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مساعدة أذكى الالجئين السوريين
آذار/مارس المقبل قمة استثنائٌة لالتحاد  7من المقرر أن تعقد فً
الستمرار تد ّفق الالجئٌن والمهاجرٌن لتنسٌق االستجابة األوروبً وتركٌا
إلى أوروباٌ .أتً هذا فً أعقاب مؤتمر دولً للمانحٌن عقد فً لندن قبل
لمساعدة الالجئٌن ملٌار دوالر  11أربعة أسابٌع تعهّد بتقدٌم ما ٌزٌد عن
والنازحٌن السورٌٌن فً الفترة بٌن  2016و ،2020معظمها من
الوالٌات المتحدة والدول األعضاء فً االتحاد األوروبً .هناك حاجة ماسّة
لهذه االلتزامات السٌاسٌة والمالٌة ،ولكن ال ٌنبغً لها أن تحجب إخفاقات
الماضً أو العقبات التً تنتظرنا .فمن الواضح أن خطة العمل المشتركة
بٌن االتحاد األوروبً وتركٌا بشأن الالجئٌن التً تمت الموافقة علٌها فً
كما اتسع  22.تشرٌن الثانً/نوفمبر  ،2015لم تسفر عن نتائج ملموسة
النقص فً تموٌل نداءات األمم المتحدة السابقة لسورٌا نسبٌاا ،من  30فً
المئة من التعهّدات فً العام  2012إلى  43فً المئة فً العام ،2015
األمر الذي جعل المانحٌن ٌخفقون فً الوصول إلى أهدافهم حتى وهم
ٌعطون أكثر.
الحلقةالمفرغة

يزيد صايغ
ٌنبغً على مجتمع المانحٌن الدولٌٌن النأي بنفسه عن نمط "إطفاء
الحرائق" اآلنٌة ،واالنتقال إلى التفكٌر بصورة استراتٌجٌة عن االتجاهات
واالحتٌاجات واالستجابات طوٌلة األمد.
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ذلك أن تسٌٌر الدورٌات فً بحر إٌجة لمنع تد ّفق الالجئٌن الذٌن ٌعبرون
من تركٌا ودفع األموال لتركٌا الستٌعاب المزٌد من الالجئٌن ٌشتري
الوقت ،لكن لٌس بوسعه أن ٌفعل ما هو أكثر من الح ّد من المشكلة جزئٌاا.
األهم من ذلك هو أنه ال ٌعالج التح ّدٌات الخاصة التً تواجه كالا من
األردن ولبنان ،اللذان ٌستضٌفان أعداداا أق ّل من الالجئٌن من تركٌا،
ولكنهما ٌتحمّالن عبئا ا أكبر بكثٌر بالمقارنة مع عدد سكانهما وناتجهما
المحلً اإلجمالً ومٌزانٌتهما.
وهنا تبدو أوجه القصور فً إطار "الطوارئ" المعتاد للمساعدات اإلنسانٌة
أكثر وضوحاا ،وخطر التسبّب فً االعتماد المزمن على المعونات بٌن
الالجئٌن أكثر ح ّدة.
بٌد أن ثمّة حلقة مفرغة ثانٌة وخطٌرة تظهر حتى عندما تبدأ الجهات
الدولٌة المانحة الرئٌسة فً اإلقرار بوجود أوجه قصور فً نهجها الموحّ د.
إذ ٌرى االتحاد األوروبً ،على وجه الخصوص ،أنه ٌتعٌّن على تركٌا
ولبنان واألردن إضفاء الطابع الرسمً على فرص عمل الالجئٌن
السورٌٌن والسماح بتوسع هائل فً توفٌر التعلٌم ألبنائهم وذلك بغٌة الح ّد
من تد ّفقهم إلى أوروبا فً السنوات المقبلة.
إال أنه من الصعوبة بمكان تنفٌذ هذه المطالب سٌاسٌا ا واجتماعٌا ا فً تركٌا،
فً ظل حكومتها التً تؤٌد الالجئٌن صراحة ،وإدارتها المركزٌة والمحلٌة
الفعّالة ،وعدد سكانها واقتصادها الكبٌر .بٌد أن األمر ٌبدو أكثر صعوبة
بكثٌر فً األردن ولبنان ،حٌث ال تثق الحكومات المضٌفة والسكان على
نحو متزاٌد بأي شًء ٌمكن أن ٌرسّخ وجود الالجئٌن السورٌٌن بحٌث
ٌصبح دائماا ،أو ٌشجّ ع على قدوم المزٌد من الالجئٌن.
الحاجة إلى مقاربة أذكى
بدالا من ذلك ،ثمّة حاجة لوضع إطار جدٌد للمساعدات الدولٌة ٌر ّكز على
تحقٌق التنمٌة المستدامة وتغٌٌر الهٌاكل الحافزة لالجئٌن والبلدان المضٌفة.
وهذا ٌتطلّب وجود ثالثة عناصر فعّالة:
أوالا ،االعتراف الصرٌح بأن جٌران سورٌة سٌستمرون فً استضافة
أعداد كبٌرة من الالجئٌن السورٌٌن لسنوات قادمة ،حتى لو تم تحقٌق
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السالم غداا ،وبالتالً هناك حاجة إلى نهج مختلف .وكما قال المستثمر
"الرعاٌة واإلعالة" والمحسن جورج سوروس مؤخراا ،فإن االستمرار فً
ٌبقً الالجئٌن من دون دعم كافٍ واآلثار السلبٌة على المجتمعات المضٌفة
من دون معالجة.
ثانٌاا ،هناك ضرورة لزٌادة االلتزامات المالٌة .فقد وضع مؤتمر المانحٌن
الذي عقد فً لندن ٌوم  4شباط/فبراٌر نصب عٌنٌه هدف تغٌٌر حٌاة
الالجئٌن والمجتمعات المضٌفة عبر التركٌز على التعلٌم والفرص
االقتصادٌة .وإدراكا ا منه لحقٌقة أن ذلك ٌتطلّب مستوٌات أعلى بكثٌر من
اإلنفاق األولً ،دعا سوروس أٌضا ا إلى " زٌادة التموٌل" لالستثمار األولً
فً برامج التوظٌف والصحة والتعلٌم.
ولكً تكون هذه المساعدة أكثر فعّالٌةٌ ،جب على المانحٌن أن ٌك ّفوا عن
المٌل إلى االعتماد على عدد قلٌل من األشكال والقنوات النمطٌة لتصمٌم
وتموٌل وتقدٌم المساعدة .ومهما ٌكن تموٌل أي برنامج فردي سخٌاا ،فهو
لن ٌكن كافٌا ا لوحده .ولذلك فإن العنصر الثالث من االستجابة األكثر فعّالٌة
على المدى الطوٌل ّ
ٌتمثل فً وضع حزمة "ذكٌة" من البرامج والمبادرات
المصمّمة خصٌصا ا للتعامل حسب الدٌنامٌات المؤسّسٌة واالقتصادٌة
.واالجتماعٌة و دٌنامٌات السوق للحكومات والمجتمعات المضٌفة
من شأن وجود نهج ذكً أن ٌوازن ضغط المانحٌن على الحكومات
المضٌفة إلضفاء الطابع الرسمً على مشاركة الالجئٌن السورٌٌن فً
أسواق العمل فً بلدانها مع مساعدتها على إنشاء صنادٌق خاصة لهم فً
إطار نظم الضمان االجتماعً الوطنٌة .ذلك أن تمكٌن الالجئٌن من
المساهمة فً هذه البرامج سٌشجعهم على التسجٌل للحصول على عمل
نظامً ،األمر الذي سٌكون أكثر إنصافا ا للمواطنٌن الذٌن ٌشكون من أنهم
ٌتأذوا بسبب استعداد الالجئٌن للقبول بأجر أق ّل (غٌر خاضع للضرٌبة).
وبالمثلٌ ،مكن للمانحٌن أن ٌساعدوا الحكومات المضٌفة عن طرٌق تسهٌل
تسجٌل آالف المتاجر الصغٌرة غٌر الرسمٌة التً أنشأها الالجئون
وتخدمهم وجعل ذلك أكثر جاذبٌة ،وهو ما ٌحتمل أن ٌدرّ دخالا أكبر من
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الرسوم واإلٌرادات الضرٌبٌة للبلدان المضٌفة وٌعوّ ض بعض تكلفة توفٌر
الخدمات األساسٌة والبنٌة التحتٌة.
إعادة تصميم النهج جماعيا
ّ
ٌتمثل فً وجوب أن تح ّقق الجهات
ثمّة جانب آخر من المقاربة الذكٌة
المانحة توازنا ا أكثر استهدافا ا فً مساعداتها الفنٌة و عالقاتها التموٌلٌة مع
الحكومات المضٌفة من جانب ،ومع السلطات المحلٌة ومنظمات المجتمع
المدنً من جانب آخر ،التً غالبا ا ما تكون "أول المستجٌبٌن" لالجئٌن،
وٌمكنهما دمج احتٌاجاتهم مع احتٌاجات المجتمعات المحلٌة بصورة أفضل.
وٌمكن للبلدٌات أن تتعاون لتوفٌر تولٌد الكهرباء ومعالجة المٌاه وحلول
للتخلّص من النفاٌات الصلبة على المستوى المحلً عندما تعجز النظم
الوطنٌة عن ذلك ،وبذلك تكون فً وضع أفضل لتحصٌل رسوم االستخدام
واسترداد التكالٌف بعد مساعدتها من خالل توفٌر االستثمارات األولٌة
بالبنى التحتٌة الالزمة.
وٌمكن كذلك تحفٌز وزارات التربٌة والتعلٌم ومساعدتها على التعاون مع
منظمات المجتمع المدنً التً تهدف إلى إحداث تحسٌنات نوعٌة فً مجال
محو األمٌة وتعلٌم الحساب أو فً الرٌاضٌات والعلوم الطبٌعٌة واللغات
األجنبٌة ومهارات الكمبٌوتر بٌن طالب المدارس االبتدائٌة ،وذلك بغٌة
توسٌع نطاق اختصاصها لٌشمل الالجئٌن والمجتمعات المضٌفة.
فً كل األحوال ،لم ٌعد اإلطار اإلنسانً التقلٌدي لمساعدة الالجئٌن قابالا
لالستمرار .ولذا ٌنبغً أن ٌكون هناك إطار جدٌد ٌر ّكز على التنمٌة
المتكاملة لالجئٌن والبلدان المضٌفة على ح ّد سواء ،وٌشمل أطراا زمنٌة
أطول وبرامج أكثر ذكاءا .ومع انعقاد القمة العالمٌة اإلنسانٌة األولى فً
إسطنبول فً أٌار/ماٌو ،هناك فرصة للبدء فً إعادة تصمٌم اإلطار
اإلنسانً بصورة جماعٌة.
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