14

14

األزمة السورية والتَّهجري والحامية

نرشة الهجرة القرسية 47
سبتمرب/أيلول 2014

السوريون ُيس ِهمون يف النُّمو االقتصادي الكردي

أنوبها سود ولويسا سيفرييس

الظروف الالزمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق لالجئني وللمساهمة يف االقتصاد املحيل موجودة يف إقليم
كردستان العراق.
هنــاك أكــر مــن  225ألــف ســوري ممــن لجئــوا إىل إقليــم
كردســتان الع ـراق أي مــا ميثــل  %97مــن الالجئــن الســوريني يف
العـراق بعــد أن منعــت املنطقــة املركزيــة العراقيــة مــن دخــول
الالجئــن الســوريني إىل أراضيهــا .وأكــر مــن  %90مــن الالجئــن
الســوريني يف إقليــم كردســتان هــم مــن الســوريني األك ـراد.
وتشــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة مســحية اقتصاديــة
ُأجريــت مؤخـراً حــول الالجئــن يف املخيــات يف إقليــم كردســتان
إىل َّأن نســبة كبــرة مــن الالجئــن ال ميتلكــون إال القليــل مــن
القــدرة عــى الوصــول إىل نشــاطات توليــد الدخــل إن أتيحــت
لهــم أصـ ًا وحتــى مــن لهــم تلــك القــدرة ليــس مبقدورهــم تلبيــة
جميــع حاجــات أرسهــم .وتشــر النتائــج أيض ـاً إىل َّأن اســتنزاف
املدَّخـرات وارتفــاع مســتويات املديونيــة واسـراتيجيات التكيــف
االقتصــادي الســلبية يف األحيــاء ذات الرتكيــزات العاليــة مــن
الالجئــن ارتفعــت إىل درجــة حــادة (بنســبة  %20تقريبـاً يف أجــور
الســكن  %15-10يف املمتلــكات التجاريــة) وكذلــك ارتفعــت
أســعار الســلع األساســية والغــذاء .ومــع أ َّنــه مــن غــر الواضــح
بعــد مــا إذا كان ارتفــاع األســعار ناتجـاً عــن ارتفــاع الطلــب نظـراً
لوجــود الالجئــن ،فلهــذه العوامــل أثــر ســلبي حــاد عــى ســبل
األرس يف كســب الــرزق مــا يدفــع عــدداً ال ُيســتهان بــه مــن األرس
(ومعظمهــم مــن الفق ـراء ضعيفــي الدخــل) إىل الفقــر.
ومــع ذلــك ،يشــهد إقليــم كردســتان الع ـراق يف الوقــت نفســه
ازدهــاراً اقتصاديــاً مــا أدى إىل اســتقطاب كثــر مــن األكــراد
الذيــن كانــوا قــد هربــوا مــن النظــام العراقــي الســابق .ومنــذ
ـجلت  2300رشكــة أجنبيــة يف إقليــم كردســتان
يونيو/حزيـران ،تسـ َّ
باإلضافــة إىل  15ألــف رشكــة محليــة .وكذلــك ،شــهد النُّمــو
ارتفاعــاً خــال الســنوات العــر املاضيــة مــع ظهــور فــرص
إقليميــة يف نقــل البضائــع والغــذاء مــن خــال كردســتان إىل
أمــكان أخــرى مثــل تركيــا مــا أدى إىل تخفيــف وطــأة الخســارة
الناتجــة عــن فقــدان التعــاون التجــاري مــع ســوريا .وتتضمــن
العوامــل الحاثــة عــى التوســع إىل إقليــم كردســتان أســعار
الســكن املعقولــة واألمــن الجيــدة وموثوقيــة الكهربــاء والبنيــة
التحتيــة للمطــار ونهــوض هيــاكل النقــل وقــوة قطــاع التجزئــة
وســوق النفــط والســياحة وفــرص االســتثامر يف قطــاع الضيافــة.
ومبــا َّأن عــدد ســكان اإلقليــم ال يتجــاوز خمســة ماليــن منســة،

ف ُيتو َّقــع أن يشــهد منــواً بنســبة  %8يف الناتــج املحــي اإلجــايل
عــام  .2014وبهــذا النُّمــو ،يتزايــد الطلــب عــى العاملــة غــر
املاهــرة وشــبه املاهــرة وعــدداً أكــر مــن العــال املهــرة يف
القطــاع الخــاص.

السوريون يسهمون يف الطفرة االقتصادية يف إقليم كردستان

مــع ضعــف احتــال العــودة إىل ســوريا يف املســتقبل القريــب
وعــدم جــدوى إعــادة التوطــن إال لنســبة ضئيلــة مــن الالجئــن،
قــد يفضــل كثــر مــن النــاس البقــاء يف الــدول املجــاورة التــي
يعرفــون ثقافتهــا ويألفونهــا .ويتطلــب االندمــاج يف البلــدان
املســتضيفة الرئيســية تعزيــز املجتمعــات املضيفــة وتنفيــذ
الربامــج التــي ال توســع الفجــوة مــا بــن املضيفــن والالجئــن
بــل توطــد العالقــة فيــا بينهــا يف جــو تتحقــق فيــه الفائــدة
للجميــع.
يف عــام  ،2013رشع املجلــس الدامنــاريك لالجئــن مبــروع
للتعليــم املهنــي لالجئــن الســوريني الذيــن يعيشــون خــارج
املخيــات يف إقليــم كردســتان  .وكانــت الفكــرة مــن املــروع
مســاعدة الالجئــن الســوريني يف االندمــاج عــى نحــو أفضــل
وإعالــة أنفســهم واملســاهمة يف رفــد النُّمــو االقتصــادي يف
إقليــم كردســتان .وســاعد املــروع  %70مــن الســوريني و%30
مــن أبنــاء املجتمــع املضيــف .فقــد و َّزع املــروع الســوريني عــى
رشكات خاصــة يف قطــاع الضيافــة ويف مؤسســات تجــار ة التجزئــة
لشــهرين للحصــول عــى تدريــب عمــي هنــاك وليتعرضــوا
لفــرص العمــل يف الســوق .وســاهم معظــم أصحــاب العمــل يف
دفــع رواتــب املتدربــن إمــا نقــداً أو بتوفــر وجبــات الطعــام
والنقــل.
وحظــي املــروع باســتجابة طيبــة إذ بــدأ الســوريون بشــغل
الشــواغر الوظيفيــة التــي مل يرغــب بهــا الســكان املحليــون
وعملــوا يف خدمــة املطاعــم والتنظيــف يف الوظائــف األدىن أج ـراً
أو يف الوظائــف التــي مل تحــظ باهتــام كبــر لــدى الســكان
املحليــن .وكان الالجئــون يكســبون عيشــهم بكرامــة ويتمكنــون
مــن إعالــة أرسهــم ويف الوقــت نفســه كانــوا منتجــن يف البلــد
املضيــف .وبعــد شــهرين مــن توقــف الدعــم املــايل مــن املــروع،
مــا زال قرابــة  %79مــن املســتفيدين مــن املــروع يعملــون يف
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بشتوان عيل

املؤسســات التــي ُو ِّزعــوا عليهــا بفــرق بســيط جيــد هــو أ َّنهــم
اصبحــوا موظفــن نظاميــن فيهــا .أمــا مــن غــادر تلك املؤسســات،
فقــد فعــل ذلــك لعثــوره عــى وظيفــة أخــرى أو النتقالــه إىل
مــكان آخــر .وكانــت الوظائــف األفضــل مــن ناحيــة االحتفــاظ
باملوظفــن ُتتــاح يف قطــاع صناعــة الخدمــات كالعمــل يف املطاعــم
وتجــارة التجزئــة والوظائــف األخــرى يف مجمعــات التســوق
التجاريــة .والحــظ املجلــس الدامنــاريك لالجئــن أيض ـاً َّأن معظــم
الشــابات املنتفعــات مــن التوزيــع عــى الوظائــف يف متاجــر
التجزئــة الكبــرة بقــن فيهــا بعــد انتهــاء املــروع .بالنســبة لهــن،
بــدا َّأن دعــم املجموعــة واالح ـرام الوظيفــي النســبي والدخــل
الثابــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى اتخــاذ الفتيــات
لق ـرارات البقــاء يف تلــك الوظائــف.

بشتوان عيل

و ُيعــزى نجــاح املجلــس الدامنــاريك لالجئــن إىل حــد كبــر لعاملــن
رئيســيني هــا الثغــرات القامئــة يف ســوق العمــل الجاهــزة
ليشــغلها الســوريون دون إشــباع ســوق العمــل أو إثــارة التوتــر
ضمــن املجتمعــات املضيفــة و رأس املــال االجتامعــي القائــم
واالندمــاج بــن األكـراد الســوريني واملجتمعــات الكرديــة املحليــة.
وعــى اعتبــار َّأن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــن الســوريني يف
إقليــم كردســتان هــم مــن األكـراد ،فلــم تكــن العوائــق اللغويــة
كبــرة (اختــاف اللهجــات الكرديــة مقابــل العوائــق الكبــرة
التــي يواجههــا الســوريون يف تركيــا) واألهــم مــن ذلــك َّأن
الالجئــن الســوريني يف كردســتان كانــوا قادريــن عــى الوصــول

بشتوان عيل

وال ميكــن إغفــال سياســة الحكومــة الكرديــة أيض ـاً إذ ســمحت
لالجئــن بالعمــل ،فقــد كانــت عامــ ًا كبــراً يف تيســر األمــور.
وتتيــح الحكومــة للســوريني الحاصلــن عــى هويــة اإلقامــة
(مــدة رسيانهــا  12 -6شــهراً) العمــل رغــم َّأن ذلــك يختلــف مــن
محافظــة إىل أخــرى .ومــع َّأن الحكومــة ال تجــدد هويــات اإلقامــة
حالي ـاً ،مــا زال الســوريون مســموح لهــم بالعمــل مــا دام أ َّنهــم
ميتلكــون تلــك الهويــة حتــى لــو انتهــت صالحيتهــا .وكذلــك ،مل
تنتهــج الحكومــة موقفـاً واضحـاً مــا إذا كانــت تســمح أو متنــع
رســمياً حــق الالجئــن الســوريني يف العمــل تفاديـاً لدخــول أفــواج
كبــرة مــن الالجئــن الســوريني إىل ســوق العمــل خاصــة بعــد
نــزوح أفــواج مــن النازحــن العراقيــن مــن األقاليــم املركزيــة
يف الع ـراق .عل ـ ًا أ َّنــه ال ُيس ـ َمح للنازحــن العمــل يف كردســتان
عــى غــرار األكــراد الســوريني مــع َّأن بعــض النازحــن متكنــوا
مــن إيجــاد وظائــف مؤقتــة (خاصــة يف العاملــة غــر املاهــرة ويف
قطــاع اإلنشــاءات) .لكنــه مــن املبكــر جــداً الحديــث عــا إذا
كانــت املســاعدات املقدمــة للســوريني وعــدم تقدميهــا للنازحــن
خــارج املخيــات ســوف تو ّتــر العالقــات بــن املجتمعــن.

شباب سوريون وأكراد يف مواقع التوظيف.

إىل الشــبكات االجتامعيــة التــي أنشــأت بيئــة مالمئــة إليجــاد
الوظائــف واألعــال.
ولذلــك ،تتَّســم فــرص إنشــاء برامــج ســبل كســب الــرزق بأنهــا
أكــر تطــوراً ومرونــة مــا عليــه الحــال يف البلــدان األخــرى
التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن الالجئــن الســوريني خاصــة
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لكــنَّ السياســات الحكوميــة حــول حــق الالجئــن الســوريني
يف دول أخــرى كانــت أكــر تشــدداً وتشــبه سياســة الحكومــة
الكرديــة بشــأن النازحــن العراقيــن القادمــن مــن األقاليــم
العراقيــة األخــرى .وهــذا بــدوره مــا جعــل تلــك الحكومــات
تعــارض فكــرة الســاح للمنظــات غــر الحكوميــة بتنفيــذ
برامــج ســبل كســب الــرزق ألنهــا مل تكــن ترغــب يف تشــجيع
الســوريني عــى “رسقــة” الوظائــف مــن املجتمعــات املضيفــة
التــي تعــاين أص ـ ًا مــن فقــر طويــل األمــد وشــح يف الوظائــف
الثابتــة .أمــا املســاعدات العينيــة لالجئــن فعــادة مــا ُتعــد منوذجاً
مقبــوالً للمســاعدات اإلنســانية يف اإلقليــم ،لكــنَّ بعض الســلطات
تنظــر إىل عمليــة النقــد وســبل كســب الــرزق لالجئــن عــى أ َّنهــا
مخاطــر تواجــه رفــاه مجتمعاتهــا .فــا بــد مــن املوازنــة بــن
الرتويــج لتمكــن الالجئــن مــن تحقيــق االعتــاد الــذايت دون
تقويــض ســبل كســب الــرزق لــدى املجتمعــات املضيفــة.

خالصات حول إنشاء برامج سبل كسب الرزق

لــي تكــون فكــرة بنــاء برامــج خاصــة بســبل كســب الــرزق
لالجئــن قويــة ،ال بــد مــن أن تنطلــق مــن األولويــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة للبلــد املضيــف وال بــد مــن أن تنظــر يف االعتبــار
إىل الكيفيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا للدعــم املقــدم لالجئــن أن
يخفــف مــن األعبــاء امللقــاة عــى عاتــق الــدول املضيفــة و/أو
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تلــك التــي تنتهــج حكوماتهــا سياســات أكــر تشــدداً إزاء حــق
العمــل أو إنشــاء املرشوعــات التجاريــة .مقارنــة بذلــك ،كان
النجــاح محــدوداً يف مشــاريع العاملــة وإنشــاء األعــال التــي
نفذهــا املجلــس الدامنــاريك لالجئــن وغــره مــن املنظــات
غــر الحكوميــة يف لبنــان واألردن .وكذلــك يف األماكــن خــارج
املجتمعــات الكرديــة ،كانــت العالقــات االجتامعيــة بــن الالجئــن
الســوريني واملجتمعــات املضيفــة أضعــف يف مواجهــة الضغــوط
الهائلــة التــي يفرضهــا وجــود الالجئــن عــى املــوارد وأســواق
العمــل .فإشــباع أســواق العمــل خاصــة مــن جانــب العاملــة
غــر املاهــرة إمــا أنهــا عنــت عــدم وجــود مــا يكفــي مــن فــرص
للعمــل أو َّأن الوظائــف املتاحــة تجعــل العاملــة الســورية
منافســة للقــوى العاملــة يف املجتمــع املضيــف ،فالالجئــون
الســوريون يرغبــون بالعمــل حتــى لــو كان لقــاء أجــور متدنيــة
وغالبـاً مــا يكــون ذلــك عــى حســاب العاملــة املحليــة .وينطبــق
ذلــك األمــر خاص ـ ًة عــى قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة وعمــل
املياومــات والعمــل املؤقــت وصناعــة الخدمــات ،عــى ســبيل
املثــال ال الحــر .ومثــال ذلــك املطاعــم يف بعــض أنحــاء جنــوب
تركيــا التــي غالبـاً مــا توظــف شــباباً ويافعــن ســوريني بــدءاً بســن
العــارشة يف خدمــة الطــاوالت وتنظيــف الصحــون والرتجمــة
للزبائــن الناطقــن بالعربيــة.

تعزيــز منظوماتهــا وأســواقها .ومــن هنــا ،تعمــل املنظــات غــر
الحكوميــة كاملجلــس املجلــس الدامنــاريك لالجئــن عــى إيجــاد
األســواق حيــث ميكــن للســوريني واملجتمعــات املجتمعــات
املضيفــة أن تتعــاون بــدال مــن أن تتنافــس عــى فــرص العمــل
وإنشــاء األعــال .ومبقــدور فــرص بنــاء برامــج ســبل كســب
الــرزق أيض ـاً االســتفادة مــن املعــارف الخاصــة لــدى الســوريني
يف بعــض القطاعــات بغيــة نقــل تلــك املعــارف إىل املجتمعــات
املحليــة التــي ال متتلــك املهــارات ذاتهــا أو ميكــن الرتكيــز عــى
أســواق األعــال االنتقالية/املؤقتــة التــي ال حاجــة لهــا ســوى
ملســاعدة الســوريني والتــي مــن شــأنها يف الوقــت نفســه أن
تخفــف مــن وطــأة األعبــاء امللقــاة عــى البنيــة التحتيــة للبلــد
املضيــف.
هنــاك ثالثــة تحديــات تحــول دون إنجــاح بنــاء برامــج ســبل
لدعــم الالجئــن الســوريني يف الــرق األوســط .أوالً ،عــى
املنظــات اســتهداف دمــج تلــك الربامــج يف األســواق املحليــة/
اإلقليميــة فذلــك يحــدد نجــاح تلــك الربامــج عــى املــدى البعيــد،
علــ ًا َّأن نجــاح املجلــس الدامنــاريك لالجئــن يف مرشوعــات
كســب الــرزق التــي أطلقهــا كان يعــود إىل حــد بعيــد إىل َّأن
املجلــس و ّزع الالجئــن والســكان املحليــن يف مرشوعــات األعــال
ذاتهــا وعندمــا انتهــى املــروع ،كان املســتفيدون قــد اندمجــوا
يف قطــاع الخدمــات وحصلــوا عــى الخــرة والعقــود املناســبة
لهــم .وثاني ـاً ،مــن الصعــب تنفيــذ برامــج ســبل كســب الــرزق
عــى نطــاق يفيــد حقيقــ ًة الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة
املســتضعفة ،ومــن هنــا كانــت معظــم املرشوعــات املقرتحــة
يف األســواق املخصصــة التــي يصعــب تكبريهــا والتــي ال ميكــن
أن تفيــد ســوى عــدداً محــدوداً مــن األشــخاص .وأخ ـراً ،تــزداد
الصعوبــة أكــر عنــد الحديــث عــن التأثــر عــى حلــول ســبل
كســب الــرزق املســتدامة أو دعمهــا يف الســياقات الحرضيــة
حيــث يكــون لســوق العمــل أو لتوجهــات العــرض أثـراً أكــر مــا
ملرشوعــات ســبل كســب الــرزق عــى قــدرة األشــخاص لكســب
مصــدر موثــوق بــه للدخــل .ويبقــى التحــدي أيض ـاً يف التمكــن
مــن إثبــات أثــر بنــاء برامــج ســبل كســب الــرزق يف منظومــات
الســوق الحــري تلــك حيــث ال مت ّثــل املرشوعــات اإلنســانية إال
جــزءاً واحــداً مــن جملــة مــن الظــروف املعقــدة التــي تحــدد
نتائــج ســبل كســب الــرزق لالجئــن الســوريني.
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