيات	القرن	
أن	 تبين	 الخليج(،	 بلدان	 إلى	 أبناؤها	 يهاجر	 التي	 املناطق	 أكثر	 من	 )تعد	 القلمون	 منطقة	 في	 املا�سي	
نحو	60	في	املئة	من	املهاجرين	اتجه	إلى	السعودية،	ونحو	25	في	املئة	نحو	الكويت،	و10	في	املئة	نحو	
يتجه	 املهـاجرين	 من	 املئة	 في	 	70 نحو	 أن	 تبين	 محافظة	حماه،	 في	 أجري	 آخر	 بحث	 وفي	 اإلمارات)9).	
نحو	اململكة	العربية	السعودية)10).	ولعل	توافر	فرص	أكبر	للعمل	هـو	العامل	األهـم	في	االتجاه	نحو	
السعودية	أكثر	من	غيرها،	إضافة	إلى	قرب	املسافة،	وسهـولة	املواصالت،	بما	فيها	املواصالت	البرية.

وقد	تزايدت	صعوبة	تقدير	عدد	املهاجرين	إلى	بلدان	الخليج	خالل	السنوات	التي	سبقت	الثورة	
السورية	عام	2011،	وفي	السنوات	التي	تلتها،	وباتت	البيانات	املتاحة	أقل	دقة،	نظًرا	إلى	تشدد	دول	
الخليج	في	حظر	نشر	املعلومات	الخاصة	بعدد	الوافدين	بوجه	عام،	ونظًرا	إلى	الحمالت	التي	تعرضت	
لها	تلك	الدول؛	بسبب	منعها	الالجئين	السوريين	من	دخول	أراضيها	بوجه	خاص؛	لذلك،	سنعتمد	على	

)7)		محمود	عبد	الفضيل،	النفط	والوحدة	العربية،	)بيروت:	د.ن،	1981(،	ص	29.

)8)		بدر	غيا،	قوة	العمل	السورية	املهاجرة	إلى	البلدان	العربية	املنتجة	للنفط،	رسالة	ماجستير	غير	منشورة	)جامعة	دمشق،1987(،	

ص	53.

مركز	 عينتاب:	 )غازي	 التاسع"،	 الفصل	 في	سورية،	 الطبقي	 االجتماعي-	 التركيب	 "خصائص	 زكريا،	 الشأن:	خضر	 هذا	 في	 انظر	 	 	(9(

حرمون	للدراسات	املعاصرة،	2018(.

)10)	بدر	غيا،	قوة	العمل	السورية،	ص	57.
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مصادر	ومراجع	متفاوتة	الدقة،	وفي	سنوات	مختلفة	في	تقديم	تقديرات	تقريبية	عن	عدد	السوريين	
في	البلدان	املذكورة.

استخالص	 يمكننا	 	،2011 عام	 املختلفة	 العالم	 دول	 من	 املهاجرين	 عن	 منشور	 غير	 بحث	 ومن	
البيانات	اآلتية	املتعلقة	بهجرة	السوريين:

جدول )1( السوريون في دول العالم عام 2011

أستراليا	
وأيسلندا

املجموعالبلدان	العربيةتركيا**األميركيتانأوروبا

909259576*826251169637966790428
*	منهم	أكثر	من	60	ألف	في	الواليات	املتحدة.

**	ال	تتوافر	بيانات	عن	أي	دول	أخرى	في	آسيا	أو	أفريقيا.

املصدر:	مستخلص	من	جدول	نظمه	أحد	األصدقاء	الباحثين	)لم	يرغب	اإلشارة	إلى	اسمه(	حول	
املهاجرين	من	دول	العالم	املختلفة،	املوجودين	في	دول	أخرى	عام	2011،	وذلك	استناًدا	إلى	مصادر	

رسمية	متعددة،	معظمها	غير	منشور.

جدول )2( السوريون في دول الخليج العربية عام 2011

املجموععمان	والبحرينقطراإلماراتالكويتالسعودية
581115غير	مبين3500001311157000030000

املصدر:	مستخلص	من	عمود	البلدان	العربية	في	الجدول	السابق.

االتجاه	 تؤكد	 لكنها	 ال�سيء،	 بعض	 مختلفة	 بيانات	 معظمها(	 في	 )صحافية	 أخرى	 مراجع	 وتقدم	
نفسه:

1.	أشار	موقع	"العربية	نت"،	في	التاسع	من	أيلول/	سبتمبر	2015،	إلى	وجود	أقل	من	ربع	
مليون	سوري	في	اململكة	العربية	السعودية	قبل	عام	2011،	"واليوم	هناك	ثالثة	أرباع	املليون	
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السعودية	 دخلوا	 ألف	 	300 من	 وأكثر	 مقيم،	 ألف	 مئتا	 منهم	 السعودية،	 في	 يعيش	 سوري	
بتأشيرة	موقتة،	ولم	يغادروها،	وتحت	عنوان	"لم	شمل	األسرة"	دخل	نصف	مليون	سوري	
إلى	السعودية،	بعد	أن	سمحت	السلطات	السعودية	للمقيم	السوري	باستقدام	أفراد	أسرته	
.	لكن	السوريين	 في	السعودية،	واالستفادة	من	رعاية	اجتماعية	أساسية.")11)	 والعيش	معه	
املوجودين	في	السعودية،	وفي	دول	الخليج	األخرى،	في	لغة	اإلحصاءات،	ليسوا	مسجلين	دولًيا	
الجئين؛	ألن	السلطات	املحلية	تعاملهم	إما	بوصفهم	مقيمين	)إذا	حصلوا	على	عقد	للعمل(،	

جدد	مدة	زيارتهم	دورًيا.
ُ
أو	زواًرا	موقتين	ت

ألف	 	120 نحو	 األزمة،	 بداية	 منذ	 استقبلت،	 الكويت	 أن	 إلى	 متعددة	 مصادر	 تشير	 	.2
سوري)12)،	أي	إن	عدد	السوريين	الحالي	في	الكويت	يقارب	ربع	مليون	نسمة.

 100 العربية	املتحدة	تصاريح	إقامة	ألكثر	من	 إماراتية	قدمت	اإلمارات	 لبيانات	 3.	وفًقا	
ألف	شخص،	 	140 السورية	حوالي	 الجالية	 كان	عدد	 2011،	عندما	 منذ	عام	 ألف	سوري	

ويعني	ذلك	أن	أكثر	من	240	ألف	سوري	يعيشون	اآلن	في	دولة	اإلمارات)13).	
عام	 قبل	 فيها،	 السوريين	 عدد	 أن	 إلى	 تشير	 املتاحة	 البيانات	 فإن	 قطر،	 دولة	 في	 أما	 	.4
ألف	 و25	 	19 بين	 ما	 الثورة	 بعد	 استقبلت	 وأنها	 نسمة)14)،	 ألف	 و39	 	30 بين	 راوح	 	،2011
50	و60	ألف	شخص.	 بين	 اليوم	يراوح	 في	قطر	 سوري)15)،	وهو	ما	يعني	أن	عدد	السوريين	

)11) 	انظر:	

 https://bit.ly/2NddRmO		:وانظر	؛https//:bit.ly2/NdfVLQ 

)12) انظر،	لوري	بلوتكين	بوغارت؛	وانظر:	دول	الخليج	ملاذا	ال	تستقبل	الالجئين	أو	ملاذا	ال	يلجؤون	إليها؟	في:

 https//:bit.ly2/MmRgoq 

 انظر	املرجعين	السابقين.	لكن	هناك	تقديرات	أخرى	حول	عدد	السوريين	في	اإلمارات،	تتجاوز	هذا	العدد	بكثير؛	إذ	يذكر	ماهر )13(

 الجنيدي	في	ورقته	املقدمة	إلى	ورشة	عمل	"سوريون	حول	العالم:	خارطة	الشتات،	إعادة	البناء	وإشكاليات	االستنهاض"،	املشار	إليها،

در	بـ	430	ألف	نسمة،	منهم	320	ألًفا	يقيمون	إقامة	نظامية	)انظر	ورقة	الجنيدي:
ُ
 أن	عدد	السوريين	في	اإلمارات،	في	بداية	عام	2018،	ق

Maher	Al	Junaidy,	Gulf	Countries	as	a	Destination	for	Syrian	Financial	Capital:	The	Case	of	the	United	Arab	Emirates(.

)14)	انظر	البيانات	التفصيلية	املتعلقة	بالسوريين	في	قطر	في	فقرة	الحقة.

شرت	في	15	أيلول/	
ُ
)15)	ذكر	سفير	"االئتالف	الوطني	لقوى	الثورة	واملعارضة	السورية"	أن	في	قطر	الرقم	األصغر	)50	ألًفا(،	في	مقابلة	ن

شرت	في	29	أيلول/	سبتمبر	من	العام	نفسه.
ُ
سبتمبر	2015،	بينما	ذكر	وزير	خارجية	قطر	العدد	األكبر	)60	ألًفا(،	في	مقابلة	ن

https://bit.ly/2NddRmO؛
https://bit.ly/2NddRmO؛
https://bit.ly/2NdfVLQ
https://bit.ly/2MmRgoq
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ومن	الجدير	بالذكر	أن	السلطات	القطرية	اتخذت	قراًرا	بعدم	ترحيل	السوريين	إلى	أن	تستقر	
األوضاع	في	سورية.

5.	ال	تتوافر	بيانات	عن	عدد	السوريين	في	ُعمان	والبحرين،	لكن	من	املعروف	أن	عددهم	
قليل	في	هذين	البلدين	الخليجيين،	مقارنة	ببقية	دول	الخليج؛	نظًرا	إلى	العائدات	النفطية	
املحدودة	في	كل	منهما،	من	جهة،	وألن	املواطنين	فيهما	يمارسون	جميع	األعمال،	بما	فيها	املهن	

اليدوية	التي	يمارسها،	عادة،	غير	املواطنين	في	دول	الخليج	األخرى.

هكذا	يمكننا	االفتراض،	مع	بعض	الشك	والتحفظ،	أن	عدد	السوريين	في	دول	الخليج	يراوح	حالًيا	
بين	مليون	ومليون	ونصف	املليون	شخص،	وأن	ما	يقرب	من	نصفهم	دخل	هذه	الدول	بعد	اندالع	
2011	هم	من	أفراد	عائالت	املقيمين	في	تلك	الدول.	 الثورة	السورية،	وأن	معظم	القادمين	بعد	عام	

وعدد	قليل	منهم	من	رجال	األعمال	الذين	نقلوا	نشاطهم	إلى	إحدى	دول	الخليج)16).

ا: املهن التي يمارسها السوريون في دول الخليج
ً
ثالث

بالبناء	 املتعلقة	 املهن	 في	 يعمل	 أكثرهم	 أن	 في	مهن	مختلفة.	غير	 الخليج	 في	دول	 السوريون	 يعمل	
والنقل،	وفي	املهن	األخرى	التي	تتطلب	مهارات	يدوية.	ونظًرا	إلى	عدم	توافر	بيانات	موثوقة	عن	توزع	
السوريين	على	املهن	في	كل	من	دول	الخليج،	سنكتفي	ببيان	هذا	التوزع	في	دولة	قطر	التي	ال	نعتقد	أن	

تركيبة	مهن	السوريين	فيها	تختلف	كثيًرا	عن	مثيالتها	في	بلدان	الخليج	األخرى.

)16)	يقدر	بعض	املصادر	حجم	أموال	السوريين	املوظفة	في	دولة	اإلمارات	العربية	املتحدة،	منذ	عام	2011	حتى	2018،	بنحو	40	مليار	

دوالر.	"وقد	تتكلف	عملية	االنتقال	إلى	اإلمارات،	بدًءا	بالحصول	على	تأشيرة	سياحية،	والسفر	للعيش	هناك	لفترة	انتقالية،	ثم	إنشاء	

شركة	والحصول	على	إقامة	رسمية	في	الدولة،	واستئجار	منزل،	أكثر	من	30	ألف	دوالر	أمريكي.	والرقم	املقدر	لحركة	األموال	السورية	إلى	

اإلمارات	العربية	املتحدة	يعني	أن	كثيًرا	منها	قد	اسُتخدم	في	األسواق	املحلية،	سواء	لشراء	املنازل،	أم	املضاربة	في	سوق	األوراق	املالية،	

أو	إلقامة	األعمال	التجارية،	أو	في	قطاعي	الخدمات	والتجارة.	ينشط	السوريون	في	اإلمارات	في	خمسة	قطاعات	اقتصادية،	على	وجه	

الخصوص:	التعليم،	البناء،	اإلعالم،	الرعاية	الصحية،	والسياحة.	وليس	هناك	شك	في	أن	اإلمارات	العربية	املتحدة،	بمرافقها	الكثيرة،	

كانت	نقطة	جذب	ألموال	السوريين،	سواء	أكانوا	أصحاب	أعمال،	أم	أعضاء	حكوميين	بارزين،	أم	من	أفراد	أسر	حكام	النظام	السوري".	

انظر:	ماهر	الجنيدي.
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أصناف  بحسب  قطر،  دولة  في  فأكثر(  سنة   15( اقتصادًيا  النشطون  السوريون   )3( جدول 
املهن )حزيران/ يونيو 2015(:

أصناف	
املهن

مهن	
عليا

فنيون	
واختصاصيون

مهن	
إدارية	
وذهنية

مهن	
يدوية

عمال	موظفون
عاديون

مجموع	
املهن	
املصنفة

مهن	
غير	

مصنفة	
وغير	
مبينة

املجموع

333026492126776253962621238841577339657العدد

النسبة	
املئوية	
من	
املهن	
املصنفة

13.911.18.932.522.611100

املصدر:	مستخلص	من	بيانات	رسمية	غير	منشورة.

العليا	 املهن	 في	 يعملون	 اقتصادًيا	 النشطين	 السوريين	 من	 املئة	 في	 	14 يقارب	 ما	 أن	 يتبين	 هكذا	
)سيأتي	تفصيلها	في	جدول	الحق(،	بينما	يعمل	نحو	ثلثهم	في	مهن	يدوية،	ونحو	ربعهم	موظفين	في	أجهزة	

الدولة،	وبعض	املؤسسات	الكبرى	الخاصة	واملختلطة.

وبما	أن	البحث	في	مواقف	السوريين	وآرائهم	حول	املسألة	السورية	يدور	حول	النخب	والكفايات	
السورية،	نفصل	في	ما	يلي	املهن	العليا،	ومهن	الفنيين	واالختصاصيين	التي	يمارسها	السوريون.
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جدول )4( السوريون في املهن العليا في دولة قطر )حزيران/ يونيو 2015)

مهن	أخرىمهندسونمهن	طبيةخبراء	وأكاديميونمديرون

العدداملهنةالعدداملهنةالعدداملهنةالعدداملهنةالعدداملهنة

956مدير
استشاري	
3طيار658مهندس315طبيب20ومستشار

مدير	
طبيب	19خبير120عام

مهندس	57أسنان
2تاجر426مدني

طبيب	22باحث127مسؤول
مهندس	19بيطري

135معماري
رجل	
1أعمال

رئيس	
1تحرير

عضو	هيئة	
تدريس	
جامعي

مهندس	36صيدلي25
149كهربائي

رئيس	
قانوني	2تنفيذي

مهندس	24ومحامي
48كمبيوتر

رئيس	
مهندس	10قسم

107ميكانيكي

مهندس	نفط	
29وكيماوي

مهندس	
19زراعي

121611042715716املجموع

النسبة	
36.53.312.847.20.2املئوية

املصدر	السابق	نفسه.

يتبين	من	الجدول	أن	حوالى	نصف	السوريين	العاملين	في	املهن	العليا	هم	من	املهندسين،	بمختلف	
تخصصاتهم	)معظم	من	يشير	إليه	الجدول	على	أنه	مهندس	يعمل	مهندًسا	مدنًيا(،	وأن	أكثر	من	36 
باملئة	منهم	هم	من	املديرين	واملسؤولين	عن	بعض	األقسام	واإلدارات،	بينما	يعمل	نحو	13	باملئة	منهم	

في	املهن	الطبية.
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الكهربائية	 التخصصات	 في	 منهم	 باملئة	 	38 من	 أكثر	 فيعمل	 واالختصاصيون،	 الفنيون	 أما	
أن	عدًدا	 علًما	 املختلفة،	 البناء	 مهن	 في	 فنًيا	 ربعهم	 من	 أكثر	 يعمل	 بينما	 واإللكترونية،	 وامليكانيكية	
حدد	مهنهم	في	الجدول،	يعّد	من	الفئتين	املذكورتين.		والجدول	اآلتي	يبين	مزيًدا	من	

ُ
كبيًرا،	ممن	لم	ت

التفصيل:

جدول )5( السوريون في مهن الفنيين والختصاصيين في دولة قطر )حزيران/ يونيو 2015)

فنيو	كهرباء	وميكانيك	
فنيون	)لم	تحدد	فنيون	في	مهن	أخرىفنيون	في	مهن	البناءوإلكترونيات

مهنهم(
اختصاصيون	

العدداملهنةالعدداملهنةالعدداملهنةالعدداملهنةالعدداملهنة

اختصا�سي	705فني	عام43فني	تعدين159فني	بالستر486فني	كهربائي
26عام

اختصا�سي	48مّساح194فني	تركيب243فني	ميكانيكي
5زراعي	

فني	أمن	182فني	ديكور83فني	كمبيوتر
اختصا�سي	12وسالمة

4اجتماعي

فني	
68فني	رخام48إلكترونيات

فني	حقول	
10نفط

5فني	أسنان69فني	لحام125فني	توصيالت

فني	صب	27فني	صيانة37فني	تكييف
5معادن

52غير	ذلك*13فني	زجاج

102271217570535املجموع

38.626.96.626.61.3النسبة	املئوية

*	تشمل	فنيين	في	مجاالت	عدة،	مثل:	العالج	الطبيعي،	املختبر،	الكيمياء،	مكافحة	الحشرات،	التصميم،	
التصوير...	إلخ.

املصدر	السابق	نفسه.

بناء	على	املعطيات	السابقة،	وبفرض	أن	تركيبة	توزع	السوريين	على	املهن	في	دول	الخليج	متشابهة	
تقريًبا،	يمكن	التكهن	بأن	مجموع	السوريين	العاملين	في	املهن	العليا	في	دول	الخليج	يراوح	بين	140	ألف	



الدراساتالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

302

و200	ألف	شخص،	بينما	يراوح	مجموع	السوريين	العاملين	في	مهن	الفنيين	واالختصاصيين	بين	110 
ألف	و165	ألف	شخًصا.

رابًعا: الخصائص املميزة لهجرة السوريين إلى دول الخليج

تتميز	هجرة	السوريين	إلى	دول	الخليج	عن	هجرتهم	إلى	الدول	األخرى	بعدد	من	الخصائص،	نشير	
في	ما	يلي	إلى	أهمها:	

ال	 املهـاجر	 أن	 ذلك	 األصلي،	 والبلد	 املهـجر	 بلد	 بين	 املستمر	 والتردد	 املوقتة،	 اإلقامة	 	.1
ثابًتا.	وهـذه	واحدة	من	الخصائص	 البلد	الخليجي؛	ألن	عمله	ليس	 في	 يتمكن	من	االستقرار	
التي	تميز	هـذا	النوع	من	الهـجرة	عن	هـجرة	املواطنين	العرب	إلى	الدول	األخرى	)غير	العربية(.	
فهـجرة	السوريين	واللبنانيين	والفلسطينيين	إلى	القارة	األميركية،	وهـجرة	املواطنين	من	أقطار	
وأحياًنا	 نسبًيا،	 استقراًرا	 تعني	 كانت	 االوربية،	 الدول	 من	 وغيرها	 فرنسا،	 إلى	 العربي	 املغرب	
استقراًرا	نهـائًيا	في	بلد	املهـجر؛	إذ	يقطع	املهـاجر	صلته	بالوطن	شيًئا	فشيًئا.	أما	هـجرة	العاملين	
من	األقطار	العربية	املصدرة	للعمالة	إلى	البلدان	العربية	املنتجة	للنفط،	فهـي	أشبه	بالهـجرة	
بها،	بل	 الريفي	قريته	من	دون	أن	يقطع	صلته	 يغادر	 الواحد،	حين	 القطر	 الداخلية	ضمن	
توافر	 وأماكن	 للمواسم	 تبًعا	 واملدينة؛	 القرية	 بين	 ويتردد	 فيها	 وأبناءه	 زوجته	 يترك	 ما	 غالًبا	
العمل.	ومما	يعزز	هذه	الخصيصة	أن	عقود	العمل	في	دول	الخليج	محددة	بمدة	زمنية	معينة،	

وأن	اإلقامة	فيها	مرتبطة	بعقد	العمل.
األم	 بوطنهم	 الخليج	 دول	 في	 السوريين	 روابط	 جعلت	 التي	 هي	 بالذات	 الخصيصة	 وهذه	
وثيقة	جًدا،	وهي	التي	شجعت	معظمهم	على	التفاعل	مع	األحداث	الجارية	هناك،	وأملت	عليهم	
تقديم	املساعدات	املادية	للمناطق	املتضررة	من	الصراع	في	سورية،	فال	أمل	للسوري	املقيم	
في	الخليج	بالحصول	على	الجنسية،	كما	هو	حال	السوري	الالجئ	في	أحد	البلدان	األوروبية	

أو	األميركية؛	لذلك،	تظل	صلته	بالوطن	أوثق.	
2.	يصعب،	في	بلدان	الخليج،	تكوين	مجموعات	ذات	طابع	نقابي	أو	سيا�سي	أو	ما	شابه،	
في	 إذ	إن	هـذه	الصناعة	 الحديثة؛	 في	الصناعة	 املهـاجرين	عمال	 بين	 أولى،	ليس	 ناحية	 فمن	
الصناعات	 وبعض	 تكريره،	 وأحيانا	 النفط،	 استخراج	 على	 تقتصر	 تكاد	 النفطية	 البلدان	
البتروكيماوية،	وال	يعمل	في	هـذه	الصناعات	سوى	عدد	ضئيل	من	املهـاجرين	العرب.	وهـذا	
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البلدان	 في	 عامة(	 )والعرب	 السوريين	 املهـاجرين	 بين	 الصناعيين	 العمال	 طبقة	 غياب	 يعني	
العربية	النفطية.	ومن	ناحية	ثانية،	يؤدي	توزع	العاملين	على	عدد	كبير	من	املهـن	التي	يعتمد	
كل	منها	على	العمل	الفردي	لـ	"املعلم"،	مع	عدد	محدود	من	العمال،	إلى	ضعف	الوعي	الطبقي	
ذاته،	ورغبة	 العمل	 أداء	 في	 املختلفة	 املهـن	 العاديين	مع	معلمي	 العمال	 اشتراك	 إن	 للعمال.	
العمال	 بين	 الخالفات	 من	 كثيًرا	 تخفف	 عمله،	 على	 للمحافظة	 "معلمه"؛	 إرضاء	 في	 العامل	
ورؤساء	العمل،	بل	ومع	أصحاب	العمل	واملقاولين	الذين	البد	من	موافقتهـم	الستمرار	إقامة	

	عن	ضمان	استمرار	عمله.
ً

العامل	في	بلد	املهـجر،	فضال
بعد	نشوب	 السوريين	 بين	 التجمع	والتضامن	 يمنع	من	وجود	أشكال	من	 لم	 أن	هذا	 إال	
الصراع،	وال	سيما	أن	دول	الخليج	كانت،	بوجه	عام،	مؤيدة	للثورة	ضد	النظام.	وعلى	الرغم	
رضت	على	تحويالت	السوريين	املالية	في	بعض	بلدان	الخليج	)بذريعة	محاربة	

ُ
من	القيود	التي	ف

ا	إلرسال	الحواالت	واملساعدات	املختلفة.	ولعل	أبرز	
ً
اإلرهاب(،	إال	أنهم	كانوا	يجدون	دوًما	طرق

خصائص	آلية	املساعدات،	كونها	تتم	من	طريق	األهل	واألقارب.	وكانت	الحواالت	واملساعدات	
توجه	نحو	أبناء	قرية	املهاجر	أو	مدينته	أو	منطقته.

ولعل	أشكال	التضامن	بين	السوريين	تختلف،	إلى	هذا	الحد	أو	ذاك،	من	دولة	خليجية	
طابع	 ذا	 ظل	 السائد	 الشكل	 لكن	 الصراع.	 أطراف	 من	 الدولة	 تلك	 ملوقف	 تبًعا	 أخرى،	 إلى	
"إنساني"،	بالدرجة	األولى.	وعلى	الرغم	من	ظهور	بعض	الخالفات	الحادة	بين	مؤيدي	النظام	
معارضة	 هي	 السائدة	 الحالة	 فإن	 شابه(،	 ما	 أو	 إثنيات	 أو	 طوائف	 بين	 )وليس	 ومعارضيه	

النظام،	والتضامن	مع	املتضررين	من	الصراع	بوجه	عام.
انتقال	 املهـجر،	تتضح	عملية	 بلد	 في	 بعملهم	 الهـجرة	 املهـاجرين	قبل	 3.	من	مقارنة	عمل	
منخفضة	 اقتصادية	 نشاط	 أوجه	 إلى	 نسبًيا،	 اإلنتاجية	 مرتفعة	 نشاط	 أوجه	 من	 العمالة	
التي	يكتسب	فيها	املهاجرون	خبرات	 اإلنتاجية	في	الدول	النفطية.	وباستثناء	بعض	الحاالت	
جديدة،	وال	سيما	أولئك	الذين	تتطلب	أعمالهم	مهارات	تقنية	معينة،	فإن	اللهاث	وراء	الدخل	
األعلى	في	البلدان	العربية	النفطية	يدفع	بكثير	من	املهـنيين	والفنيين	والعمال	املهـرة	واملدرسين	
إلى	القبول	بأعمال	ووظائف	وأوضاع	عمل	ال	تتالءم	مع	مستويات	خبراتهـم	ومهـاراتهـم	املكتسبة	
في	وطنهـم	األصلي.	ولكن،	وعلى	الرغم	من	نمط	الحياة	االستهالكي	الذي	يكتسبه	العاملون	في	
دول	الخليج،	وعدم	توظيف	األموال	في	مشروعات	إنتاجية	في	الوطن،	فإن	الدخل	العالي	نسبًيا	

ألكثرية	السوريين	يجعلهم	أقدر	على	إرسال	املساعدات	املالية	لذويهم	وأبناء	مناطقهم)17).	

(	عن	السؤال	حول	األوضاع	املعيشية:	"الحمد	هلل،	طاملا	في	حدا	مسافر	بالخليج	ما	في	مشكلة".	
ً

)17)	الجواب	الشائع	)في	منطقة	القلمون	مثال
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4.	والحديث	عن	تراجع	االتجاه	نحو	املشروعات	اإلنتاجية	يستتبع	البحث	في	التوجهات	
املحتملة	لرؤوس	األموال	التي	جناها	السوريون	في	دول	الخليج،	بعد	انتهاء	الصراع.	ونعتقد	
أن	أغلبية	تلك	األموال	ستتجه	نحو	املشروعات	العقارية،	وال	سيما	بناء	املساكن	واملدارس،	
في	 فاملقاولون	 االستيراد.	 سيما	 وال	 التجارة،	 نحو	 بعضها	 يتجه	 وربما	 املرافق،	 من	 وغيرها	
الخليج	يعملون	بالدرجة	األولى	في	مجال	العقارات،	وبعضهم	في	مجال	الطرق.	أما	ما	يتعلق	
باملشروعات	الصناعية،	وعلى	األخص	املشروعات	الزراعية،	فليس	لديهم	خبرات	تذكر	فيها،	

ولن	يكون	ملعظمهم	توجهات	نحو	مثل	هذه	املشروعات.
5.	ال	يكتمل	البحث	في	خصائص	هجرة	السوريين	إلى	بلدان	الخليج،	وآثارها	االجتماعية،	
وراء	 والركض	 املال،	 تمجيد	 قيم	 وانتشار	 العمل،	 أخالقيات	 تدهـور	 عن	 الحديث	 دون	 من	
أهمية	 وتراجع	 املنتج،	 اليدوي	 العمل	 وازدراء	 الوسائل،	 عن	 النظر	 بغض	 السريع،	 الكسب	
العلم	والثقافة	في	نظر	الناس.	وكذلك	انتشار	الفساد	والرشوة	في	الجهـاز	الحكومي	ومؤسسات	
القطاع	العام	في	سورية،	بعّده	نتيجة	للتفاوت	الكبير	بين	الراتب	الشهـري	املحدود	للموظفين	
الحكوميين،	وبين	دخل	املهـاجرين	ومن	يرتبط	بهم،	من	جهة،	ولتعميق	الصالت	مع	الشركات	
األجنبية	التي	تفضل	تمرير	صفقاتهـا	من	طريق	الرشوة،	من	جهـة	ثانية.	لقد	أدت	هـجرة	السوريين	
إلى	بلدان	الخليج	إلى	زيادة	حجم	الشرائح	االجتماعية	ذات	الدخول	العالية،	من	ناحية،	وإلى	
زيادة	حجم،	ودور،	الشرائح	االجتماعية	الطفيلية	التي	تعيش	من	الوكالة	للشركات	األجنبية	
املصدرة	للنمط	االستهـالكي،	ومن	أعمال	الوساطة	واملضاربة	بالعقارات	والسيارات،	وغيرها	
من	مستلزمات	ذلك	النمط	التي	تنمو	في	وسط	الفساد	والرشوة	والتخريب	االقتصادي،	من	
ناحية	ثانية.	وترتبط	مصالح	معظم	هـذه	الشرائح	بمصالح	االحتكارات	األجنبية.	ونعتقد	أن	
هذا	الواقع	سيؤثر	تأثيًرا	بيًنا	في	عملية	إعادة	اإلعمار	في	سورية،	ودور	رجال	األعمال	السوريين	
في	الخليج	في	هذه	العملية.	وسيشتد	التنافس	بين	رجال	األعمال	الوطنيين	الذين	عانوا	الفساد	
الذي	استشرى	في	سورية	خالل	العقود	األخيرة،	وبين	أولئك	الذين	جنوا	ثرواتهم	من	الوساطة	

والوكالة	للشركات	األجنبية،	ومن	الفساد	نفسه.	
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اقف السوريين في الشتات من املسألة السورية وآراؤهم فيها مو

ا	سورًيا،	يقيمون	في	أنحاء	مختلفة	
ً
نعرض	في	ما	يأتي	أبرز	نتائج	البحوث	التي	أجراها	اثنا	عشر	باحث

باريس	 في	 املناطق،	وُعقدت	 تلك	 في	 السوريين	 والالجئين	 السوري	 الشتات	 أوضاع	 العالم،	حول	 من	
هذه	 كاتب	 شارك	 وقد	 األبحاث.	 تلك	 نتائج	 ملناقشة	 2018؛	 أبريل	 نيسان/	 في	 أكاديمية	 عمل	 ورشة	

السطور	في	ورشة	العمل	املذكورة	بورقة	حول	السوريين	في	دول	الخليج)18).

كان	الفًتا	للنظر،	في	األوراق	البحثية	املقدمة)19)،	أن	السوريين	في	البلدان	التي	يسود	فيها	القانون،	
حترم	فيها	حريات	التنظيم	والتعبير،	ينظمون	أنفسهم،	ويطرحون	قضيتهم	حيثما	أمكنهم	ذلك،	ففي	

ُ
وت

الواليات	املتحدة	األميركية،	حيث	كان	السوريون	األميركيون	من	أكثر	مجموعات	املهاجرين	اندماًجا	
ونجاًحا،	بدأ	الالجئون	السوريون	بعد	الثورة	باالندماج	في	املجتمع،	واالنخراط	في	مؤسسات	ومنظمات،	
هدفت	في	البداية	إلى	تقديم	الدعم	واملساعدة	للمحتاجين،	لكنها	سرعان	ما	تحولت	إلى	التعبير	عن	
آراء	املنخرطين	فيها	ومواقفهم	السياسية،	والسيما	تجاه	املسألة	السورية.	ولم	يقتصر	نشاط	بعض	
الهيئات	 في	 التأثير	 إلى	محاولة	 امتد	 بل	 املتحدة،	 الواليات	 في	 السوريين	 املنظمات	على	تجمعات	 تلك	
في	 السوريين	 في	مجتمعات	 الجدد	 املهاجرين	 تأثير	 كان	 األميركية.	 الحكومة	 في	 والتنفيذية	 التشريعية	

أميركا	شديد	الوضوح)20).

وفي	الدول	األوروبية،	حيث	لم	يكن	للشتات	السوري	صوت	مسموع	قبل	الثورة،	يحاول	الالجئون	
بوسائل	عدة،	 البلدان	 تلك	 املضيفة،	وإسماع	قضيتهم	لشعوب	 املجتمعات	 في	 االندماج	 السوريون	
التضامن	مع	قضية	 والتجمعات؛	لحشد	 التظاهرات	 وينظمون	 العمل،	 في	 يبرهنون	على	جدية	 فهم	
اإلنسان،	وغيرها	من	 اإلغاثية	ومنظمات	حقوق	 املنظمات	 في	 بفعالية	 السوري،	ويشاركون	 الشعب	
بغية	 األوروبية؛	 للدول	 عابرة	 وممارسات	 وأطر	 روابط	 يسعون	إلقامة	 بل	 املدني،	 املجتمع	 منظمات	

)18)	انظر:	"سوريون	حول	العالم:	خارطة	الشتات،	إعادة	البناء	وإشكاليات	االستنهاض".

إلى	 السوريون	 الالجئون	 يتحول	 في	صحيفة	"جيرون":	"هل	 شرتا	
ُ
ن في	مقالتين	 املذكورة	 البحثية	 الرئيسة	لألوراق	 النتائج	 )19)	لخصنا	

شتات"،	جيرون،	10	أيار/	مايو	2018،	و	"هذا	اللغو	املتكرر	حول	عودة	الالجئين"،	جيرون،	12	أيلول/	سبتمبر	2018.

)20)	انظر:	بسمة	علوش،	"الجالية	السورية	في	الواليات	املتحدة	األميركية:	شبكات	تضامن	رغم	التصّدعات	السياسية"،	سوريون	حول	

العالم	...
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توفير	أساس	الرتباط	أوسع	بين	الجاليات	السورية	في	تلك	الدول)21).

أميركا	 بلدان	 في	 االجتماعي	 القومي	 السوري	 والحزب	 البعث	 حزب	 انتشار	 تأثير	 من	 الرغم	 وعلى	
السوري،	 للنظام	 املوالين	 من	 أكثرية	 وجود	 ثم،	 ومن	 واألرجنتين،	 البرازيل	 في	 سيما	 وال	 الالتينية،	
آثاًرا	 ترك	 ومشاعر،	 معلومات	 من	 الثورة	 بعد	 ما	 الجئو	 نقله	 وما	 السورية،	 الثورة	 ديناميات	 أن	 إال	
ملموسة	على	توجهات	السوريين	في	تلك	البلدان	تجاه	املسألة	السورية.	وعّمق	تحوُل	الثورة	إلى	صراع	
مسلح	االنقساماِت	في	التركيبة	الطائفية	للشتات	السوري	في	أميركا	الجنوبية	)أكثرية	من	املسيحيين	
والعلويين،	وأقلية	من	السنة(.	لكن	عملية	إدماج	الالجئين	في	املجتمعات	املضيفة،	وبمساعدة	األقارب	

وأبناء	املنطقة	من	املقيمين	القدامى	وذريتهم،	تجري	على	قدم	وساق)22).

أما	في	تركيا،	فيتميز	وضع	الالجئين	السوريين	بعدد	من	الخصائص،	أهمها	أن	نحو	70	باملئة	من	
رسمية،	 وثائق	 لديهم	 وليس	 غير	شرعية،	 بطريقة	 البالد	 دخلوا	 تركيا	 في	 املوجودين	 الثالثة	 املاليين	
وأن	أكثر	من	نصفهم	من	النساء	واألطفال،	وأن	نحو	280	ألًفا	منهم	يعيشون	في	25	مخيًما	لالجئين،	
وتبًعا	 السكان	األصليين.	 ربع	 في	بعضها	نحو	 باتوا	 التي	 التركية	 املحافظات	 يتوزع	اآلخرون	على	 بينما	
ألوضاعهم	املعيشية	)وجود	عمل	مستقر،	مكان	اإلقامة،	العالقة	مع	املنطقة	السورية	التي	هاجروا	
منها...(،	ينقسم	الالجئون	السوريون	بين	الراغبين	في	االستقرار	واالندماج	في	املجتمع	املضيف،	وبين	
سيطرة	 عن	 الخارجة	 املناطق	 إلى	 بالفعل	 بعضهم	 عاد	 )وقد	 مناطقهم	 إلى	 العودة	 ينتظرون	 الذين	

النظام،	شمالي	سورية(.

ومن	املعروف	أن	رؤوس	أموال	سورية	كبيرة	دخلت	تركيا	مع	حركة	اللجوء	)قدرها	بعض	الباحثين	
بنحو	عشرة	مليارات	دوالر(.	وقد	وظفت	هذه	األموال	في	مشروعات	صناعية	وتجارية	وخدمية	في	عدد	
من	املدن	التركية	)أبرزها	غازي	عنتاب	وإسطنبول	وبورصة	ومرسين(.	ويمكن	االفتراض	أن	أصحاب	
هذه	املشروعات،	والعاملين	فيها	من	الالجئين،	ال	ينوون	العودة	إلى	سورية،	في	األفق	املنظور	على	األقل	
)تقدر	اإلحصاءات	الرسمية	عدد	السوريين	العاملين	في	تركيا	بطريقة	قانونية	بنحو	650	ألف	شخص،	
	عن	وجود	نسبة	كبيرة	من	الناشطين	السياسيين	

ً
50	باملئة(.	فضال بينما	تقدر	نسبة	البطالة	بنحو	

)21)	انظر:	املجلس	الدانيماركي	لالجئين،	"خارطة	تضامن	مجموعات	الشتات	السوري	في	أوروبا:	الدنمارك،	فرنسا،	أملانيا،	السويد،	

سويسرا	واململكة	املتحدة"،	املرجع	السابق.

ه	على	أشكال	التضامن"،	املرجع	السابق.
ُ
)22)		انظر:	سيسيليا	بائزا،	"السورّيون	في	أميركا	الالتينّية:	هيمَنة	الفكر	العروبّي	وانعكاسات
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واإلعالميين	املعارضين	للنظام	السوري	الذين	ال	يمكنهم	العودة	قبل	سقوطه	مع	أجهزته	األمنية)23).

وفي	مصر،	وعلى	الرغم	من	صعوبات	الدخول	إليها،	نشط	السوريون	في	إنشاء	استثمارات	صناعية	
وتجارية	وخدمية،	صغيرة	ومتوسطة،	ونجحوا	في	كسب	تعاطف	الشعب	املصري؛	نظًرا	إلى	مهنيتهم	
وجديتهم	في	العمل.	وألنهم	يتمتعون	باملزايا	نفسها	التي	يتمتع	بها	املواطن	املصري	تقريًبا	)في	التعليم	
والصحة	وحرية	التنقل	واإلقامة	والعمل(،	فإن	معظمهم	ينزع	إلى	االستقرار،	وال	يطمح	إلى	العودة	إلى	

سورية،	إال	لعوامل	عاطفية	ووجدانية)24).

العمل	 محاوالت	 أمام	 األردن،	 في	 السوريون	 يواجهها	 التي	 الكثيرة	 العراقيل	 من	 الرغم	 وعلى	
واالستقرار،	فإن	عدًدا	كبيًرا	منهم	نجح	في	الحصول	على	فرص	عمل	ومالذات	سكنية	خارج	املخيمات.	
وعلى	الرغم	من	ذلك،	تظل	أكثريتهم	تتطلع	إلى	العودة	إلى	مناطقهم	األصلية،	وال	سيما	مناطق	محافظة	
درعا،	والجنوب	السوري	عامة.	أما	املستثمرون	السوريون	في	األردن،	فيسعون	إلى	تجاوز	العوائق	التي	

تعرقل	استقرارهم	في	البلد	املجاور	لسورية.	

	 تقول	الدكتورة	هناء	جابر	في	الورقة	التي	أعدتها	لورشة	العمل	املذكورة:	"تبّين	من	املقابالت	أنَّ
السيا�سّي،	فوضعوا	تضامَنهم	مع	 الشأن	 بأنفسهم	عن	 النأَي	 يحاولون،	قدر	اإلمكان،	 املستثِمرين	
بقّية	السوريين	في	إطار	العمل	الخيرّي،	من	جهة،	وإدماج	الالجئين	في	سوق	العمل؛	محافظة	على	
ة	 التجاريَّ التراخيص	 دوائِر	 مع	 إدارّيٍة	جّمة	 إلى	عوائَق	 أشاروا	 أنهم	 َبيد	 أخرى.	 كرامِتهم،	من	جهة	
في	 البقاء	 على	 وتّجاًرا،	 صناعّيين	 ستثِمرين،	

ُ
امل تحفيز	 دون	 حول	

َ
ت الجمارك،	 ودائرة	 ة	 والصناعيَّ

ا،	إلى	دبي	أو	تركيا.	وذهب	أحُدهم	إلى	القول:	"لو	 ا	أو	كليًّ األردن،	وتدفُعهم	إلى	نقل	أموالهم،	جزئيًّ
	واحٌد	 أن	السلطات	األردنّية	لّينت	سياسَتها	الضريبّية	تجاَه	املستثِمرين	السورّيين،	ملا	احتاج	سوريٌّ
يسورين	واألقّل	

َ
للبحث	عن	عمل	في	األردن"،	في	إشارة	إلى	وحدة	الحاِل	والشراكة	في	املأساِة	بين	امل

ا")25).	
ً
حظ

عات	تتكّون،	شروخ	تتبلور،	ومجتمع	مدني	يتخبط". )23)	ساشا	العلو،	"السورّيون	في	تركيا:	تجمُّ

ب	".
ّ
)24)	انظر:	فراس	حاج	يحيى،	"السورّيون	في	مصر:	استثمارات	كبيرة	في	جّو	متقل

	في	األردن"	في	الورشة	األكاديمية	املذكورة. 	في	التواجد	السورِيّ
ٌ
لعون:	قراءة

َ
يمون	والالجُئ	امل

َ
ستثِمر	امل

ُ
)25)	انظر	ورقة	هناء	جابر	"امل
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التاريخية	املأزومة	بين	لبنان	 	
ُ
أما	الالجئون	السوريون	في	لبنان،	فتنعكس	على	أوضاعهم	العالقة

وسورية،	وال	سيما	تلك	الناجمة	من	تصرفات	القوات	العسكرية	واألمنية	السورية،	خالل	مدة	وجودها	
اللبناني،	 السيا�سي	 االنقسام	 انعكاس	 	عن	

ً
تجاهها.	فضال اللبنانيين	 فعل	 وردات	 لبنان،	 في	 الطويلة	

وانخراط	حزب	هللا	علًنا	في	القتال	إلى	جانب	نظام	األسد،	على	أوضاع	الالجئين	السوريين،	وال	سيما	
أكثر	الفئات	هشاشة	منهم.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	يمنع	حزب	هللا	عودة	الالجئين	إلى	املناطق	التي	سيطر	
(،	في	سياق	سياسة	التغيير	الديموغرافي	التي	ينتهجها	مع	النظام	السوري.	فإذا	

ً
عليها	)كالقصير	مثال

أضفنا	إلى	هؤالء	الذين	ال	يتمكنون	من	العودة،	أو	يمنعون	منها	التجار	والصناعيين	الذين	انتقلوا	مع	
رؤوس	أموالهم	للعيش	في	لبنان،	وبعض	أصحاب	املهن	العليا،	يغدو	واضًحا	كم	ستكون	عودة	قسم	

كبير	من	السوريين	في	لبنان	مستبعدة.

	تقول	الباحثة	املشرفة	على	إجراء	البحث:	"على	الرغم	من	الضغط	الداخلي	الساعي	إلى	عودة	
الغالبة	هي	 الفئة	املوجودة	 في	أن	 تتمثل	 أنها	عودة	مستحيلة.	استحالتها	 إلى	سورية،	إال	 السوريين	
داخل	سورية.	 من	مساكنها	 أن	خسرت	قسًما	 بعد	 أو	عودتها	 تنقلها	 يصعب	 وبالتالي	 فقًرا،	 األكثر	
علًما	أن	حزب	هللا	يمنع	عودتها	عملًيا،	والنظام	السوري	ال	يريدها.	ويقول	أحد	األساتذة	الجامعيين	
القصير.	 من	سكان	 البقاع	 في	 تجمع	ضخم	 "هناك	 الباحثة:	 معه	 أجرتها	 التي	 املقابلة	 في	 السوريين	
املتطرفين.	 من	 إسمًيا	 "تحررت"	 القصير	 أن	 واملفترض	 كيلومترات	محدودة،	 قراهم	 يبعدون	عن	
لكن	فعلًيا،	تم	االستيالء	عليها	ومنع	سكانها	من	العودة...".	هذا	عن	الفئات	الفقيرة،	أما	الفئات	العليا	
واملتوسطة،	كالتجار	والصناعيين	واملهنيين	وأمثالهم،	فيعملون	على	االستقرار	في	لبنان،	معتمدين	

على	إمكاناتهم	املادية	واملهنية")26).

يلفت	النظر	في	األوراق	البحثية	التي	تضمنت	كلها	نتائج	استبيان	موحد،	ُوزع	على	عينة	من	أصحاب	
الكفايات	السورية	في	مناطق	اللجوء	املختلفة،	اتفاُق	جميع	املستطلعة	آراؤهم	على	اآلتي:

القتال	 وقف	 )بمعنييه:	 األمن	 تحقق	 إلى	 اطمئنانه	 بعد	 إال	 إلى	سورية،	 أحد	 يعود	 لن	 	.1
والعنف،	واألمن	السيا�سي	والقانوني(.

2.	الجميع	يشترط	التخلص	من	الفساد؛	لكي	يقرر	املساهمة	في	إعادة	بناء	املجتمع.
3.	الجميع	يطالب	بنظام	سيا�سي	ديمقراطي	تعددي،	يضمن	املواطنة	املتساوية.

4.	الجميع	يفضل	الالمركزية	اإلدارية،	ويرفض	تركز	السلطات	في	يد	السلطة	التنفيذية	

)26)	ريان	ماجد،	"اللجوء	السورّي	إلى	لبنان:	بين	الالسياسة	وسياسات	اإلحباط".
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املركزية.	وفي	هذا	السياق	يغلب	تأييد	املجالس	املحلية	املنتخبة،	بشرط	توافر	الحرية	والنزاهة.

ولكن	مع	تعقد	الوضع	في	سورية،	وخروجه	من	أيدي	السوريين،	وتعدد	الجهات	الدولية	واإلقليمية	
املتصارعة	في	سورية،	وعليها،	يبدو	أن	تحقق	مثل	هذه	الشروط	بات	بعيد	املنال،	وصار	احتمال	تحول	
معظم	الالجئين	السوريين	إلى	شتات	أكثر	ترجيًحا.	ولألهمية	أضيف،	في	ما	يلي،	بعض	التفاصيل	حول	

شروط	العودة:

	 رأيك،	أ. في	 األولويات،	 ما	 السؤال:	 عن	 آراؤهم	 املستطلعة	 أحد	 أجاب	 قطر	 دولة	 في	
التي	يجب	ان	يتبناها	املغتربون	السوريون	ملساعدة	سورية؟	كما	يأتي:	"هذه	األولويات	تتعلق	
بطبيعة	الحل	السيا�سي	القادم	بشكل	أو	بآخر،	بكل	األحوال،	أؤمن	بضرورة	النقاط	التالية	
.	ب-	طرد	كل	املقاتلين	الغرباء	

ً
سواء	كنت	مغتربا	أم	داخل	سورية:	أ-	وقف	حالة	الحرب	أوال

حكومة	 وتثبيت	 تشكيل	 لدعم	 السعي	 ج-	 الجميع.	 أيدي	 من	 السالح	 وسحب	 استثناء،	 بال	
الدولة	 فكرة	 نشر	 في	 املساهمة	 د-	 الخارجية.	 اإلمالءات	 ومستقلة	عن	 قوية	 وطنية	جديدة	
بالتعاون	مع	كل	املؤمنين	بهذه	الفكرة،	 إليها	وآليات	تحقيقها،	 الوطنية	ومفهومها،	وحاجتنا	
الجميع،	 على	 منفتحة	 مدنية	 عصرية	 سورية	 إلى	 للوصول	 منها،	 والبد	 ضرورية،	 كخطوة	
باتجاه	تشكيل	منظمات	عمل	مدني	حقيقي	وجاد	 الدفع	 هـ-	 الجميع.	 يسودها	دستور	فوق	
املنظمات/	 الفرد	من	خالل	عمله	ضمن	هذه	 أهمية	 على	 والتركيز	 السورية،	 املناطق	 كل	 في	
املجموعات،	كخطوة	على	طريق	تأسيس	مجتمع	مدني..."	وفي	اإلجابة	عن	السؤال:	ما	املعايير	
التي	ستأخذها	في	الحسبان	في	قرارك	ملساعدة	السوريين؟	لالستثمار	في	سورية؟	للعودة	إلى	
سورية؟	أو	للعطاء	من	وقتك	بشكل	أو	آخر	لسورية؟	أجاب	أحدهم:	"لكي	اعود	إلى	سورية	البد	
من:	تأمين	مستوى	مقبول	من	االستقرار	األمني	والخدمي،	سيادة	دولة	القانون	والشفافية،	
نظام	سيا�سي	ديمقراطي	بعيد	عن	الطائفية.	حيث	إنه،	دون	توفير	األمن،	وإيجاد	حل	سيا�سي	
عادل	ومقبول،	وطي	صفحة	املعتقلين	واملطلوبين،	ال	يمكنني	حتى	مجرد	التفكير	باملشاركة	
العودة.	بعد	ذلك،	يمكن	الحديث	عن	موضوع	املؤسسات	والنزاهة	وأمور	أخرى	كثيرة".	 أو	
توافر	 في	 األولى،	 بالدرجة	 تكمن،	 إلى	سورية	 بالعودة	 القرار	 تحدد	 التي	 "املعايير	 آخر:	 وقال	
األمن	واالستقرار	وسيادة	القانون	والحق،	بعيًدا	عن	املحسوبية	والفساد	والقمع	الذي	عرفته	
بناء	 في	ظل	مؤسسات	عصرية	تعمل	على	 السابقة،	وذلك	 العجاف	 سورية	خالل	السنوات	
مجتمع	العدالة	والحرية	والكرامة	اإلنسانية".		وقال	ثالث:	"شروطي	هي	األمن،	إلغاء	الفروع	
األمنية	وتحجيم	وتقنين	وتحديد	صالحيات	السلطات	األمنية	)بحيث	ينحصر	األمن	بالجيش	
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ويضمن	 القانون،	 ودولة	 املواطنة	 على	 القائم	 السيا�سي	 الحل	 املدنية(.	 والشرطة	 الوطني	
تحقيق	كل	ما	سبق".	وعن	سؤال:	ما	العوامل	التي	من	شأنها	أن	تجّمد	مساعداتك	أو	تحول	
دونها؟	ركزت	إحدى	اإلجابات	على	"بقاء	النظام	األمني	الفاسد	واملفسد،	استمرار	الفو�سى	
األمنية	من	خالل	تجميد	الوضع	الراهن..".	وورد	في	إجابة	أخرى:	"ال	أعتقد	أن	هناك	عوامل	
أو	ديني."،	وكانت	اإلجابات	 أو	استبداله	باستبداد	آخر	عسكري	 بقاء	االستبداد	 مانعة	غير	
األخرى	في	االتجاه	نفسه:	"عدم	إيجاد	حل	عادل،	واستمرار	هيمنة	النظام	على	كل	مفاصل	
الفاسدين	 "غياب	 السورية".	 الثورة	 نشوب	 إلى	 أدت	 التي	 السابقة	 الطريقة	 بنفس	 الدولة	
واملفسدين	الذين	سيوصلون	هذه	املساعدات"،	"الالنزاهة"،	"الشعور	امللموس	واملحسوس	
بشكل	 تعمل	 جهات	 وجود	 "عدم	 منها"،	 املرجو	 الغرض	 تحقق	 ال	 وعندما	 الجدوى،	 بعدم	

مؤسساتي،	وعدم	توفر	اإلدارة	الرشيدة،	عدم	توفر	األمن	والسالمة	للقائمين	عليها"...
	 ثالث	ب. إلى	 سورية	 إلى	 العودة	 حول	شروط	 السؤال	 عن	 األجوبة	 انقسمت	 تركيا	 وفي	

فئات:	األولى	ركزت	على	األمن،	والتخلص	من	هيمنة	األجهزة	األمنية،	والثانية	على	تغيير	النظام	
بسالم.	 األصلية	 وأحيائهم	 قراهم	 إلى	 العودة	 من	 الالجئين	 تمكن	 حول	 والثالثة	 السيا�سي،	
املؤسسات	 وبين	 تركيا،	 في	 السورية	 الكفايات	 بين	 القائمة	 الثقة	 فجوة	 اإلجابات	 وعكست	
إلى	 آراؤهم	 املستطلعة	 وأشار	 غيرها.	 أو	 اإلعانات	 توزيع	 أو	 املحلية	 باإلدارة	 املعنية	 املحلية	
التمييز	ضد	 االستقرار،	 عدم	 الفساد،	 انتشار	 األمن،	 "انعدام	 مثل:	 عودتهم،	 تمنع	 ظواهر	

فئات	معينة	من	السكان،	وجود	قوات	أجنبية	على	األرا�سي	السورية"...	إلخ.
	 الدفاع	ت. في	 تعمل	 مدني	سورية،	 مجتمع	 منظمات	 تشجيع	 محاوالت	 ثمة	 األردن	 وفي	

عن	حقوق	الالجئين،	ومساعدتهم	في	إيجاد	حلول	للتحديات	التي	يواجهونها،	سواء	في	مجال	
البحث	عن	العمل،	أو	الحصول	على	املساعدات	اإلغاثية.	لكن	العقبات	التي	تقف	أمام	العودة	
إلى	سورية	كثيرة،	أبرزها	عدم	إحساس	املهاجر	باألمان	لدى	عودته؛	بسبب	استمرار	النظام	
السوريين	 املستثمرين	 مع	 مقابالت	 أجرت	 التي	 الباحثة	 تقول	 حالها.	 على	 األمنية	 وأجهزته	
أّنهم	على	تواصٍل	مع	 دوا	

ّ
إلى	سورية،	وأك بالعودة	 في	األردن:	"ولئن	أعَربوا	جميًعا	عن	رغبتهم	

سات؛	لالسِتثمار	 	املؤسَّ
َ
،	األمان	ونزاهة

ً
أقارِبهم	في	"الداخل	السوري"،	إال	أنهم	اشترطوا،	أّوال

مجدًدا	في	سورية،	وذلك	بمعَزل	عن	الشكِل	السيا�سّي	للحكم".
	 واألمن،	ث. االستقرار،	 مثل:	 سورية،	 إلى	 للعودة	 نفسها	 الشروط	 تتردد	 مصر	 وفي	

يقول	 املتساوية.	 املواطنة	 دولة	 باتجاه	 السيا�سي	 واالنتقال	 الكفايات،	 واحترام	 والنزاهة،	
أحد	املستجيبين،	رًدا	على	سؤال:	ما	املعایير	التي	ستأخذھا	في	الحسبان	في	قرارك	ملساعدة	
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النزاھة	 	- لحقوقھا	 وضمان	 حقیقیة	 مؤسسات	 وجود	 السیا�سي-	 الحل	 "نوع	 السوریين؟:	
والعدل	-	تمكين	الراغبين	من	املشاركة	في	بناء	البنیة	التحتیة	واإلعمار،	وعدم	احتكار	ھذه	
-االنتقال	 واألكثر	ضعًفا	 احتياًجا،	 "األكثر	 آخر:	 ويقول	 الدولیة	حصرا".	 لألطراف	 املجاالت	
السيا�سي	معيار	االستثمار،	إيماني	بسورية	وطًنا	حًرا	للجميع،	هو	معيار	إعطاء	وقتي	وجهدي	
مساعداتك	 تجّمد	 أن	 شأنھا	 من	 التي	 العوامل	 ما	 سؤال:	 وعن	 السيا�سي".	 الحل	 	- لسورية	
احترام	 عدم	 األمن،	 "انعدام	 باألمان"،	 الشعور	 "عدم	 مثل:	 أجوبة	 تكررت	 دونھا؟	 تحول	 أو	
الكفايات	العلمية"،	"عدم	وجود	الصدقية	والنزاهة"،	"فشل	العملية	السياسية،	بمعنى	عدم	

انتقال	سيا�سي"...

ال	أرى	حاجة	إليراد	مزيد	من	األمثلة،	فقد	أوضحت	األجوبة	جميعها،	من	دون	استثناء،	استحالة	
عودة	الالجئين	إلى	سورية،	أو	املشاركة	الفاعلة	في	إعادة	إعمارها،	إال	بعد	سقوط	النظام	االستبدادي	
الفاسد	وأجهزته	األمنية،	وإقامة	دولة	القانون	التي	ال	تميز	بين	املواطنين	على	أساس	الجنس	أو	الدين	

أو	الطائفة	أو	اإلثنية	أو	غيرها.	


