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لالجئــن  املســتضيفة  الــدول  مــن  العديــد  رشعــت 

الســورين يف تطبيــق سياســات متامســكة لدمجهــم داخــل 

تأهيهلــم لاللتحــاق بســوق  املحليــة عــر  االقتصاديــات 

ــالءة  ــن ذوي »امل ــيام م ــتثامراتهم، ال س ــز اس ــل، وحف العم

تخفيــف  باألســاس  تســتهدف  سياســة  وهــي  املاليــة«، 

ــم، ويف  ــات لتوطينه ــا الحكوم ــي تتحمله ــة الت ــاء املالي األعب

الوقــت نفســه تســاعد يف دمجهــم باملجتمعــات املحليــة يف 

ــة.  النهاي

ومــن بــن دول الجــوار اإلقليمــي، تعــد تركيــا أكــر 

النــامذج نجاًحــا يف اســتيعاب الســورين داخــل اقتصادهــا، 

فقــد  اســتثامراتهم،  اســتقبال  أو  العمــل  بســوق  ســواء 

الســتقبال  رئيســيًّا  مقصــًدا  الرتكيــة  الســوق  أصبحــت 

االســتثامرات الســورية املتخارجــة مــن ســوريا.

أمــا أملانيــا، فتعــد مــن بــن أبــرز الــدول األوروبيــة التــي 

تبــذل جهــوًدا واســعة مــن أجــل دمــج الالجئــن الســورين 

باملجتمــع األملــاين، وإحــدى أهــم الخطــوات التــي اتخذتهــا 

يف هــذا الشــأن إقــرار قانــون لدمــج الالجئــن، واملَعنــيُّ يف 

ــة  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــروف املالي ــر الظ ــاس بتوف األس

املالمئــة إليــواء الالجئــن بالبــالد. 

ــق  ــة املرجــوة مــن تطبي ــج اإليجابي وبالرغــم مــن النتائ
السياســات الســابقة، تبقــى مخاطــر اإلرهــاب، والصعوبــات 
ــة  ــة واملالي ــاء االقتصادي ــة، عــالوة عــى ارتفــاع األعب الثقافي
إليــواء الالجئــن، عقبــات رئيســية تُضعــف مــن فــرص 
اندماجهــم بسالســة يف املجتمعــات املحليــة، بــل أكــر مــن 
ا لسياســات »البــاب املفتــوح«  ذلــك قــد متثــل تحــوال مضــادًّ

ــة.  ــدول املختلف ــن الســورين يف ال الســتقبال الالجئ

تدفقات متزايدة:

مــع اســتمرار الــراع املســلح يف ســوريا ملــدة أكــر مــن 
خمــس ســنوات، تزايــد عــدد الفاريــن مــن البــالد للخــارج 
ليصــل عــدد الالجئــن الســورين يف إقليــم الــرق األوســط 
بنهايــة  ســوري  ماليــن   4.7 نحــو  إىل  إفريقيــا،  وشــامل 
ــدد  ــا بع ــز يف تركي ــم يرتك ــر منه ــر 2016، الجــزء األك أكتوب
2.7 مليــون ســوري، فيــام يقطــن 2.1 مليــون يف مــر 
والعــراق واألردن ولبنــان، فضــال عــن 29 ألًفــا آخريــن 
الســورين يف  إجــاميل  ليصبــح  إفريقيــا،  مبنطقــة شــامل 
ــا يف التعــداد الســكاين للــدول  النهايــة رقــاًم دميوغرافيًّــا هامًّ
املجــاورة، حيــث باتــوا يشــكلون، وفًقــا لبعــض التقديــرات، 

ــان.  ــن األردن ولبن ــكان يف كلٍّ م ــع الس ــة رب قراب
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 Policy Brief موجز سياسات

لسياســات  املجــاورة  الــدول  أغلــب  تشــديد  ومــع 
للقــارة  اللجــوء  طلبــات  املقابــل  يف  تزايــدت  اللجــوء، 
ــامية  ــة الس ــرات املفوضي ــب تقدي ــل، بحس ــة لتص األوروبي
لالجئــن، إىل 1.1 مليــون طلــب بنهايــة أغســطس 2016، 
ــف  ــو نص ــة نح ــل إىل األرايض األوروبي ــم بالفع ــل منه وص
الرقــم الســابق، حيــث تشــر التقديــرات إىل أن هنــاك 550 
ألــف الجــئ ســوري بأوروبــا يعيــش معظمهــم بأملانيــا 

ورصبيــا والســويد وبلجيــكا. 

تدابير الدمج:
ــدول، يف منطقــة الــرق األوســط  ــر مــن ال ــت الكث تبّن
ــج الســورين داخــل  ــن اإلجــراءات لدم ــة م ــا، حزم وأوروب

ــة: ــات التالي ــر السياس ــة ع ــات املحلي االقتصادي

ــة أن  ــل الدولي ــة العم ــد منظم ــل: تؤك ــوق العم ١- س
معظــم الالجئــن الســورين يعانــون ظروفًــا صعبــة بأســواق 
العمــل اإلقليميــة، كتــدين األجــور، فضــال عــن افتقارهــم إىل 
املهــارات والتحصيــل العلمــي. ففــي ســوق العمــل الرتكيــة، 
ــوري  ــل س ــف عام ــن 250 إىل 300 أل ــرتاوح ب ــا ي ــاك م هن
غــر مســجلن وال ميلكــون الحاميــة القانونيــة واالجتامعيــة 
الالزمــة، يف حــن أن عــدد العــامل الســورين الذيــن ُمِنحــوا 
ــى  ــام 2011 وحت ــذ ع ــل من ــا للعم ــمية برتكي ــح رس تصاري

ــة عــام 2015 ال يتجــاوز 3600 عامــل. نهاي

قانــوين يف  الســورين بشــكل  اســتيعاب  أجــل  ومــن 
أســواق العمــل اإلقليميــة، أصــدرت تركيــا -عــى ســبيل 
املثــال- تريًعــا يف ينايــر املــايض يقــي مبنــح الالجئــن 
ــول  ــق الحص ــة ح ــة املؤقت ــة الحامي ــون بطاق ــن ميلك الذي
عــى تصاريــح عمــل، مبــا قــد ميهــد لحصولهــم عــى حقــوق 
ــل  ــروف العم ــة ظ ــور وتهيئ ــد األدىن لألج ــن الح ــل م العم

املناســبة.

ــات  ــن الحكوم ــد م ــت العدي ــد رَشََع ــا، فق ــا يف أوروب أم
ــن يف  ــاج الالجئ ــى إدم ــركات ع ــجيع ال ــة يف تش األوروبي
قــوة العمــل، عــر تنظيــم دورات االندمــاج، وتوفــر فــرص 
التدريــب أو التعليــم، ثــم توزيــع الالجئــن املؤهلــن عــى 

ــارات. ــن يحتاجــون إىل هــذه امله أصحــاب األعــامل الذي

ويف أملانيــا، تشــرتط الحكومــة عــى الالجئــن تعلــم 
ــى  ــم ع ــط حصوله ــدد، ورب ــن الج ــة للوافدي ــة األملاني اللغ

دورات  يف  مبشــاركتهم  واملاليــة  االجتامعيــة  املســاعدات 
ــن  ــا ب ــرتاوح م ــرتة ت ــة ف ــن الحكوم ــث تؤم ــاج، حي االندم
ســنتن إىل ثــالث ســنوات مــن أجــل تعلــم اللغــة األملانيــة 
ــل. ــوق العم ــول يف س ــة للدخ ــالت الالزم ــاب املؤه واكتس

ــدول  ــد مــن ال ٢- تســهيالت اســتثامرية: قدمــت العدي
الســتقطاب  الالزمــة  والضامنــات  التســهيالت  املجــاورة 
االســتثامرات الســورية التــي تخارجــت مــن ســوريا بســبب 
ــب  ــنوات، وأغل ــذ 5 س ــالد من ــد بالب ــلح املمت ــراع املس ال
ــكل  ــة بش ــوق الرتكي ــت إىل الس ــتثامرات توجه ــذه االس ه

ــة. ــة الرتكي ــات الجنوبي ــيام إىل املحافظ ــايس، ال س أس

الغــرف  اتحــاد  تقديــرات  إليــه  تشــر  مــا  وحســب 
والبورصــات الرتكيــة، فقــد تــم تأســيس 4450 رشكــة ســورية 
ــدى  ــى م ــن 2011 و2015. وع ــا ب ــرتة م ــالل الف ــا خ برتكي
ــا  ــاملية إىل تركي ــالت الرأس ــت التحوي ــابقة، بلغ ــرتة الس الف
مــن ســوريا نحــو 10 مليــارات دوالر، ُوظفــت يف اســتثامرات 

ــي. ــكل رئي ــوجات بش ــم واملنس ــاالت املطاع مبج

وجهــة  أصبحــت  التــي  األخــرى  الــدول  بــن  ومــن 
الســورية كلٌّ مــن األردن ومــر  أساســية لالســتثامرات 
اللتــن اســتقبلتا نحــو 280 مليــون دوالر و500 مليــون 
دوالر عــى التــوايل مــن االســتثامرات الســورية عــى مــدار 

املاضيــة. الســنوات 

٣- دعــم املرشوعــات الصغــرة: بالتعــاون مــع مؤسســات 
التمويــل الدوليــة، شــجعت الحكومــات اإلقليميــة الســورين 
ــرص  ــر ف ــل توف ــن أج ــرة م ــات الصغ ــة املروع ــى إقام ع
أهــم  ومــن  لهــم.  املناســبة  الدخــول  وتأمــن  العمــل، 
القامئــة يف هــذا الشــأن مــروع »دعــم أرس  املبــادرات 
ــدوق  ــن الصن ــذي يُنفــذ بالتعــاون ب ــن الســورين« ال الالجئ
األردين للتنميــة البريــة ومفوضيــة الالجئــن لألمــم املتحــدة.

كــام تتعــاون الحكومــة األردنيــة مــع البنــك الــدويل 
والالجئــن  لألردنيــن  االقتصاديــة  »الفــرص  مــروع  يف 
أنشــطة  لرعايــة  دوالر  مليــون   300 بقيمــة  الســورين« 

والســورين. لألردنيــن  األعــامل  ريــادة 

ويف ســياق دويل مامثــل، أعلــن رجــل األعــامل األمريــي 
جــورج ســوروس، يف ســبتمر املــايض، عــن دعــم الــركات 
الناشــئة واملبــادرات االجتامعيــة التــي يؤسســها املهاجــرون 

والالجئــون بقيمــة نصــف مليــار دوالر.
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٤- قوانــن اإلدمــاج: أقــر الرملــان األملــاين، يف يوليــو 
املــايض،  قانــون االندمــاج الجديــد الــذي يُعــد مبثابــة 
تحــول هــام يف ملــف تعامــل الحكومــة األملانيــة مــع أزمــة 
تكشــف  والــذي  وإفريقيــا،  األوســط  بالــرق  الالجئــن 
ــع  ــن باملجتم ــاج الالجئ ــن املقايضــة إلدم ــا م نصوصــه نوًع

ــاين. األمل

ففــي حــن أقــر التريــع الضامنــات املاليــة والسياســية 
إليــواء الالجئــن، فقــد فــرض مــن جهــة أخــرى قيــوًدا 
مبتطلبــات  لاللتــزام  أنفســهم  الالجئــن  عــى  ورشوطًــا 

الدمــج الثقــايف واالقتصــادي واالجتامعــي بالبــالد.

ومثــاال عــى ذلــك، يرهــن القانــون حصــول الالجــئ 
عــى اإلقامــة املؤقتــة والدامئــة بتعلــم اللغــة األملانيــة، فيــام 
ســيُمنح الالجئــون املتدربــون أيًضــا تريــح إقامــة إىل حــن 
ــى  ــور ع ــن العث ــوا م ــى يتمكن ــم، حت ــدة تدربه ــاء م انته
ــن  ــة الالجئ ــون حرك ــد القان ــرى، قيّ ــات أخ ــل. وكالتزام عم
ــزام  ــث شــدد عــى رضورة الت ــة، حي داخــل األرايض األملاني
ــى  ــم ع ــدف توزيعه ــددة به ــع مح ــوء مبواق ــي اللج طالب
ــاء  ــور أحي ــع ظه ــل، ومن ــو أفض ــى نح ــة ع األرايض األملاني
ــو  ــون، يتعــرض طالب مهمشــة. ويف حــال انتهــاك هــذا القان

ــات. ــوء لعقوب اللج

طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  طــرح  التجنيــس:   -٥
أردوغــان، يف يوليــو املــايض، إمكانيــة تجنيــس الالجئــن 
الالجئــن  دمــج  ســبيل  يف  الحلــول  كأحــد  الســورين، 
الذيــن  أولئــك  ســيام  ال  أفضــل،  بشــكل  باملجتمعــات 
يتمتعــون مبســتوى علمــي عــال وبكفــاءات مهنيــة، بجانــب 
الســورين مــن ذوي الــروات، حيــث يتوقــع أن تفــرض تلــك 
الخطــوة يف حــال املــي يف تنفيذهــا تداعيــات إيجابيــة 
ــر  ــهم ع ــورين أنفس ــرتيك والس ــاد ال ــن االقتص ــى كل م ع

منحهــم حــق املواطنــة الرتكيــة. 

عقبات متعددة:
لكــن هــذه الــدول تواجــه عــدة عقبــات يف ســبيل دمــج 

الســورين داخــل االقتصاديــات املحليــة، تتمثــل يف:

ــة أو  ــوارق الثقافي ــالىش الف ــام تت ــايف: في ــالف ثق ١- اخت
الدينيــة يف دول الجــوار، يبــدي العديــد مــن املســئولن 
األوروبيــن تخوفــات مــن أن اســتقبال الالجئــن الســورين 

قــد يؤثــر عــى الهويــة األوروبيــة. هــذه التخوفــات بجانــب 
إدمــاج  إمتــام  قــد تحــول دون  اللغــة،  اختــالف  عامــل 
الالجئــن الســورين يف املجتمعــات األوروبيــة بشــكل عــام، 
ومبــا قــد يحــد مــن جاذبيــة الســورين لالنضــامم إىل ســوق 

ــل. العم

ويف الوقــت نفســه، تتخــوف األجهــزة األمنيــة األوروبيــة 
للقيــام  الالجئــن  ضمــن  إرهابيــة  عنــارص  تســلل  مــن 
بعمليــات إرهابيــة، وهــو مــا قــد يؤثــر عــى حريــة العمــل 

ــارة. ــدول الق ــورين ب ــدى الس ــل ل والتنق

املســئولن  مــن  عــدد  يُشــر  املهــارات:  افتقــاد   -٢
بالــركات األوروبيــة -وخاصــة األملانيــة- إىل أن الالجئــن ال 
ــم  ــة لتأهيله ــة أو اللغوي ــية الالزم ــارات النفس ــون امله ميلك
التنظيميــة  القيــود  بعــض  تَظهــر  كــام  العمــل.  لســوق 
األخــرى عــى عمــل الســورين بالــركات األملانيــة، ال ســيام 
والطــران،  املاليــة  الخدمــات  مثــل  بقطاعــات  العاملــة 
ــا للموظفــن، وهــو غــر ممكــن  حيــث تتطلــب فحًصــا أمنيًّ

ــورين. ــن الس ــب الالجئ ــبة ألغل بالنس

الجهــات  أصــدرت  الســابقة،  القيــود  عــى  وعــالوًة 
الرســمية يف كلٍّ مــن لبنــان وتركيــا يف األعــوام املاضيــة 
ــر  ــات بق ــن، تريع ــكلة الالجئ ــأزم مش ــع ت ــن م بالتزام
بعــض املهــن الحــرة كاألطبــاء واملحامــن وغرهــا عــى 
ــة  ــاء والزراع ــات البن ــل قطاع ــا يجع ــن، مب ــكان املحلي الس

وغرهــا -عمليًّــا- األكــر توظيًفــا للعاملــة الســورية.

ــج  ــية لدم ــود الرئيس ــن القي ــن ب ــة: م ــاء املالي ٣- األعب
التكلفــة  املحليــة،  املجتمعــات  باقتصاديــات  الالجئــن 
ــة،  ــة واللغوي املرتفعــة الالزمــة، إمــا لدعــم مهاراتهــم الفني
ــدان  ــذان البن ــف، وه ــى وظائ ــول ع ــاعدتهم للحص أو مس
قــد يكلفــان الحكومــة األملانيــة، عــى ســبيل املثــال، حــوايل 
مســاعدة  أجــل  مــن   2020 بنهايــة  دوالر  مليــار   11.5
ــا  ــاف إليه ــة، تُض ــل األملاني ــوق العم ــل بس ــن للتأهي الالجئ
مبالــغ أخــرى مقــدرة بنحــو 26.8 مليــار دوالر كمدفوعــات 

ــا. ــار وغره ــات اإليج ــة وإعان للبطال

الحكومــات  بعــض  نفقــات  تزايــدت  فقــد  وباملثــل، 
التكلفــة  وصلــت  حيــث  الالجئــن،  إليــواء  املنطقــة  يف 
ملســاعدة  الرتكيــة  الحكومــة  تحملتهــا  التــي  اإلجامليــة 
الالجئــن الســورين منــذ 2011 إىل 7.6 مليــارات دوالر. 

فرص وتحديات دمج الالجئين السوريين في االقتصاديات المحلية
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ــن  ــة الالجئ ــبب أزم ــة بس ــة األردني ــت الحكوم ــام تكلف في
الســورين مــا يقــارب 6.6 مليــارات دوالر، وتحتــاج إىل 8.2 
ــام  ــى ع ــة حت ــع األزم ــل م ــة للتعام ــارات دوالر إضافي ملي

 .2018

ــة  ــن التكلف ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن ــن الق ــا ميك وختاًم
املرتفعــة إليــواء الالجئــن الســورين باملجتمعــات املختلفــة، 
بعــض  أن هنــاك  إال  املحليــة،  باالقتصاديــات  ودمجهــم 
املكاســب الرئيســية، مثــل توفــر عاملــة رخيصــة، وجــذب 
االســتثامرات الســورية، وهــو مــا قــد يحقــق التــوازن 
يف  الســورين  لالجئــن  االقتصاديــة  للمعادلــة  املطلــوب 

ــل.     ــل الطوي األج
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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