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أهل الشام
ريبورتاج

ّ
وﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
أﻋﺪاد
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2017 / 2011

ّ
لطالما كانت السعودية واحدة من البلدان المفضلة
العمل فيها،
للشباب السوريين ،يمضون سنوات طويلة من ّ
بعض المال ثم يعود كثير منهم .لكن األحوال
يجمعون
ّ
ّ
بشكل كلي ،فقد أمست المملكة مكانًا لسحب
رت
تغي
ً
األموال بدال من تجميعها ،بعد أن ضاعفت الضرائب على
المقيمين

سوريون في
ّ
السعودية:
«وهأل لوين»؟
ّ
ماهر المونس
ي ـب ــدو االزدح ـ ـ ـ ـ ُ
ـام ك ـب ـي ـرًا ف ــي نقطة
ّ
املـصـنــع ال ـحــدوديــة فــي مـســاء يــوم
ال ـثــاثــاء ال ـســابــع مــن شـهــر آب من
ع ـ ــام  .2018لـ ــم ي ـك ــن األمـ ـ ـ ـ ُـر لـ ُـي ـعـ ّـد
ّ
مستغربًا ،ل ــوال أن الـكـثــافــة األكـبــر
كانت فــي عــدد القادمني مــن لبنان
إلــى ســوريــا ،خــافــا ملــا كــانــت عليه

معظم السوريين في
السعودية دخلوا إليها قبل
أحداث عام 2011
ال ـحــال فــي معظم س ـنــوات الـحــرب.
ن ـ ـتـ ـ ّ
ـأمـ ــل ب ــدهـ ـش ــة عـ ـش ــر ح ــاف ــات
ّ
متوسطة الحجم تغص بالعوائل،
ّ
وت ـ ّتــدلــى مـنـهــا ع ـش ــرات الـحـقــائــب.
«ك ــل ـه ــم ق ــادم ــون م ــن ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة»
يقول محمد القابوني ،أحد سائقي
سـيــارات األج ــرة على خــط بيروت،
دمشق .ويضيف «الوضع على هذا
امل ـن ــوال مـنــذ شـهــر أو أك ـثــر .يوميًا
ه ـنــاك عـ ـش ـ ُ
ـرات ال ـع ــائ ــات ال ـقــادمــة
بشكل نـهــائــي إل ــى س ــوري ــا» .دارت
عـجـلــة ه ــذه «ال ـه ـج ــرة الـعـكـسـيــة»،
ـرار
بعد أن ب ــدأت اململكة تطبيق قـ ٍ
بمضاعفة ضريبة اإلقامة الشهرية
من  100ريال إلى  200ريال سعودي
شهريًا (حوالى  53دوالرًا) لكل فرد
من أفــراد العائالت «الوافدة» .ومن
ّ
ّ
املقرر أن تتواصل الزيادة باطراد،
إلــى أن تصبح الضريبة  400ريال
(حوالى  106دوالرات) شهريًا لكل
فرد من العائلة بحلول عام .2020
ينهي مـحـ ّـمــد ( 52عــامــا) إج ــراءات
دخ ـ ـ ــول سـ ـي ــارت ــه الـ ـخ ــاص ــة ،فـيـمــا
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ّ
ـامـ ـ ـ ــة تـ ـ ــواصـ ـ ــل
اصطفافها .ويقول مستعينًا باآللة
الحاسبة فــي هاتفه الـخـلــوي« ،إذا
ّ
سورية خمسة
كان عدد أفراد عائلة
أش ـخ ــاص ،فــإنـهــا سـتــدفــع ُضريبة
ّ
شهرية مقدارها  1000ريال ،تضاف

إليها تكاليف اإلقامة السنوية التي
ق ــد تـبـلــغ  15أل ــف ريـ ـ ــال .م ــا يعني
ّأن الـعــائـلــة سـتــدفــع سـنـ ّ
ـويــا مبلغًا
يـ ـتـ ـج ــاوز  28أل ـ ــف ري ـ ـ ــال (ح ــوال ــى
 7500دوالر)»ُ .
ويـ ـع ـ ّـد هـ ــذا الــرقــم
ّ
بــاه ـظــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن رب الـعــائـلــة
يكون على األغلب هو الفرد الوحيد
ال ــذي يعملُ .
وي ـقـ ّـدر متوسط دخل
السوريني في اململكة بحوالى 7000
ّ
شهريًا (حوالى  1800دوالر).
ريال

خيارات السوريين؟

ّ
تتحدث وزارة الخارجية السعودية
مقيم
باستمرار عن مليوني سوري
ٍ

2011
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول

121245

2013
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

35024

ّ
داخــل أســوارهــا ،الرقم الــذي تشكك
ُ
ف ـيــه ج ـه ــات أه ـل ـيــة وأم ـم ـي ــة ،علمًا
ب ــأن اململكة لــم تستقبل ّ
أي الجــئ
س ــوري مـنــذ بــدايــة األزمـ ــة فــي عــام
 ،2011واق ـت ـص ــرت «م ـســاعــدت ـهــا»
ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد إقـ ــامـ ــات ال ـس ــوري ــن
املـ ــوجـ ــوديـ ــن ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا قـبــل
الحرب ،أو منح تأشيرات إضافية
ّ
«بشق األنفس» لعدد من الوافدين
ٌ
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ال ـ ـج ـ ــدد (آالف ع ـلــى
األكثر).
يـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـد الـ ـطـ ـبـ ـي ــب نـ ــائـ ــل عـ ـل ــوان
ملـ ـ ـغ ـ ــادرة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــع عــائ ـل ـتــه

ع ــائ ـدًا إل ــى س ــوري ــا .ح ــزم أمـتـعـتــه،
ّ
وودع أصـ ــدقـ ــاءه .ي ـق ــول الـطـبـيــب
امل ـت ـخـ ّـصــص ف ــي تـجـمـيــل األس ـنــان
ّ
لــ«األخـبــار» إن «الـخـيــارات لــم تعد
ك ـث ـي ــرة .إمـ ــا الـ ـع ــودة إلـ ــى س ــوري ــا،
أو ال ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى واحـ ــدة مــن ال ــدول
ّ
ُ
ال ـق ـل ـي ـل ــة جـ ـ ـ ــدًا ال ـ ـتـ ــي يـ ـسـ ـم ــح ل ـنــا
ب ــدخ ــول ـه ــا بـ ــا تـ ــأش ـ ـيـ ــرة» .ســافــر
الطبيب الستيني إل ــى السعودية
قبل عشرين عامًا ،وترعرع أبناؤه
فـيـهــا ،لـكــن «ف ــات ــورة الـبـقــاء أمست
بــاه ـظــة» وال ي ـقــدر عـلــى تـحـ ّـمـلـهــا.
ّ ّ
«تخيل أنني طبيب وال أقدر
يقول

وجوه
بتول الراعيّ :
تطوع ولو بابتسامة!
ُ
ُ
وتمسح على
تمسك بتول الراعي بيد طفلة رضيعة
رأس ـهــا بـيــدهــا األخـ ــرى ،فيما تخضع ابـنــة الثالثة
أشـهــر لفحوصات ّ
طبية فــي الـعـيــادة املتنقلة التي
تــزور بلدة عني ترما في الغوطة الشرقية .تستمرُ
بتول ،املتطوعة في «الهالل األحمر» السوري على
ه ــذا امل ـن ــوال :تـمـسـ ُـك بــأصــابــع األط ـف ــال ،واح ـ ـدًا تلو
اآلخر ،حتى ينتهي النهار ،لتنتظر بداية يوم آخر في

مكان آخــر ،لتلبية االحتياجات اإلنسانيةّ .
تطوعت
ابنة الثالثة والعشرين عامًا قبل أربــع سـنــوات في
«الهالل» ،عملت ثالثًا منها ُمسعفة ،قبل أن تنتقل
إل ــى قـســم اإلعـ ــام .تـقــول ل ــ«األخ ـبــار» إنـهــا «ق ـ ّـررت
ال ـت ـطــوع بـسـبــب األحـ ـ ــداث» .وتـضـيــف «ت ـطـ ّـوعــي لن
ينتهي أب ـدًا حتى وإن انتهت األزمــة في الـبــاد .من
يدرك معنى التطوع يدرك أيضًا أنه عمل غير مقترن
بوقت أو ظرف» .في عام  ،2014كانت دمشق تعيش
أسوأ أيامها بني قذائف وانفجارات ،األمر الذي دفع
للتطوع في قسم اإلسعاف ُ
ّ
«كنت
بتول إلى املسارعة
ّ
دائـمــا أســأل نفسي :مــا الــذي يجب علي فعله حني
يـحـصــل ان ـف ـجــار؟ هــل أه ــرب كــاآلخــريــن؟ أم أهــرع
مل ـســاعــدت ـهــم؟» .أن ـهــت ب ـتــول دراس ـت ـهــا فــي «معهد
امل ــراق ـب ــن ال ـف ـن ـيــن» بــاخ ـت ـصــاص تـصـمـيــم داخ ـلــي
ودي ـك ــور .تـقــول «مـهـمــا ك ــان مـجــال تـخـ ّـصـصــك أو
ّ
إنسانيتك ،أو مقدرتك على
دراسـتــك ،هــذا ال ينفي
مـســاعــدة اآلخــريــن ول ــو بابتسامة أو مسحة على
الرأس».

ّ
بالعمال
على دفع الضرائب ،فكيف
ال ـ ـعـ ــاديـ ــن!» .وي ـض ـي ــف «ف ـ ــي ه ــذه
األي ـ ــام ،مـعـظــم ال ـعــائــات ال ـسـ ّ
ـوريــة
املــؤلـفــة مــن أربـعــة أشـخــاص فأكثر
تستعد للرحيل» .تختلف الخيارات
ّ
سورية وأخــرى .فأبواب
بني عائلة
سوريا املفتوحة في وجه الطبيب
الحمصيُ ،مغلقة فــي وجــه زميله
خ ــال ــد (اسـ ـ ــم م ـس ـت ـع ــار) .فــاألخ ـيــر
ي ـخ ـشــى امل ــاح ـق ــات األم ـن ـي ــة الـتــي
تنتظره فــي ســوريــا بـعــد أن نشط
خــال الـسـنــوات األول ــى مــن الحرب
ف ــي «مـ ـع ــارض ــة نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم فــي
سوريا ،من داخل السعودية».
يـ ـشـ ـع ـ ُـر خـ ــالـ ــد ابـ ـ ــن م ــديـ ـن ــة درع ـ ــا
ّ
ب ـ ـ ــأن «الـ ــدن ـ ـيـ ــا ت ـض ـي ــق عـ ـلـ ـي ــه» .ال
ُ
م ـك ــان ي ــرس ــل عــائ ـل ـتــه إل ـي ــه ســوى
السودان ،فيما ّ
قرر أن يبقى وحده
فــي الـسـعــوديــة .يـقــول لــ«األخـبــار»:
«أسـتـطـيــع تـحـ ّـمــل نـفـقــات ضــرائــب
ش ـخ ــص واحـ ـ ـ ــد ،ل ـك ــن ال يـمـكـنـنــي
أن أدفـ ــع ع ــن عــائـلـتــي امل ـك ـ ّـون ــة من
ستة أشخاص ( )..سيذهبون إلى
الـ ـس ـ ّـودان ،ال ـح ـيــاة ه ـنــاك أرخ ــص،
ُ
وتمكنني من زيارتهم كل فترة».

عدد الالجئين :صفر!
فــي عــام  2016تـعـ ّـرض ولــي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي (الـ ـس ــاب ــق) م ـح ـمــد بــن
نـ ــايـ ــف لـ ـهـ ـج ــوم عـ ـنـ ـي ــف م ـ ــن ق ـبــل
ّ
منصات إعالمية سورية ،إثر كلمة
ألقاها أمام «قمة اللجوء والهجرة»
ال ـت ــي ُع ـق ــدت ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،وق ــال
ف ـي ـهــا إن ال ـس ـع ــودي ــة «اس ـت ـق ـب ـلــت
مـلـيــونــن ون ـص ــف م ـل ـيــون س ــوري
خـ ــال األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة» .وت ــؤك ــد
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـس ــوري ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وخ ـ ــارج ـ ـه ـ ــا أن
«عـ ــدد الــاج ـئــن ال ـســوريــن الــذيــن
استقبلتهم السعودية هو صفر»،
ّ
وأن «ح ــوال ــى  %70مــن الـســوريــن
ّ
ف ــي ال ـس ـعــوديــة مـقـيـمــون يــدفـعــون
ّ
دوريـ ـ ـ ــا ،وح ــوال ــى %25
ال ـض ــرائ ــب
ه ـ ــم م ـ ــن م ــرافـ ـقـ ـيـ ـه ــم» .ب ـي ـن ـم ــا «ال

ت ـت ـعـ ّـدى نـسـبــة ّ املـخــالـفــن  ،%4أمــا
ن ـس ـبــة امل ـت ـس ـل ــلــن ف ــأق ــل م ــن »%1
بـحـســب مـجـمــوعــة «س ــوري ــون في
الـسـعــوديــة» ،وه ــي أكـبــر مجموعة
متخصصة فــي ش ــؤون الـســوريــن
ّ
في اململكة على «فايسبوك» .يؤكد
م ــدي ــر امل ـج ّـم ــوع ــة ،وه ـ ــو م ـه ـنــدس
سـ ـ ـ ــوري فـ ــضـ ــل عـ ـ ــدم الـ ـكـ ـش ــف عــن
اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ،أن «م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ـ ـسـ ــوريـ ــن
املوجودين داخل السعودية دخلوا
بـمــوجــب عـقــود قــانــونـيــة ،والكثير
م ـن ـهــم ي ـع ـيــش ف ــي امل ـم ـل ـكــة ســابـقــا
لألحداث في سوريا ،أما املخالفون
فقد دخلوا بموجب تأشيرة زيارة،
أو تــأشـيــرة حــج أو ع ـمــرة ،وق ـ ّـرروا
البقاء».

سجن كبير!
«إم ــا أن أدف ــع وأب ـقــى ،أو أبـقــى وال
أعمل ،أو أعمل وأخــالــف ،أو أسافر
وال أع ــود ،أو أعــود إلــى ســوريــا ،أو
أقـ ّـدم اللجوء في أوروبــا» .هذه هي
ّ
دوام ــة الـخـيــارات التي وجــد جمال
رف ــاع ــي نـفـســه ف ــي وس ـط ـهــا .ســافــر
ج ـمــال ( 24ع ــام ــا) إل ــى الـسـعــوديــة
قـبــل عــامــن فـقــط ،بـعــد أن استنفد
ف ــرص تــأج ـيــل خــدم ـتــه الـعـسـكــريــة
اإللزامية .حصل بمساعدة والدته
ع ـل ــى ت ــأشـ ـي ــرة «م ـ ــراف ـ ــق» ب ـع ــد أن
أوقـ ـف ــت الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ن ـه ــائ ـ ّـي ــا مـنــح
ت ــأش ـي ــرات ال ـع ـمــل ل ـل ـســوريــن منذ
ع ـ ــام  .2012يـ ـق ــول خ ــري ــج امل ـع ـهــد
ّ
التجاري لـ«األخبار» إن «الحصول
على تأشيرة صعب للغايةُ ،
ومتاح
فـقــط ل ــأق ــارب مــن ال ــدرج ــة األول ــى.
السلطات السعودية تقوم بمالحقة
املخالفني في شكل دوري» .تضيق
أنفاس الشاب حني ينظر إلى ّ
عداد
األيـ ـ ـ ــام ،وي ـع ـل ــم أن م ــوع ــد تـجــديــد
إقامته أو رحيله قــد اقـتــرب .يقول
«ك ـ ـ ـنـ ـ ــت أخ ـ ـ ـشـ ـ ــى مـ ـ ــوعـ ـ ــد تـ ـج ــدي ــد
ال ـت ــأج ـي ــل (الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة)،
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أخ ـ ـشـ ــى مـ ــوعـ ــد ت ـج ــدي ــد
اإلق ــام ــة ،أش ـعــر أن ح ـيــاتــي أمـســت
سجنًا كبيرًا».
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ُ
ّ
نصادر أموالكم!
مسودة مشروع االستثمار الجديد :قد

نسرين زريق
تـبــدو الـحــاجــة إل ــى س ـ ّـن م ـشــروع اسـتـثـمــار جــديــد في
سوريا ّ
استثمارات
ملحة ،نظرًا إلى ضرورة استقطاب
ٍ
تحتاج إليها البالد في مرحلة اإلعمار والبناء املوعودة.
تأسيسًا على ذلــك ،نشرت «رئــاســة مجلس ال ــوزراء»
امل ـس ـ ّـودة األول ـ ّـيــة مل ـشــروع قــانــون جــديــد عـبــر «الــزاويــة
ّ
التشاركية» للحصول على اآلراء واملالحظات .يظهر
ّ
جاليًا حــرص «امل ـشــروع» على تقديم مــزايــا وجــواذب
لــرؤوس األمــوال ،وعلى رأسها التسهيالت الضريبية.
للوهلة األولــى ،يبدو «مشروع القانون» فاتحًا ذراعيه
بالكامل؛ عبر بنود السماح باستيراد اآلليات اإلنتاجية
وحتى السيارات غير السياحية التي تخدم املشروع،
وت ـس ـه ـيــات اس ـت ـق ــدام ال ـخ ـب ــرات األج ـن ـب ـيــة وأصـ ــول
التحويالت ،في شكل ّ
مطور لقانون االستثمار الرقم
 10ال ـصــادر عــام  .1991تــأتــي املـفــاجــأة الصاعقة مع
قراءة املادة  4املعنونة بـ«ضمانات االستثمار» بما فيها
مــن فـقــرات حــول «م ـصــادرة املـشــاريــع» .تنص الفقرة
ً
 2مـثــا عـلــى «ع ــدم ن ــزع ملكية امل ـشــروع إال للمنفعة
العامة بمرسوم ومقابل دفــع تعويض مـعــادل للقيمة
الحقيقية للملكية» .أمــا الفقرة  ،3فتنص على «عــدم
املـ ـص ــادرة ال ـخـ ّ
ـاصــة إال بـحـكــم قـضــائــي ول ـض ــرورات
ّ
ّ
الحرب والكوارث» .إن املحل الطبيعي ملواد قانونية من

هذا النوع هو «أحكام قانون العقود ّ
املدنية» و«األحكام
ال ـجــزائـ ّـيــة» ،ال فــي ص ــدارة قــانــون يـهــدف أســاســا إلــى
ّ
البديهية ّإن
استقطاب االسـتـثـمــارات .تـقــول الـقــاعــدة
ّ
«رأس املــال جـبــان» فــي أي مـكــان أو زم ــان ،ولــن تحثه
مــواد من هــذا النوع إال على الـهــرب! وليس من املنطق
في شيء أن يبدأ «قانون استثمار» ًبالقول للمستثمر
ُ
َ
مشروعك «خدمة للمنفعة ّ
َ
العامة»
املحتمل :قد نصادر
ومن دون دور للقضاء! أو بحكم قضائي لـ«ضرورات
ً
الحرب والكوارث» ،وال ّ
سيما ّأن الحرب لم تنته أصال.
ّ
ّ
ّ
وحتى لو جاء وقت توقفت فيه املعارك كليًا ،فإن ذلك
ال يعني نهاية الحرب .عادة ما تأتي قوانني االستثمار
بتنويهات بسيطة عــن «الـقــوانــن الحاكمة للنزاعات»
لـيـعــود مـخـتــص ال ـقــانــون إلـيـهــا ،وال يـتــم وضـعـهــا في
صــورة توحي بـ ّ
ـأن «مـشــروع االستثمار» يحوي «فـ ّـخ
ً
ّ
ّ
ّ
تأميم» محتمال .ثمة مالحظة ثانية شديدة األهمية،
م ـف ـ ُـاده ــا األم ـ ــل بـتـضـمــن ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ب ـنــودًا
تــدعــم رؤوس األمـ ــوال الـتــي دفـعــت ثـمــن بقائها في
َ
خسائر مالية
البالد زمن الحرب (ســواء كان الثمن
ّ
إرهابيًا أو ابتزازًا بفعل الفساد ...إلخ) .من
أوتدميرًا
األجدر أن تكون هناك «مكافأة» ملن خسر رأس ماله
بسبب إصراره على البقاء في البالد ،ولو كانت تلك
املكافأة في شكل «تسهيالت قــروض» تحت جناح
القانون الجديد ،ليبدأ الصناعي أو التاجر أو صاحب

املؤسسة مسيرته مجددًا.
م ــن األجـ ـ ــدر أي ـض ــا أن ي ــؤس ــس «ق ــان ــون االس ـت ـث ـمــار
الجديد» لبناء اقتصاد جديد على أنقاض االقتصاد
القديم .ال أن يقصر اهتمامه على استقطاب رأس املال
ّ
عشوائيًا ومــن دون مــراعــاة أولــويــات احتياج
والعمالة
االق ـت ـصــاد (م ــن صـنــاعــة وزراع ـ ــة وخ ــدم ــات) ،ينبغي
ال ـحــرص عـلــى تخفيف «االس ـت ـيــراد ال ـع ـشــوائــي» لكل
شيء مهما كانت جودتهّ .إن تشريع «قانون استثمار»
مـ ّ
ـوجــه ملــا يحتاج إلـيــه االقـتـصــاد الــوطـنــي اآلن (أو ما
ً
ّ
سيحتاج إليه مستقبال) سيسهل مهمة بناء االقتصاد
مبان
و«إع ــادة اإلع ـمــار» .وه ــذه ليست عملية تشييد
ٍ
اسمنتية وبنى تحتية فقطّ .ثمة احتياجات أكبر من
ذلك ،بدءًا ببناء االقتصاد الحقيقي ،وليس «الوسيط»
وال «االستيرادي» ،بل «االقتصاد التصديري» الرفيع
الطراز« .إعــادة اإلعمار» ينبغي أن تشمل أيضًا إعادة
ص ــوغ ال ـق ــوان ــن ال ـحــاك ـمــة لـفـصــل ال ـن ــزاع ــات وقــوانــن
الشركات وتأسيسها .كما ينبغي أن تشمل تغييرات
حقيقية في هندسة البناء الضريبي الذي يشتكي منه
التجار والصناعيون بكثرةّ .إن ّ
عملية إغــراء رؤوس
األموال وجذب املستثمرين هي مسألة أكثر تعقيدًا من
ّ
فحسب .الكرة
ضريبية واستيرادية ٌ
مجرد تسهيالت ُ
ّ
ال تزال في «ملعب املشرع» ،والفرصة متاحة لوضعها
في «ملعب املستثمرين» بالصورة الصحيحة.

