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خذلت مؤسسات لجاليات الشتات السوري راسخة في البرازيل الالجئين السوريين الفارين من الحرب من
خالل عدم تقديمها الدعم الكافي لهم وتفضيل الالمباالة واالنتقائية في إعانتهم. هكذا كتبت سيسيليا بائزا

في ورقة جديدة لمبادرة االصالح العربي.

البرازيل هي موطن ألكبر جاليات الشتات السوري في العالم والتي ينتمي جزء كبير منها إلى الطبقة
الوسطى الغنيّة، بل والعليا من المجتمع البرازيليّ. ويمتد تواجد هذه الجالية الى نهايات القرن التاسع

عشر وتدفق المهاجرين السوريين قبل الصراع في سوريا بكثير. ومع األزمة السورية، قامت الحكومة
البرازيلية باتخاذ تدابير تسهل للسوريين الدخول بتأشيرة ذات هدف إنسانيّ. االمر الذي مكن وصول عدد

كبير نسبيا من الالجئين السوريين الى البرازيل.

وتقول سيسيليا بائزا : "بدال من لعب دور حاسم في الترحيب بالالجئين ومساعدتهم، ظل اشتراك مؤسسات
جاليات الشتات السوري هامشي، مما فسح المجال لمنظمات غير حكومية برازيلية لمساعدتهم وإدماجهم

في المجتمع في مناخ اقتصادي صعب. فغياب االهتمام من مؤسسات الشتات السوري يفسره موقفها
السياسي: هي في الغالب موالية لألسد."

وكون هذه المؤسسات مؤيدة لألسد، فقد عمدت إلى تنحية السياسة من قضية الالجئين السوريين مما يقوض
الدور الذي يلعبه نظام األسد في النفي القسري لالجئين الجدد. كما أنها تقدم أنشطتها على أنها إنسانية،

ولكن معوناتها االنسانية لسوريا (كاللوازم الطبية ومعدات المستشفيات) يتم إرسالها وتوزيعها في المناطق
التي يسيطر عليها نظام األسد.

وتقدم سيسيليا بائزا ثالثة نقط لتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه جاليات الشتات السوري. وتوصي بأهمية
بناء وتحسين شبكة دوليّة من العالقات حول الجالية السورية في المهجر؛ وتوفير مزيد من المعلومات

باللغة البرتغالية عن الحالة السياسية في سوريا، وقضية الالجئين، وتحديات التحول الديمقراطي وإعادة
بناء سوريا؛ وممارسة الضغط على صناع السياسات البرازيليين لتغيير سياسة البرازيل الغامضة تجاه الشأن

السوري.
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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