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السوريون ُيسِهمون يف النُّمو االقتصادي الكردي
أنوبها سود ولويسا سيفرييس

الظروف الالزمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق لالجئني وللمساهمة يف االقتصاد املحي موجودة يف إقليم 
كردستان العراق.

هنــاك أكــرث مــن 225 ألــف ســوري ممــن لجئــوا إىل إقليــم 
كردســتان العــراق أي مــا ميثــل 97% مــن الالجئــني الســوريني يف 
العــراق بعــد أن منعــت املنطقــة املركزيــة العراقيــة مــن دخــول 
ــني  ــا. وأكــرث مــن 90% مــن الالجئ ــني الســوريني إىل أراضيه الالجئ

ــراد.  ــن الســوريني األك ــتان هــم م ــم كردس الســوريني يف إقلي

وتشــري النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة مســحية اقتصاديــة 
أُجريــت مؤخــراً حــول الالجئــني يف املخيــامت يف إقليــم كردســتان 
ــن  ــل م ــون إال القلي ــني ال ميتلك ــن الالجئ ــرية م ــبة كب إىل أنَّ نس
ــد الدخــل إن أتيحــت  ــىل الوصــول إىل نشــاطات تولي ــدرة ع الق
لهــم أصــاًل وحتــى مــن لهــم تلــك القــدرة ليــس مبقدورهــم تلبيــة 
جميــع حاجــات أرسهــم.  وتشــري النتائــج أيضــاً إىل أنَّ اســتنزاف 
خــرات وارتفــاع مســتويات املديونيــة واســرتاتيجيات التكيــف  املدَّ
االقتصــادي الســلبية يف األحيــاء ذات الرتكيــزات العاليــة مــن 
الالجئــني ارتفعــت إىل درجــة حــادة )بنســبة 20% تقريبــاً يف أجــور 
التجاريــة( وكذلــك ارتفعــت  الســكن 10-15% يف املمتلــكات 
ــه مــن غــري الواضــح  أســعار الســلع األساســية والغــذاء. ومــع أنَّ
بعــد مــا إذا كان ارتفــاع األســعار ناتجــاً عــن ارتفــاع الطلــب نظــراً 
لوجــود الالجئــني، فلهــذه العوامــل أثــر ســلبي حــاد عــىل ســبل 
األرس يف كســب الــرزق مــا يدفــع عــدداً ال ُيســتهان بــه مــن األرس  

)ومعظمهــم مــن الفقــراء ضعيفــي الدخــل( إىل الفقــر. 

ــك،  يشــهد إقليــم كردســتان العــراق يف الوقــت نفســه   ومــع ذل
ازدهــاراً اقتصاديــاً مــا أدى إىل اســتقطاب كثــري مــن األكــراد 
ــذ  ــي الســابق. ومن ــوا مــن النظــام العراق ــد هرب ــوا ق ــن كان الذي
لت 2300 رشكــة أجنبيــة يف إقليــم كردســتان  يونيو/حزيــران، تســجَّ
باإلضافــة إىل 15 ألــف رشكــة محليــة.  وكذلــك، شــهد النُّمــو 
ارتفاعــاً خــالل الســنوات العــرش املاضيــة مــع ظهــور فــرص 
إقليميــة يف نقــل البضائــع والغــذاء مــن خــالل كردســتان إىل 
أمــكان أخــرى مثــل تركيــا مــا أدى إىل تخفيــف وطــأة الخســارة 
ــن  ــع ســوريا. وتتضم ــاون التجــاري م ــدان التع ــن فق الناتجــة ع
العوامــل الحاثــة عــىل التوســع إىل إقليــم كردســتان أســعار 
ــة  ــاء والبني ــة الكهرب ــدة وموثوقي ــة واألمــن الجي الســكن املعقول
ــة  ــاكل النقــل وقــوة قطــاع التجزئ ــة للمطــار ونهــوض هي التحتي
وســوق النفــط والســياحة وفــرص االســتثامر يف قطــاع الضيافــة. 
ومبــا أنَّ عــدد ســكان اإلقليــم ال يتجــاوز خمســة ماليــني منســة، 

ــاميل  ــي اإلج ــج املح ــبة 8% يف النات ــواً بنس ــهد من ــع أن يش فُيتوقَّ
ــري  ــة غ ــىل العامل ــب ع ــد الطل ــو، يتزاي ــذا النُّم ــام 2014. وبه ع
املاهــرة وشــبه املاهــرة وعــدداً أكــرب مــن العــامل املهــرة يف 

ــاص.  ــاع الخ القط

السوريون يسهمون يف الطفرة االقتصادية يف إقليم كردستان
ــب  ــودة إىل ســوريا يف املســتقبل القري ــامل الع ــع ضعــف احت م
وعــدم جــدوى إعــادة التوطــني إال لنســبة ضئيلــة مــن الالجئــني، 
ــي  ــاورة الت ــدول املج ــاء يف ال ــاس البق ــن الن ــري م ــل كث ــد يفض ق
يعرفــون ثقافتهــا ويألفونهــا. ويتطلــب االندمــاج يف البلــدان 
وتنفيــذ  املضيفــة  املجتمعــات  تعزيــز  الرئيســية  املســتضيفة 
ــني  ــني والالجئ ــني املضيف ــا ب ــوة م ــع الفج ــي ال توس ــج الت الربام
ــدة  ــه الفائ ــق في ــام بينهــام يف جــو تتحق ــة في ــل توطــد العالق ب

ــع. للجمي

مبــرشوع  لالجئــني  الدامنــاريك  املجلــس  رشع   ،2013 عــام  يف 
للتعليــم املهنــي لالجئــني الســوريني الذيــن يعيشــون خــارج 
ــرشوع   ــن امل ــرة م ــت الفك ــتان . وكان ــم كردس ــامت يف إقلي املخي
مســاعدة الالجئــني الســوريني يف االندمــاج عــىل نحــو أفضــل 
وإعالــة أنفســهم واملســاهمة  يف رفــد النُّمــو االقتصــادي يف 
ــوريني و%30  ــن الس ــرشوع 70% م ــاعد امل ــتان. وس ــم كردس إقلي
مــن أبنــاء املجتمــع املضيــف. فقــد وزَّع املــرشوع الســوريني عــىل 
رشكات خاصــة يف قطــاع الضيافــة ويف مؤسســات تجــار ة التجزئــة 
لشــهرين للحصــول عــىل تدريــب عمــي هنــاك وليتعرضــوا 
لفــرص العمــل يف الســوق. وســاهم معظــم أصحــاب العمــل يف 
ــام  ــات الطع ــري وجب ــداً أو بتوف ــا نق ــني إم ــب املتدرب ــع روات دف

ــل. والنق

ــغل  ــوريون بش ــدأ الس ــة إذ ب ــتجابة طيب ــرشوع باس ــي امل وحظ
الشــواغر الوظيفيــة التــي مل يرغــب بهــا الســكان املحليــون 
وعملــوا يف خدمــة املطاعــم والتنظيــف يف الوظائــف األدىن أجــراً 
أو يف الوظائــف التــي مل تحــظ باهتــامم كبــري لــدى الســكان 
املحليــني.  وكان الالجئــون يكســبون عيشــهم بكرامــة ويتمكنــون 
ــد  ــوا منتجــني يف البل ــت نفســه كان ــة أرسهــم ويف الوق ــن إعال م
املضيــف. وبعــد شــهرين مــن توقــف الدعــم املــايل مــن املــرشوع، 
ــون يف  ــة 79% مــن املســتفيدين مــن املــرشوع يعمل ــا زال قراب م
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شباب سوريون وأكراد يف مواقع التوظيف.

املؤسســات التــي ُوزِّعــوا عليهــا بفــرق بســيط جيــد هــو  أنَّهــم 
اصبحــوا موظفــني نظاميــني فيهــا. أمــا مــن غــادر تلك املؤسســات، 
ــه إىل  ــرى أو النتقال ــة أخ ــىل وظيف ــوره ع ــك لعث ــل ذل ــد فع فق
ــاظ  ــة االحتف ــن ناحي ــف األفضــل م ــت الوظائ ــكان آخــر. وكان م
باملوظفــني ُتتــاح يف قطــاع صناعــة الخدمــات كالعمــل يف املطاعــم 
وتجــارة التجزئــة والوظائــف األخــرى يف مجمعــات التســوق 
التجاريــة. والحــظ املجلــس الدامنــاريك لالجئــني أيضــاً أنَّ معظــم 
ــر  ــف يف متاج ــىل الوظائ ــع ع ــن التوزي ــات م ــابات املنتفع الش
التجزئــة الكبــرية بقــني فيهــا بعــد انتهــاء املــرشوع. بالنســبة لهــن، 
ــدا أنَّ دعــم املجموعــة واالحــرتام الوظيفــي النســبي والدخــل  ب
الثابــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــىل اتخــاذ الفتيــات 

ــف. ــك الوظائ ــاء يف تل ــرارات البق لق

ــة أيضــاً إذ ســمحت  ــة الكردي ــال سياســة الحكوم وال ميكــن إغف
ــور.  ــري األم ــرياً يف تيس ــاًل كب ــت عام ــد كان ــل، فق ــني بالعم لالجئ
وتتيــح الحكومــة للســوريني الحاصلــني عــىل هويــة اإلقامــة 
)مــدة رسيانهــا 6- 12 شــهراً( العمــل رغــم أنَّ ذلــك يختلــف مــن 
محافظــة إىل أخــرى. ومــع أنَّ الحكومــة ال تجــدد هويــات اإلقامــة 
ــاً، مــا زال الســوريون مســموح لهــم بالعمــل مــا دام أنَّهــم  حالي
ــك، مل  ــا. وكذل ــو انتهــت صالحيته ــى ل ــة حت ــك الهوي ميتلكــون تل
تنتهــج الحكومــة موقفــاً واضحــاً مــام إذا كانــت تســمح أو متنــع 
رســمياً حــق الالجئــني الســوريني يف العمــل تفاديــاً لدخــول أفــواج 
ــد  ــة بع ــل خاص ــوق العم ــوريني إىل س ــني الس ــن الالجئ ــرية م كب
ــة  ــم املركزي ــن األقالي ــني م ــني العراقي ــن النازح ــواج م ــزوح أف ن
ــتان  ــل يف كردس ــه ال ُيســَمح للنازحــني العم ــاًم أنَّ ــراق. عل يف الع
ــوا  ــني متكن ــض النازح ــع أنَّ بع ــوريني م ــراد الس ــرار األك ــىل غ ع
مــن إيجــاد وظائــف مؤقتــة )خاصــة يف العاملــة غــري املاهــرة ويف 
ــام إذا  ــث ع ــداً الحدي ــر ج ــن املبك ــه م ــاءات(. لكن ــاع اإلنش قط
كانــت املســاعدات املقدمــة للســوريني وعــدم تقدميهــا للنازحــني 

ــني املجتمعــني.  ــات ب ــر العالق خــارج املخيــامت ســوف توّت

وُيعــزى نجــاح املجلــس الدامنــاريك لالجئــني إىل حــد كبــري لعاملــني 
رئيســيني هــام الثغــرات القامئــة يف ســوق العمــل الجاهــزة 
ــر  ــارة التوت ليشــغلها الســوريون دون إشــباع ســوق العمــل أو إث
ضمــن املجتمعــات املضيفــة و رأس املــال االجتامعــي القائــم 
واالندمــاج بــني األكــراد الســوريني واملجتمعــات الكرديــة املحليــة. 
ــني الســوريني يف  ــة العظمــى مــن الالجئ ــار أنَّ الغالبي وعــىل اعتب
إقليــم كردســتان هــم مــن األكــراد، فلــم تكــن العوائــق اللغويــة 
كبــرية )اختــالف اللهجــات الكرديــة مقابــل العوائــق الكبــرية 
التــي يواجههــا الســوريون يف تركيــا( واألهــم مــن ذلــك أنَّ 
ــول  ــىل الوص ــن ع ــوا قادري ــتان كان ــوريني يف كردس ــني الس الالجئ

ــاد  ــة إليج ــة مالمئ ــأت بيئ ــي أنش ــة الت ــبكات االجتامعي إىل الش
ــامل. ــف واألع الوظائ

ــرزق بأنهــا  ــك، تتَّســم فــرص إنشــاء برامــج ســبل كســب ال ولذل
أكــرث تطــوراً ومرونــة مــام عليــه الحــال يف البلــدان األخــرى 
التــي تســتضيف أعــداداً كبــرية مــن الالجئــني الســوريني خاصــة 

ي
 ع

ان
تو

ش
ب

ي
 ع

ان
تو

ش
ب

ي
 ع

ان
تو

ش
ب



16 نرشة الهجرة القرسية 47األزمة السورية والتَّهجري والحامية16

سبتمرب/أيلول 2014

Ja
ir

o 
M

un
iv

e ــرث تشــدداً إزاء حــق  ــا سياســات أك ــج حكوماته ــي تنته ــك الت تل
العمــل أو إنشــاء املرشوعــات التجاريــة. مقارنــة بذلــك، كان 
ــي  ــامل الت ــاء األع ــة وإنش ــاريع العامل ــدوداً يف مش ــاح مح النج
نفذهــا املجلــس الدامنــاريك لالجئــني وغــريه مــن املنظــامت 
غــري الحكوميــة يف لبنــان واألردن. وكذلــك يف األماكــن خــارج 
املجتمعــات الكرديــة، كانــت العالقــات االجتامعيــة بــني الالجئــني 
الســوريني واملجتمعــات املضيفــة أضعــف يف مواجهــة الضغــوط 
ــواق  ــوارد وأس ــىل امل ــني ع ــود الالجئ ــا وج ــي يفرضه ــة الت الهائل
ــة  ــب العامل ــن جان ــة م ــل خاص ــواق العم ــباع أس ــل. فإش العم
غــري املاهــرة إمــا أنهــا عنــت عــدم وجــود مــا يكفــي مــن فــرص 
الســورية  العاملــة  تجعــل  املتاحــة  الوظائــف  أنَّ  أو  للعمــل 
فالالجئــون  املضيــف،  املجتمــع  العاملــة يف  للقــوى  منافســة 
الســوريون يرغبــون بالعمــل حتــى لــو كان لقــاء أجــور متدنيــة 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك عــىل حســاب العاملــة املحليــة. وينطبــق 
ذلــك األمــر خاصــًة عــىل قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة وعمــل 
ــبيل  ــىل س ــات، ع ــة الخدم ــت وصناع ــل املؤق ــات والعم املياوم
املثــال ال الحــرص. ومثــال ذلــك املطاعــم يف بعــض أنحــاء جنــوب 
تركيــا التــي غالبــاً مــا توظــف شــباباً ويافعــني ســوريني بــدءاً بســن 
العــارشة يف خدمــة الطــاوالت وتنظيــف الصحــون والرتجمــة 

ــة. ــني بالعربي ــن الناطق للزبائ

لكــنَّ السياســات الحكوميــة حــول حــق الالجئــني الســوريني 
ــة  ــة الحكوم ــبه سياس ــدداً وتش ــرث تش ــت أك ــرى كان يف دول أخ
الكرديــة بشــأن النازحــني العراقيــني القادمــني مــن األقاليــم 
ــات  ــك الحكوم ــل تل ــا جع ــدوره م ــذا ب ــرى. وه ــة األخ العراقي
تعــارض فكــرة الســامح للمنظــامت غــري الحكوميــة بتنفيــذ 
ــجيع  ــب يف تش ــن ترغ ــا مل تك ــرزق ألنه ــب ال ــبل كس ــج س برام
ــة  ــات املضيف ــن املجتمع ــف م ــة” الوظائ ــىل “رسق ــوريني ع الس
ــف  ــد وشــح يف الوظائ ــل األم ــر طوي ــن فق ــاين أصــاًل م ــي تع الت
الثابتــة. أمــا املســاعدات العينيــة لالجئــني فعــادة مــا ُتعــد منوذجاً 
مقبــوالً للمســاعدات اإلنســانية يف اإلقليــم، لكــنَّ بعض الســلطات 
تنظــر إىل عمليــة النقــد وســبل كســب الــرزق لالجئــني عــىل أنَّهــا 
ــني  ــة ب ــن املوازن ــد م ــال ب ــا. ف ــاه مجتمعاته ــه رف ــر تواج مخاط
ــذايت دون  ــامد ال ــق االعت ــن تحقي ــني م ــني الالجئ ــج لتمك الرتوي

ــة. ــات املضيف ــدى املجتمع ــرزق ل ــب ال ــبل كس ــض س تقوي

خالصات حول إنشاء برامج سبل كسب الرزق
ــرزق  ــب ال ــبل كس ــة بس ــج خاص ــاء برام ــرة بن ــون فك ــيك تك ل
لالجئــني قويــة، ال بــد مــن أن تنطلــق مــن األولويــات االجتامعيــة 
ــار  ــر يف االعتب ــن أن تنظ ــد م ــف وال ب ــد املضي ــة للبل واالقتصادي
إىل الكيفيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا للدعــم املقــدم لالجئــني أن 
ــة و/أو  ــدول املضيف ــق ال ــاة عــىل عات ــاء امللق ــن األعب ــف م يخف

تعزيــز منظوماتهــا وأســواقها. ومــن هنــا، تعمــل املنظــامت غــري 
ــاد  ــىل إيج ــني ع ــاريك لالجئ ــس الدامن ــس املجل ــة كاملجل الحكومي
األســواق حيــث ميكــن للســوريني واملجتمعــات املجتمعــات 
ــدال مــن أن تتنافــس عــىل فــرص العمــل  ــة أن تتعــاون ب املضيف
ــب  ــبل كس ــج س ــاء برام ــرص بن ــدور ف ــامل. ومبق ــاء األع وإنش
ــدى الســوريني  ــرزق أيضــاً االســتفادة مــن املعــارف الخاصــة ل ال
ــك املعــارف إىل املجتمعــات  ــة نقــل تل يف بعــض القطاعــات بغي
ــىل  ــز ع ــن الرتكي ــا أو ميك ــارات ذاته ــك امله ــي ال متتل ــة الت املحلي
ــوى  ــا س ــة له ــي ال حاج ــة الت ــامل االنتقالية/املؤقت ــواق األع أس
ملســاعدة الســوريني والتــي مــن شــأنها يف الوقــت نفســه أن 
ــد  ــة للبل ــة التحتي ــاء امللقــاة عــىل البني تخفــف مــن وطــأة األعب

ــف.  املضي

ــبل  ــج س ــاء برام ــاح بن ــول دون إنج ــات تح ــة تحدي ــاك ثالث هن
عــىل  أوالً،  األوســط.  الــرشق  يف  الســوريني  الالجئــني  لدعــم 
ــة/ ــج يف األســواق املحلي ــك الربام ــج تل املنظــامت اســتهداف دم

اإلقليميــة فذلــك يحــدد نجــاح تلــك الربامــج عــىل املــدى البعيــد، 
الدامنــاريك لالجئــني يف مرشوعــات  أنَّ نجــاح املجلــس  علــاًم 
ــد إىل أنَّ  ــد بعي ــود إىل ح ــا كان يع ــي أطلقه ــرزق الت ــب ال كس
املجلــس وّزع الالجئــني والســكان املحليــني يف مرشوعــات األعــامل 
ذاتهــا وعندمــا انتهــى املــرشوع، كان املســتفيدون قــد اندمجــوا 
ــبة  ــود املناس ــربة والعق ــىل الخ ــوا ع ــات وحصل ــاع الخدم يف قط
ــرزق  ــذ برامــج ســبل كســب ال ــن الصعــب تنفي ــاً، م ــم. وثاني له
عــىل نطــاق يفيــد حقيقــًة الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة 
ــة  ــات املقرتح ــم املرشوع ــت معظ ــا كان ــن هن ــتضعفة، وم املس
ــن  ــي ال ميك ــا والت ــب تكبريه ــي يصع ــة الت ــواق املخصص يف األس
ــزداد  ــن األشــخاص. وأخــرياً، ت ــد ســوى عــدداً محــدوداً م أن تفي
ــبل  ــول س ــىل حل ــري ع ــن التأث ــث ع ــد الحدي ــرث عن ــة أك الصعوب
كســب الــرزق املســتدامة أو دعمهــا يف الســياقات الحرضيــة 
حيــث يكــون لســوق العمــل أو لتوجهــات العــرض أثــراً أكــرب مــام 
ملرشوعــات ســبل كســب الــرزق عــىل قــدرة األشــخاص لكســب 
ــه للدخــل. ويبقــى التحــدي أيضــاً يف التمكــن  مصــدر موثــوق ب
مــن إثبــات أثــر بنــاء برامــج ســبل كســب الــرزق يف منظومــات 
الســوق الحــرضي تلــك حيــث ال متّثــل املرشوعــات اإلنســانية إال 
ــي تحــدد  ــدة الت ــن الظــروف املعق ــة م ــن جمل جــزءاً واحــداً م

ــوريني. ــني الس ــرزق لالجئ ــب ال ــبل كس ــج س نتائ

أنوبها سود anubha.sood@drciraq.dk مدير برامج سبل 
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