
 االنسجام واالندماج االجتامعي للمرأة الالجئة وأرستها

يف مدينة غازي عنتاب 

ترشين الثاين/ نوفمرب 2018 

املرتجم: عيل كمخ

20







 
 1 

 املحتويات

 3 .................................................................................................................................... مدخل

 
ً

 7 .................................................................................................................... منهج البحث -أول

 9 .................................................................................................... ثانًيا: نتائج الدراسة امليدانية

 9 ............................................................................................................... الدراسة لعينة العمري  التوزع -1

 10 ................................................................................................... الجنس بحسب الدراسة عينة توزع -2

 10 ....................................................................................................... الدراسة لعينة التعليمي املستوى  -3

 11 ................................................................................................................................ األسرة أفراد عدد -4

 11 ..................................................................................................... تركيا إلى الدراسة عينة قدوم تاريخ -5

 12 ................................................................................................ سورية في الدراسة لعينة املنهي الوضع -6

 13 .......................................................................... عنتاب غازي  مدينة في الدراسة لعينة الحالية املهنة -7

 13 ............................................................................................ الدراسة لعينة الشهري  الدخل متوسط -8

 14 ................................................................................................ الدراسة لعينة الضرورية االحتياجات -9

 15 .............................................................................. عنتاب غازي  مدينة إلى )اللجوء( الهجرة أسباب -10

 15 ................................................................................ الحرب انتهاء بعد سورية إلى العودة في التفكير -11

 16 ............................................................................. أخرى  دولة إلى تركيا مغادرة في العينة أفراد رغبة -12

 16 ....................................................... السوريبن من عنتاب غازي  سكان بموقف يتعلق ما في التصور  -13

 16 ..................................................... املحليين السكان مع والتواصل العالقة تعّوق  التي العوامل أهم -14

 17 ........................................................................... السوريين من العامة واملؤسسات الجهات موقف -15

 18 ............................................................................................. عنتاب غازي  مدينة في باألمان الشعور  -16

 18 ................................................................................................................ القانوني بالوضع التعريف -17

 19 ................................................................ التركية الجنسية على الحصول  لفكرة العينة أفراد تأييد -18

 19 ......................................................................... عنتاب غازي  مدينة اقتصاد في السوريين مساهمة -19

 20 ........................................................................ األمثل التواصل لتحقيق التركية اللغة تعلم ضرورة -20

 20 ................................................ واملرأة الرجل بين متساوية عنتاب غازي  مدينة في الحقوق  بأن أظن -21



 
 2 

 21 ........................... األتراك؟ من الزواج يفضلون  كانوا هل السوريين لدى خيار ثمة كان لو رأيكم في -22

 21 .............................................. املحلي واملواطن السوري املواطن بين األجور  في تمييًزا هناك أن أظن -23

 22 ................................................................................................... هنا أكثر بثقافتي أتمسك أنني أظن -24

 22 .......................... السورية املرأة حياة شروط من أفضل العنتابية املرأة إلى بالنسبة الحياة شروط -25

 22 .......................................................................................................... هنا إلى منتمًيا بنفس ي أشعر ال -26

 23 ............................................................... السوريين وجود من ممتعضون  املحليين السكان أن أظن -27

 23 ........... تركيا في السوريين تخص التي التنظيمية والقواعد والواجبات بالحقوق  وعلم معرفة لدي -28

ا: اللقاءات البؤرية الجماعية املركزة
ً
 26 .................................................................................. ثالث

 29 ....................................................................................................................... رابًعا: النتيجة

 30 ........................................................................................................... املقترحات والتوصيات

 

  



 
 3 

 مدخل
مارس عام  بدو أنه ليس باإلمكان تالفي آثار الحرب األهلية السورية التي انطلقت شرارتها في شهر آذار/ي

  في ،2011
ً

كتابة بعض الشعارات من أسرة واحدة أقدموا على  إثر اعتقال ما يقارب خمسة عشر طفال

ر في مدينة درعا، في املدى القريب واملتوسط. فالبعد اإلنساني للحرب ة للنظام على إحدى الجد  املناهض

الذي يمكن أن يلقي بظالل تأثيراته على األجيال على درجة أكثر جدية من األبعاد السياسية واالقتصادية 

 والعاملية لها.

ة السوريين من أجل ضمان أمن حياتهم وسالمة أرواحهم إلى بيغلأداية ظهور األزمة، اضطر ومع ب

وا إلى دول مجاورة في مقدمتها تركيا ولبنان والعراق ؤ الهجرة، متفرقين في مختلف أصقاع األرض، ولج

 با وأفريقيا. و واألردن، ودول أور 

 

 حسب الدول ب( يبين توزع السوريين 1الجدول رقم )

 25.08.2015: تاريخ UNHCR: املصدر

 الدولة النسبة

 تركيا 47

 لبنان 28

 األردن 15

 العراق 06

 مصر )القاهرة( 03

 

من متضرري الحرب  في املئة 47فإن  2015أغسطس من عام  ب/آشهر  حسب إحصاءاتوبوعلى هذا، 

في العراق  في املئة يقيم 06في األردن و في املئة 15منهم يقيم في لبنان و في املئة 28ن يقيمون في تركيا ويالسوري

 يقيم )القاهرة( مصر.  في املئة 03و

أثناء في لذلك اتبعت  اة الحرب الدائرة بالقرب منها. وتبعً أكانت تركيا من أولى الدول التي شعرت بوط

ة طويلة وتوقعها عودة مّد بعدم استمرار الحرب  ظّنهاموجات النزوح األولى سياسة الباب املفتوح  بسبب 

 ، لذا فهي لم تتخذ التدابير الشمولية إلدارة عملية الهجرة.امجددً املهاجرين إلى بالدهم 

أو  الجئين أوضيوف  مثل؛ ان في بالدنا ]تركيا[ أوضاعً و ن املقيمو الحرب السوري وولم يكتسب متضرر 

يم السوريين املقيمين في و جرى تق 2011نازحين بعد. ولكن بعد القرار الذي اتخذ من وزارة الداخلية عام 

ترك وطنه، وليس بإمكانه إلى  قتة تفيد بحماية كل من اضطرو قتة".  والحماية املو ي وضع  "الحماية املتركيا ف
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من خالل موجة النزوح الجماعي بغية طلب ا أو منفردً  ابورهاستطاع عأو  حدودناإلى  العودة إليه، ووفد

  1.اوفيرها لألجانب فرديً م طلبه بالحماية الدولية التي يجري توّ قتة ولم يقو الحماية العاجلة وامل

النازح. بل يأتي بمعنى وضع اللجوء الجماعي أو  ئكوضع الالج افرديً  اقتة، ليس وضعً و ومركز الحماية امل

قتصاد في الوقت، والتخلص من مسؤولية املتابعة )املراقبة( الفردية. وتوفر  ملن يخضع لهذا الذي يؤمن اال

سوق العمل، والخدمات االجتماعية واإلغاثة، والخدمات  لىإ الوضع؛ خدمات الصحة والتعليم والوصول 

تأمين الحماية للسوريين وتغطية احتياجاتهم واإلقامة  جرى الجمركية وخدمات الترجمة. وبهذا الشكل؛ 

ستفادة من بالدهم بالقوة واإلكراه. والتسجيل والقيد هما األساس في اال إلى  غير املحددة لهم وعدم إعادتهم

سواء في مراكز كلهم تأمين الرعاية والخدمات الالزمة للمواطنين السوريين املقيدين  جرى فهذا الوضع. 

 غير مسجل من هذه الخدمات.أو  خارجها. وال يستفيد من هو غير مقيد مأ خيماتاإليواء وامل

 2015أغسطس آب/  25(( واملؤرخة في AFADوبحسب بيانات الهيئة العامة لألحوال الطارئة والكوارث 

 . وفي هذه الحالةاشخصً  261.141ئين السوريين املسجلين في مراكز اإليواء واملخيمات بلغ إن عدد الالجف

 2.امليون الجئً  1.6فإن عدد املقيمين منهم خارج املخيمات يجاوز 

خارجها  كمدن  مأ غلبية في بعض املدن سواء في املخيماتأن الالجئين يشكلون إولكن يمكن القول 

ذلك، فإن قرب مدينة غازي عنتاب من إلى  ه الخصوص. إضافةوغازي عنتاب وكيليس على وجشانلي أورفا 

وجود أواصر القربى والعالقات التجارية يجعلها من أكثر املحافظات التي تأثرت بهذا الحدود السورية و 

 اللجوء.

  

                                                           
  1 2014/6883 :الجريدة الرسمية، رقم القرار  

  2قتة وال يتمتعون بصفة الجئينوفي هذا التقرير، سيشار إلى الالجئين السوريبن املقيمين في تركيا على أنهم يخضعون للحماية الم    
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 يبين عدد الالجئين السوريين املقيمين في املخيمات التركية( 2الجدول رقم )

 25.08.2018: تاريخ AFAD -صدرامل

 مركز اإليواءأو  اسم املخيم العدد

 شانلي أورفا 103.793

 غازي عنتاب 42.656  

 كيليس 34.423  

 كهرمان مرعش 17.651  

 هاتاي 14.569  

 أضنة 11.007  

 ماردين 10.651  

 أديمان 09.406   

 عثمانية 09.220   

 مالطيا 07.852   

 

فقط في شهر ( 202)ـ ن السوريين املقيمين في مخيمات محافظة غازي عنتاب يقدر بدد الالجئيوملا كان ع

ظن. اشخصً  42.656إلى  2015، وصل هذا العدد في النصف األول من عام 2012آذار عام  مارس/ أن  وي 

أن عدد إلى  شارخيمات. وي، عالوة على املقيمين في املالجئألف  500عدد املقيمين في مركز املدينة يتجاوز 

بعد املباشرة بإلقاء أولى البراميل  ئالالجئين الذين وفدوا واستقروا في مدينة غازي عنتاب ازداد بشكل مفاج

ية واالقتصادية في ديموغرافاملتفجرة في سورية التي ساهمت في موجة اللجوء الثانية. وقد سارت الحركة ال

إلى  ن املحليين لالجئين وانتظار عودتهمتضان السكاوسلس مع اح ئاملدينة في هذه املرحلة بشكل هاد

بالدهم في إلى  ن التوقعات حول عودة الالجئين السوريينإبالدهم بعد انتهاء الحرب. ولكن يمكن القول 

 في املرحلة الراهنة. تقلصتاملدى القريب قد 
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في محافظة غازي عنتاب  يبين التغير في أعداد السوريين املقيمين في مراكز اإليواء (3الجدول رقم )

 بحسب الشهور 

 2015أغسطس  ، آب/AFADاملصدر: 

 
 

اقتصادي تقريبي لالجئين السوريين املقيمين في مدينة غازي -فلو تطلب منا إجراء تصنيف سوسيو

ن. فالفقراء يشكلون و الفقر، واملقتدر  واء، متوسطثالث طبقات هي: الفقر إلى  عنتاب، فباإلمكان تصنيفهم

من هؤالء  ا. ومن املحتمل أن قسًم ةغير رسمي صورةبقتة و أعمال ملتي تعمل في الوقت الراهن في الشريحة ا

الذين يعيشون في املخيمات وخارج املخيمات كانوا بسبب محدودية خدمات الصحة والتعليم التي ينالونها، 

في مركز  سوق العمالة ما تشاهد في ا. لذلك فإن هذه الشريحة الفقيرة التي غالبً افقراء في سورية أيضً 

في مدينة غازي  تاملدينة، كانوا عرضة لالستغالل الذي تزايد بالتوازي مع رخص اليد العاملة التي ظهر 

دنى لألجور عن الحد األ  اأصبحت اليد العاملة السورية مع مرور الوقت تعمل بأجر يقل كثيرً  من ثمو عنتاب. 

 الذي يشتغل بموجبه العمال املحليين.

حث أن أعمق الجراح من الحرب الدائرة في سورية، تلقتها الشريحة املتوسطة التي خالل البتبين من 

فراد هذه أعلى نسبة من املستوى التعليمي والكفاية املسلكية. فبينما ضعفت أوضاع قسم من أتمتلك 

ة حالته له لتنمي اخراتها املادية والفردية، وجد بعض اآلخر إمكانً ستثمار مدال  الشريحة التي تسعى

 االجتماعية واالقتصادية. وبهذا الشكل عمد السوريون من الطبقة املتوسطة الذين ازدادت حالتهم فقرً ا

و بدء العمل في األعمال اإلنشائية والزراعية. أما القسم املحظوظ منهم أأماكن أخرى إلى  الهجرةإلى  إما

في مجاالت التطوع في إحدى أو  ع املدنيفي إيجاد فرصة للعمل فقد بدأ يعمل في منظمات املجتم اسبيً ن

بتأثيرها اإليجابي في مدينة غازي عنتاب، استطاع الصناعيون  ظني  الجهات. وبفضل هذه الشريحة التي 
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العيش واملحافظة على مزاياهم ن بمقابل ذلك من تغطية حاجات سبل و إيجاد يد عاملة لهم، وتمكن الالجئ

 ومؤهالتهم.

الرغم من على مدينة غازي عنتاب فإلى  لئة من التجار السوريين الوافدينتمملأما الشريحة املقتدرة وا

قلة عددهم، إال أن مستوى الرفاه املعيش ي لديهم مرتفع. وهذه الشريحة تدرك إمكانات العمل واالستثمار 

 ا القدرة على التواصل مع الجهات املختصة ذات العالقة.لديهو في املدينة، ومجاالتهما 

. مستمرة الحرب ما دامتن يظهر استقرار املواطنين السوريين وإقامتهم بشكل دائم ا إليه اآل إن ما وصلن

 .في الحسبانأخذ هذا الوضع باتجاه تسير كلها ولهذا السبب فإن السياسات واإلجراءات 

ى األوضاع الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للشعب الوقوف علإلى  هذه الدراسة تهدف

في مراكز املدن. وتقديم مقترحات الحل الالزمة  مأ قيم في مدينة غازي عنتاب سواء في املخيماتالسوري امل

 للمسائل )املشكالت( الراهنة واملحتملة، املبنية على الحقوق والشمولية.

 

 
ً

 منهج البحث -أول
عب متش السوريبن وقضايا اندماجهم االجتماعي قضية معقدة تستعرض وضعً ن ظاهرة الالجئين اإ

 لجوانب. فهذه الدراسة التي تهدف إلى:ا

  .دراسة الوضع الديموغرافي والسياس ي واالقتصادي•  

السوريين املقيمين  تقديم مقترحات الحلول الالزمة للمشكالت الراهنة واملحتملة، املتعلقة بالالجئين•  

 .غازي عنتابفي مدينة 

 وطبيعة تصويرية للحالة. اوصفيً  اتحمل طابعً  

قناعة بأنه يجب استخدام تقنيات البحث املختلفة من أجل التثبت من أوضاع كتلة إلى  لتوصال جرى 

بعت. ولذلك، اثقافيً -اواجتماعيً  اما بينها ديناميً  تختلف في ،بشرية منتشرة داخل املدينة
 
طريقة اللقاءات  ات

لقاءات البؤرية الجماعية املستفيضة عبر االستعانة بوسائل متعددة كاالستبيان واللقاءات املنزلية وال

ّجلتاملركزة.  ِصدتالقضايا واملالحظات التي  وس  إلى  ضمهاإلى  البيانات ليصار تجمعو في مرحلة عملية  ر 

 ما بعد. الدراسة في

دواشخص  1200قاء املباشر مع وجرت عملية استبيان بطريقة الل ّدِ
بطريقة العينة العشوائية  ح 

؛ أرابان، أكتوبراك وأوغوز ألي. مناطقزايا ونمط حياة مختلف، في متعددة الخصائص تتمتع بخصائص وم

؛ وطن، أوجاكالر، بي ديلي، إبراهيملي، كارش ي ياكا، غوزل وادي، كراتاش، بين أڤلر، شهراكوستو، وأحياء

نو التي يشكل فيها السوريون كثافة سكانية في محافظة غازي عنتاب. وعلى وجه العموم، جرى دوز تبا وإينو 

الحصول عليها بطريقة االستبيان املتضمن  جرى ل على إظهار حالة عامة بعد إخضاع البيانات التي العم

وقد  ).(cryptoananalysisثقافية للتحليالت التشفيرية -أسئلة حول األوضاع الديموغرافية والسوسيو

ستبيان وباللقاءات أثناء القيام بعملية اال في بيانات تفصيلية مستفيضة باملالحظات التي شوهدت  تمعج  
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العمل على  بالحسبانعية البؤرية حول القضايا والخصوص املحددة في استبيان الدراسة. مع األخذ الجما

 .وموضوعيتها زيادة تنوع البيانات مع ضمان دقة الدراسة

الدراسة؛ األعمال التحضيرية للمشروع والدراسة امليدانية وإنجازها، وإعداد تقرير عن نتائج تضمنت 

  ةوقد بنيت الدراسة امليدانية على ثالث لدراسة.ا
ً

عن إجابات  موضوعات رئيسة هي: البحث والتقص ي أوال

في هذا القسم  بتغياعلى أسئلة مغلقة تتعلق بالجانب الشخص ي )البروفايل( لالجئين السوريين. فقد 

لدخل وشروط املعيشة بيانات عامة تتعلق بمجموع عدد أفراد األسرة واملستوى التعليمي واإلى  التوصل

: العمل اا من معلومات خاصة باملشاركين في االستبيان. ثانيً الثقافي وما شابهه-ومستوى االندماج االجتماعي

ها حرة وغير ممنهجة تتعلق بمعرفة نون اإلجابة ععلى الحصول على بيانات ومعلومات عبر أسئلة مفتوحة تك

التسول من أجل تأمين لقمة العيش أو  ين بجمع القمامةراء املجيب عنها حول موضوع قيام بعض الالجئآ

 أيم ذلك في و وكيفية تق
ً
سئلة مغلقة ذات ثالث أ ن: طلب من املجيب عاوأخيرً  اعين الالجئين السوريين. وثالث

ابتغي في هذا القسم الحصول على و رؤيته من الناحية االجتماعية والثقافية.  الئميخيارات أن يختار منها ما 

نونية الناظمة لشؤونهم، والجنسية التركية، ومفهوم تتعلق بالتفكك الثقافي، والقواعد القا معلومات

 اإلدراك بين الجنسين.

بأعمال االستبيانات  امختصً  20منسقين و 5تعيين  جرى ءات الدراسة امليدانية وألجل البدء بإنجاز إجرا

 ممن يجيدون اللغتين التركية والعربية. وبالتزامن مع هذا 
 
دراسة تخص مسودة النموذج الخاص  ذتّفِ ن

 
 
 عند تحديد العينة-خذْت باستبيان البحث واملجموعة )العينة( واألحياء املستهدفة من الدراسة. وقد أ

بعض املعايير كمستوى الدخل ومستوى املؤهل العلمي والفئة  -املستهدفة من أجل التمثيل السليم

استشارة فريق البحث ومجموعة من  ذج االستبيان بعدإعداد مسودة نمو  جرى . و بالحسبانالعمرية، 

رض، أجريت لالستيعاب والتنفيذ على األ  تهوقابلي تهوموضوعياستبيان البحث األكاديميين. وألجل دقة 

ضيفت أالجئين رجال. وبنتيجة التغذية الراجعة  7امرأة و 30دراسة تحضيرية أولية بمجموعة مؤلفة من 

الشكل النهائي لنموذج استبيان إلى  عد تنقيحه. وبعد الوصول الستبيان بأخرجت من اأو  بعض األسئلة

 لغة العربية.الإلى  عقب ترجمتهفي نسخة  1200الدراسة جرى العمل على طباعته على 

للدراسة، جرى قبل املباشرة بالدراسة امليدانية ودرجتها ولرفع سوية السالمة الداخلية والخارجية 

  20تدريب 
ً
على أعمال الدراسات امليدانية. وتنبيههم في هذا الخصوص على أهمية  اميدانيً  اومنسًق  اباحث

امليدانيبن عالوة على ذلك ببعض املعلومات  تزويد الباحثين جرى التقيد بمبدأ الحياد والثقة والصدقية. و 

ن واللغة التوضيحية املتعلقة بموقف القائم باالستبيان تجاه الشخص املستبين واملحيط املادي لالستبيا

 . اومفهوًم  اواألسلوب الذي يجعل االستبيان واضًح 

زيارة منزلية. وبنتيجة الزيارات املنزلية التي جرت بمراعاة  20ققت ح   اوبالتزامن مع أعمال االستبيان أيضً 

الحصول على معلومات وبيانات  جرى كمستوى الدخل ورب األسرة وعدد األوالد، محددة ورصدها معايير 

 من خارج االستبيان وأعدت تقارير املراقبة والرصد الالزمة. الجئ 100إلى  طريق الوصول  موضوعية عن
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جريت
 
بالتوازي مع عملية االستبيان.  اوسطيً  ا( خمسين شخصً 50بالت جماعية بؤرية مركزة مع )مقا وأ

قة التي طرحت ثناء املقابالت على اإلجابة بأريحية وحرية على األسئلة املغلفي أتشجيع املشاركين  جرى و 

ما وفرته عملية  ية على شكل "الحكاية القصيرة" بمقدارعليهم. وجرى تحليل محتوى نتائج املقابالت البؤر 

 الترجمة من إمكان.

نتائج االستبيان، فإن املقابالت الجماعية البؤرية والزيارات املنزلية ساهمت في جعل مشاهدة إلى  إضافة

 اما بينهم، أمرً  التوافق والتكافل والعالقات الناشئة فير واالنسجام و ألوضاع كالتوتومراقبتهم الالجئين 

 التصريح به.  جرى وبين ما  هوماتاد ارتباطات وعالقات بين املعاني واملف. وجرى العمل على إيجاممكنً 

 

 : نتائج الدراسة امليدانيةاثانيً 
دين في محافظة غازي و ج( ألف ومئتي شخص من املو 1200اءت نتائج االستبيان الذي أجري مع )ج

يلي، إبراهيملي، كارش ي ياكا، عنتاب في مناطق؛ أرابان، أكتوبراك واوغوز إيلي. وأحياء؛ وطن، أوجاكالر، بي د

 غوزل وادي، كاراتاش، بين أڤلر، شهراكوستو، دوز تبا وإينونو، كما هي مبينة أدناه:

 التوزع العمري لعينة الدراسة -1
في االستبيان كانت في الفئة  3من املشاركين في املئة 28.3انية أن أعمار ظهرت نتائج الدراسة امليدأ

فكانت نسبتهم  45-54، أما أفراد الفئة العمرية 25-34في الفئة العمرية  املئةفي  27.4، و 35-44العمرية 

 و ما يشيروه، اعاًم  64و15كانت بين أغلبها  ن نسبة أعمار العينةأضوء هذه النتائج نجد  في. وفي املئة 16.7

 .تشكل الالجئين من شريحة السكان القادرين على العمل واإلنتاجإلى 

 التوزع العمري لعينة الدراسة( بين 4الجدول رقم )

 الفئة العمرية النسبة

15.1 24-15 

27.4 34-25 

28.3 44-35 

16.7 54-45 

02.7 64-55 

  75فما فوق   00.8 

 

                                                           
   يقصد بالمشاركين في االستبيان الالجئين السوريين عينة الدراسة.3 
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 توزع عينة الدراسة بحسب الجنس -2
من عينة الدراسة. وأظهرت  في املئة 44والنساء نسبة  في املئة 56وفق الدراسة شكل الرجال نسبة و 

في  03منهم عازب، وأن  في املئة 11من عينة البحث متزوج، ونسبة  في املئة 87النتائج امليدانية أن نسبة 

اء السوريات عن املشاركة عكس التصور العام املعروف بإحجام النسبمن النساء فقدن أزواجهن. و  املئة

نه تواصل يفرض طرح إ إذبناء الثقافي للمجتمع السوري )مثل هذا النوع من التواصل بسبب طبيعة الفي 

جنبي، تتعلق بحياتها الخاصة( فقد كان توزع العينة املشاركة في االستبيان أة من أمجموعة أسئلة على املر 

 . انسبيً  امن الجنسين متوازنً 

 يبين توزع عينة الدراسة بحسب الجنس (5الجدول رقم )

 الجنس  النسبة

 ذكر  56

 أنثى 44

 

 املستوى التعليمي لعينة الدراسة -3
ن نسبة أظهرت النتائج امليدانية مستويات مختلفة في التعليم بين عينة الدراسة. وعلى ذلك فقد تبين أ

 في املئة 13من خريجي الجامعات و في املئة 17بتدائي، ومن عينة الدراسة هم من ذوي التعليم اال  في املئة 33

أما نسبة غير املتعلمين )األميين( من من ذوي التعليم الثانوي.  في املئة 11من ذوي التعليم ااملتوسط و

 .في املئة 24العينة فقد بلغت 

 ( يبين املستوى التعليمي لعينة الدراسة6الجدول رقم )

 املستوى التعليمي النسبة

 بتدائيا 33

 متوسط 17

 ثانوي  13

 جامعي 11

 ي )غير متعلم(أّم  24
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 عدد أفراد األسرة -4
 2-5من العينة املشاركة تتالف األسرة فيها من  في املئة 57ظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن نسبة أ

 .افردً  11ن منهم م في املئة 5أفراد. وعند نسبة  6-10منهم من  في املئة 35أفراد. وتتألف ااألسرة في نسبة 

 يبين عدد أفراد األسرة لعينة الدراسة (7الجدول رقم )

 عدد أفراد األسرة النسبة

57 5-2 

35 10-6 

05 11 

 11فما فوق   03

 

 تركياإلى  تاريخ قدوم عينة الدراسة -5
ة رحلاملتركيا كان في إلى  من عينة الدراسة في املئة 56.8ن تاريخ قدوم أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أ

فيها  أالتي بدة داملفقدان آالف الناس حياتهم بالتزامن مع إلى  فيها البراميل املتفجرة التي أدتالتي بدأت تلقى 

. في املئة 27من اآلن كان  اشهرً  7-12ظهر أن نسبة األشخاص الذين غادروا سورية قبل و )داعش( بهجماته. 

افي من غازي عنتاب، الجغرها ينة حلب بسبب قربا من مدقد قدمو أغلبهم ولكن على الرغم من أن املهاجرين 

 . امدينة غازي عنتاب أيضً إلى  ال أن ثمة من هاجر من املدن الجنوبية كدمشق وحماه ومدينة الرقةإ

 تركياإلى  ( يبين تاريخ قدوم )لجوء( عينة الدراسة8الجدول رقم )

 تركياإلى  تاريخ القدوم النسبة

 عامين( ) اشهرً  24أكثر من  56.8

 اشهرً  24-13 3.2 

 اشهرً 12-7  27.8

 اشهرً  6-1 11.1

 أشهر 6أقل من  1.3 
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 الوضع املنهي لعينة الدراسة في سورية -6
 ت عينة الدراسة تزاولها في سورية( يبين املهنة والحرفة التي كان9الجدول رقم )

  

 املهنة السابقة في سورية النسبة

 مدرس 8.3 

 طبيب 2.3 

 محامي 1.7 

 عامل مؤهل )ماهر( 23.8

 العمل للحساب الخاص 13.8

 ربة منزل  35.8

 عامل غير مؤهل )عادي( 2.3 

 عاطل عن العمل 0.8 

 مهن وحرف اخرى  11.4
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نهن كّن ربات أما يتعلق بوضعها املنهي في سورية  من النساء عينة الدراسة في في املئة 35.8فادت نسبة أ

من  في املئة 13.8من العينة عمال مؤهلون )أصحاب خبرة(. وأن  في املئة 23.8ائج أن ظهرت النتأمنزل. فيما 

صحابها يعملون في سورية لحسابهم أعينة الدراسة كانت تعمل لحسابها الخاص. أما املجموعة التي كان 

ألحذية في مهن وحرف مثل؛ الخياطة وصناعة ا حرة، فتتركز بشكل عام االخاص التي يمكن أن نسميها مهنً 

 والنجارة والعطارة والدهان. 

 

 املهنة الحالية لعينة الدراسة في مدينة غازي عنتاب -7
يعملون  في املئة 21.3نسبة أن  من املشاركات أنهن ربات بيوت. وتبين من النتائج في املئة 29.3الت نسبة ق

 
ً

في مزاولة املهنة التي كانت مرت است في املئة 19.3ال تعمل. ونسبة  ةفي املئ 20.3عاديين وأن نسبة  عماال

طالب. ومن يعمل في مدينة غازي عنتاب من املحامين واألطباء  في املئة 5.2تشتغل بها في سورية. ونسبة 

لعمل فهم يعملون في مختلف الجهات إما لالعمال وبسبب عدم حصولهم على التصريح الالزم أو  واملدرسين

مل في مدينة غازي عنتاب الوقوف ام(. ويمكن في ما يخص العو بدوام غير كامل )نصف دو أرة زهيدة جأب

على بعض القضايا واملشكالت األساسية التي تعترض الالجئين تتعلق باألجور وانعدام العدالة وغياب 

 الضمانات القانونية والفروقات الثقافية والسلوك والتصرفات الفردية.

 اسة في مدينة غازي عنتاب( يبين املهنة الحالية لعينة الدر 10الجدول رقم )

املهنة الحالية في غازي  النسبة

 عنتاب

 عملأال  20.3

 عامل 21.3

زاول مهنتي التي كنت أ 19.3

 أشتغل بها في سورية

 ربة منزل  29.3

 طالب  5.2 

 خرى أ 4.6 

 

 متوسط الدخل الشهري لعينة الدراسة -8
على دخل شهري يتراوح  اتحصل وسطيً  الدراسة من عينة في املئة 47.3نسبة أن  ت نتائج الدراسةظهر أ

ليرة تركية. ونسبة  0-500منهم يحصلون على دخل يراوح بين  في املئة 26.1 ليرة تركية. ونسبة 501-1000بين 
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على دخل يراوح  في املئة 4.4ليرة تركية. ونسبة  1001-1500بين  ايراوح دخلهم الشهري وسطيً  في املئةو 18.3

 ليرة تركية. 2001فقط يتجاوز دخلها الشهري  في املئة 3.9تركية. ونسبة رة لي 1501-2000بين 

 يبين متوسط مقدار الدخل الشهري لعينة الدراسة (11الجدول رقم )

الدخل الشهري املتوسط لعينة  النسبة

 الدراسة

26.1 500-0 

47.3 1000-501 

18.3 1500-1001 

 4.4 2000-1501 

 2001فما فوق   3.9 

 

 ياجات الضرورية لعينة الدراسةلحتا -9
اإلجابات املتعلقة بالحاجات األساسية والضرورية كانت من حيث توزعها متوازنة أن  لى الرغم منع

ولوية بنسبة متوسطة بلغت السكن واإليواء كان لها األ إلى  الحاجةأن  تأظهر النتائج امليدانية أن  ، إالانسبيً 

اركين ملوضوع اإليواء الحاجة الضرورية األولى ألمرين؛ األول تخصيصهم شامل عّد . وتعود مسألة في املئة 27

لجزء كبير من دخلهم الشهري لتسديد بدالت اإليجار املرتفعة، األمر الثاني هو معاملة مالكي املنازل 

 ذات مواصفات سيئة ال تستوفي الشروط اإلنسانية اللمتضرين من الحرب معاملة مختلفة، بتأجيرهم بيوتً 

 كن حتى أنه ال يمكن في األحوال الطبيعية تأجيرها ببدالت إيجار مرتفعة. لسل

 ( يبين الحتياجات الضرورية لعينة الدراسة12الجدول رقم )

االحتياجات الضرورية بحسب  النسبة

 األولوية

 املسكن واملأوى  27

 الصحة 20

 الغذاء 18

 التعليم 18

 امللبس )الكساء( 6 

 أخرى  11
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 مدينة غازي عنتابإلى  هجرة )اللجوء(باب الأس -10
 30مدينة غازي عنتاب بسبب قربها، وإلى  واؤ من املشاركين لج في املئة 48أن  ت النتائج امليدانيةظهر أ

فيها. وعليه بسبب وجود أقرباء لهم  في املئة 18لعمل. ولجأت نسبة امنهم لجأ إليها بسبب وفرة فرص  في املئة

 األرضية األساسية لهذه الهجرة. ي عنتاب،لتاريخية والتجارية بين حلب وغاز فقد شكلت العالقات ا

 مدينة غازي عنتابإلى  لجوء عينة الدراسة أسباب( يبين 13الجدول رقم )

مدينة غازي إلى  اللجوء أسباب النسبة

 عنتاب

 بسبب قربها  48

 بسبب وجود فرص العمل 30

 بسبب وجود األقرباء 18

 أخرى  أسباب 4 

 

 سورية بعد انتهاء الحربإلى  التفكير في العودة -11
 نولية التجريبية التي أجريت في سبيل تحقيق قابلية االستبيان للتطبيق، كان الجواب عي الدراسة األ ف

من الحساسية. كان قالب )نص(  اسورية بعد انتهاء الحرب؟ يحمل كثيرً إلى  العودةفي سؤال هل ترغبون 

سورية؟. ولكن وبعد التغذية الراجعة والتنقيح الذي أجراه إلى  العودةفي ترغبون  ي هو: هلولالسؤال األ 

االستبيان( أضيفت عبارة "بعد انتهاء الحرب" على رأس الجملة الخاصة بالسؤال. على الباحثون )القائمون 

ن أوريين بيحمل مخاطر االعتقاد والتفكير لدى الالجئين السأن  كان من املمكن ول ألن قالب السؤال األ 

من عينة الدراسة تفكر  في املئة 87وجودنا هنا ويريدون مغادرتنا. وعلى هذا فإن نسبة في هؤالء ال يرغبون 

 سورية بعد نهاية الحرب.إلى  في العودة

 سورية بعد نهاية الحربلى إ ( يبين نسبة الراغبين من عينة الدراسة في العودة14الجدول رقم )

سورية إلى  ةهل ترغب في العود النسبة

 بعد نهاية الحرب؟

 نعم 87

 ال 13
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 دولة أخرى إلى  رغبة أفراد العينة في مغادرة تركيا -12
إلى  من أفراد العينة أبدت عدم رغبتها في مغادرة تركيا في املئة 79أن  ت نتائج الدراسة امليدانيةظهر أ

إحدى أو  اأوروبإلى  ى كان خياره املغادرةر خأدولة إلى  من أبدى رغبة في املغادرةأن  دولة ثانية. ولكن لوحظ

 الدول العربية.

 ( يبين نسبة الراغبين من عينة الدراسة في مغادرة تركيا15الجدول رقم )

 ادرة تركياالرغبة في مغ النسبة

 نعم 79

 ال 21

 

 التصور في ما يتعلق بموقف سكان غازي عنتاب من السوريبن -13 
ستقبله بافعال وتصرفات إيجابية اشعب غازي عنتاب أن  ينة الدراسةمن أفراد ع في املئة 58.5فاد أ

سمج غليظ  شعب عنتابن إ منهم في املئة 24.3ومحب للخير. بينما قال  وأنه شعب مضياف ومتفهم

تجاه موقفه من السوريين بسبب تلقيه ملعاملة وتصرف سلبي منه. أما  اسلبيً  ايًم و الطباع، وأبدى تق

  اإيجابً أو  اغازي عنتاب تجاه السوريين سلبً  وا موقف شعبن الذين وصفو املشارك
ً
وجود  سّوغمن م اانطالق

 .املئة في 17.2فكانت نسبتهم  من البشر في كل قوم ومجتمع ئالجيد والسي

في ما يخص موقف شعب مدينة غازي عنتاب وتصورهم  العينة أفراديم و ( يبين تق16الجدول رقم )

 من السوريين

العينة ملوقف شعب مدينة غازي  ادأفر يم و تق النسبة

 عنتاب من السوريين

 إيجابي 58.5

 سلبي 24.3

 إيجابي-سلبي 17.2

 

 والتواصل مع السكان املحليينق العالقة و  أهم العوامل التي تع -14
ق بناء العالقة بين الشعب و ( يبين أهم العوامل التي تحول دون إنشاء التواصل وتع17الجدول رقم )

 الجئين السورييناملحلي وال
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هو أهم العوامل  عامل "اللغة"ن إ من املشاركين قال: في املئة 38.3أن  ت نتائج الدراسة امليدانيةأظهر 

 عوقاتاملأن  منهم في املئة 23.3 أفادق التواصل وبناء العالقة بين السوريين والشعب املحلي. بينما وّ التي تع

اف النابعة من االختالف الثقافي والعادات هي التي تق
ً
التصرفات الفردية أن  في طريق التواصل. غير معّوق

ألحكام املسبقة من السكان املحليين تجاه السوريين، كانت التي تشتمل على الفظاظة والغلظة وإطالق ا

قة للعالقة وبناء التواصل بين الشعبين. و حد العوامل املعأذلك هو أن  من العينة في املئة 17.9 عّد في  اسببً 

في الحيلولة دون إنشاء هذه العالقة، فعلى سبيل املثال؛ إقدام  االختالف في نمط الحياة سببً كما يوصف ا

جمع القمامة لتأمين لقمة العيش يحول دون بناء التواصل وإنشاء العالقة أو  الالجئين على التسول  بعض

صور نحو الشعب الذي يقدم على التسول يضر بالت الجئال املشاركون  ّد مع الشعب املحلي. فبينما يع

يرون في جمع القمامة التسول وسيلة غير مشروعة للكسب. فإنهم أن  فتراضسمعته باإلى  السوري ويس يء

  االجئين مجهودً إلى امين سبل العيش بالنسبة ألت
ً

 مبذوال
ً

 يستحق التقدير. وعمال

 

 موقف الجهات واملؤسسات العامة من السوريين -15
الجهات واملؤسسات العامة في مدينة ن إ العينة: أفرادمن  في املئة 58.3ال فق نتائج الدراسة امليدانية قو 

 ابل السوريين غازي عنتاب تستق
ً

ينم عن حسن الضيافة وحب الخير. ولكن مقابل ذلك  اإيجابيً  ستقباال

عن موقف هذه الجهات واملؤسسات بسبب املعاملة الفظة  اسلبيً  امنهم توصيًف  في املئة 41.8أبدى 

 ات املبنية على أحكام مسبقة تجاههم.والتصرف

  

معوقات بناء العالقة وإنشاء التواصل مع  النسبة

 الشعب املحلي

 اللغة 38.3

 والتقاليداختالف الثقافة والعادات  23.3

 التصرفات الفردية 17.9

 االختالف االقتصادي 6.6 

 االختالف األخالقي 5.8 

 القواعد القانونية الناظمة 1.9 

 الصحافة واإلعالم 0.4 

 أخرى  5.8 
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 في غازي عنتاب من السوريين( يبين موقف الجهات العامة واملؤسسات 18الجدول رقم )

موقف الجهات واملؤسسات  النسبة

 العامة

 موقف إيجابي 58.3

 موقف سلبي 41.7

 

 الشعور باألمان في مدينة غازي عنتاب -16
من املشاركين يشعرون باألمن واألمان في مدينة غازي عنتاب.  ملئةفي ا 87أن  ت النتائج امليدانيةظهر أ

ها أوضاعو ن أجواء الحرب م ابعيًد  من على الحياةفر فيه األ االعيش في وسط يتو إلى  ذلك أسبابويعود أهم 

. ويمكن ترتيب في املئة 12وا بأنهم ال يشعرون باألمن في املدينة فبلغت أفادالنفسية. أما نسبة الذين 

نها تتضمن الوضع املعلق )املجهول( الذي أات النفسية السلبية التي جلبتها الحرب على الالجئين على أثير الت

سورية وإلى إلى  خلقه الشعور بالحرمان من االنتماء، مشكالت اللغة والتواصل، القلق من إعادة الترحيل

كام املسبقة، والتصرفات التمييزية حاأل املخيمات، املشكالت الناجمة عن املعاملة املبنية على التمييز وعلى 

 واملقلقة على الصعيدين العام والخاص.

 ( يبين مدى الشعور باألمن واألمان في مدينة غازي عنتاب19الجدول رقم )

هل تشعرون بأنفسكم في أمان في  النسبة 

 مدينة غازي عنتاب؟

 نعم 87

 ال 12

 

 التعريف بالوضع القانوني -17
تعريف الوضع في من املشاركين في االستبيان يرغبون  في املئة 35أن  ةاسة امليدانيت نتائج الدر ظهر أ

تعريفهم في يرغبون  في املئة 14تراك، وأن يمواطن بوصفهم في املئة 21ن، ويالجئ بوصفهمالقانوني للسوريبن 

عته مدينة غازي مهاجرين نتيجة النهج الذي اتبهم عّد باركين من املش في املئة 27ن، ورغب ينازح بوصفهم

 اتوصيفه الجئً  أفادبيوتها وأبوابها. وبناًء على ذلك، فإن من  التي قدمت لهم املساعدة وفتحتعنتاب وتركيا 

إلى  استند ابضرورة توصيفه مهاجرً  أفادعقالنية، ومن  قانونية/ات سّوغمإلى  استند اتركيً  امواطنً أو 

ات سّوغمإلى  كثر سطحية واستندأ ااختار تعريًف  انازًح  بضرورة توصيفه أفاددينية وثقافية، ومن ات سّوغم

 دينية.أو  لى أرضية قانونيةإآنية للحالة الراهنة أكثر من استناده 
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 ( يبين تعريف الوضع القانوني لعينة الدراسة20الجدول رقم )

 تعريف املركز القانوني النسبة

 الجئ 35

 مهاجر  27

 مواطن تركي 21

 نازح 14

 أخرى  3 

 

 العينة لفكرة الحصول على الجنسية التركية أفرادتأييد  -18
 43" باملوافقة. وأبدى اتركيً  اأكون مواطنً أن  من املشاركين في االستبيان جملة "أرغب في في املئة 46ابل ق

فكرة الحصول  اقاطعً  اعينة الدراسة رفضً  أفرادمن  في املئة 11منهم تردده حول املسألة. بينما رفض  في املئة

إلى  العودةفي سؤال "هل ترغب  نمن املشاركين قد أجاب بنعم ع في املئة 87نسية التركية. وكان على الج

الرغم من ذلك كانت هناك على ه ( أعاله. غير أن14سورية بعد نهاية الحرب"؟ كما هو وارد في الشكل رقم )

 اتركيً  اأكون مواطنً أن  املوافقة على جملة "أرغب فيمن املشاركين ردت باإليجاب و  في املئة 46شريحة نسبتها 

". هذا الفارق نابع من أهمية الحصول على الجنسية التركية التي قد تمنح هؤالء الالجئين بعض الحقوق 

( 14السؤال الوارد في الشكل رقم ) ناملشاركين أجابوا عأن  فيها. ما يعنياملكتسبة نتيجة طول مدة إقامتهم 

 ( بمقاربة عقالنية.21السؤال الوارد في في الشكل رقم ) نعاطفية وع بمقاربة حسية

 ( يبين الرغبة في الحصول على الجنسية التركية21الجدول رقم )

هل تؤيد فكرة الحصول على الجنسية  النسبة

 التركية؟

 أؤيد الفكرة  46

 متردد 43

 ؤيد الفكرةأال  11

 

 زي عنتابن في اقتصاد مدينة غايمساهمة السوري -19
السوريين ساهموا مساهمة جدية في اقتصاد مدينة عنتاب. فيما ذكر ن إ من املشاركين في املئة 89ال ق

أثناء في اإلنفاق  الخصوص. وكانت الزيادة في مستوى نه لم يكن لهم مساهمة تذكر في هذا أمنهم  في املئة 5

يادة اإلنتاج. ويالحظ أنه في مراحل متقدمة في ز  اى بشكل خاص سببً ولاأل ة رحلاملموجة اللجوء الكبيرة في 

 من املساهمات االقتصادية واإلنتاجية عبر إنشاء الشركات وممارسة التجارة. االسوريون عددً  أظهر
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 ( يبين آراء العينة حول مساهمة السوريين في اقتصاد مدينة غازي عنتاب22الجدول رقم )

هل تؤيد فكرة مساهمة السوريين في  النسبة

 مدينة غازي عنتاب؟ اقتصاد

 نعم أؤيد  89

 ال أؤيد  -ال 5 

 )متردد في الحكم( الست متاكًد  6 

 

 ضرورة تعلم اللغة التركية لتحقيق التواصل األمثل -20
 ّد لة اللغة والتواصل تعأمن املشاركين في االستبيان بضرورة تعلم اللغة التركية ألن مس في املئة 87 رى ي

 نسجام االجتماعي.من أهم الدالالت على اال

 عينة الدراسة حول تعلم اللغة التركية من أجل التواصل األمثل أفراد( يبين آراء 23الجدول رقم )

تعلم اللغة التركية ضرورة أن  رى هل ت النسبة

 لتحقيق التواصل األمثل؟

  أؤيد 87

 أؤيدال  5 

 متردد 7 

 

 ن الرجل واملرأةبأن الحقوق في مدينة غازي عنتاب متساوية بي ظنأ -21
أن الحقوق في مدينة غازي عنتاب متساوية  رأىمن املشاركين  في املئة 46أن  ت النتائج امليدانيةظهر أ

في هذا  امنهم مترددً  في املئة 17نها ليست متساوية. بينما بقي إقال  في املئة 37بين الرجل واملرأة، في مقابل 

 الخصوص.

 لعينة حول تساوي الحقوق بين الرجل واملرأة في مدينة غازي عنتابا أفراد( يبين آراء 24الجدول رقم )

 ةالحقوق متساويأن  رى هل ت النسبة

 في غازي عنتاب بين الرجل واملرأة؟

 أؤيدنعم  46

 أؤيدال  -ال 37

 متردد 17
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السوريين هل كانوا يفضلون الزواج من يكم لو كان ثمة خيار لدى أر في  -22

 األتراك؟ 
ي: "لو كان لي الخيار عند الزواج تالستبيان كان نص السؤال هذا قد أعد على الشكل اآلند تنقيح اع

تعديل  جرلكن بعد التنقيح الوارد على االستبيان بعد التغذية الراجعة،  لكنت اخترت الزواج من األتراك".

اج من األتراك؟ رأيكم لو كان ثمة خيار لدى السوريين هل كانوا يفضلون الزو في " قالب السؤال ليكون:

ة وبناًء على ذلك؛ فإن نسبة املشاركين الذين قالوا ال نفضل خيار الزواج من األتراك حتى لو سنحت الفرص

خبار تساهم في فهم مجموعة من األ أن  نها يمكنأ. وهذه النسبة تتصف بفي املئة 70إلى  لنا بذلك وصلت

 انعكاًساالحياة اليومية في وقائع التي انعكست ث والحوادالتي انعكست على وسائل اإلعالم وكذلك بعض ال

"بالنفي"، ونسبة  في املئة 69بشكل خاص بنسبة  نجبأوكانت النساء السوريات املشاركات قد  ،اأكثر ارتياًح 

 مترددة في هذا الخصوص. في املئة 12هذه العبارة. بينما كانت نسبة  ن"باإليجاب" ع في املئة 19

 ء العينة املشاركة حول مسألة الزواج من األتراك( يبين آرا25الجدول رقم )

لديكم فرصة للزواج من  لو كان النسبة

 ك فهل تفضلون ذلك؟اتر األ

 ال  70

 نعم  16

 متردد 14

 

 في األجور بين املواطن السوري واملواطن املحلي اأن هناك تمييزً  ظنأ -23
بين املواطن السوري واملواطن املحلي  اناك تمييزً بن ه ظنمن املشاركين تأييده لعبارة "أ في املئة 89بدى أ

من  في املئة 4أنه ال يوجد تمييز، في حين كان  في املئة 7ما يخص موضوع األجور واملعاشات" ، بينما قال  في

 في هذا الخصوص. ااملشاركين مترددً 

 تراك( يبين وجود تمييز في دفع األجور بين السوريين واأل26الجدول رقم )

ة وجود تمييز في هل تؤيد فكر  النسبة

 األجور؟

  أؤيد 89

  أؤيدال  7

 متردد 4
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 تمسك بثقافتي أكثر هناأأنني  ظنأ -24
أكثر فأكثر هنا"، في  بها وأرتبط تمسك بثقافتيأأنني  ظنمن املشاركين تأييده لعبارة "أ في املئة 43ّين ب

الشعور بالضيق أن  ومن املالحظ هنا .امترددً  املئةفي  19قالوا ال نؤيد ذلك، بينما كان  في املئة 38مقابل 

هذا االنقطاع في الحالة السورية أن  الذي يجلبه االغتراب يساعد على زيادة تمسك اإلنسان بثقافته. إال

ألن االنقطاع الثقافي واالجتماعي ال يحمل صفات دينامية القوة العاملة التركية األملانية،  اوكبيرً  اليس حادً 

 قافي لم يكن له ذلك التأثير الكبير.ف الثفاالختال 

 العينة بالرتباط بثقافتهم أفراد( يبين مدى تأييد 27الجدول رقم )

كثر أهل تؤيد فكرة االرتباط بثقافتك  النسبة

 هنا؟

 أؤيد 43

 أؤيدال  38

 متردد 19

 

املرأة  أفضل من شروط حياة ملرأة العنتابيةإلى اشروط الحياة بالنسبة  -25

 وريةالس
 56شروط حياتها كانت بشروط حياة املرأة العنتابية أفضل مقارنة أن  من النساء ظنانت نسبة من يك

 .في املئة 33عكس هذا فقد كانت  ظن، ونسبة من يفي املئة

 ورية( يبين آراء املشاركين حول شروط الحياة بين املرأتين العنتابية والس28الجدول رقم )

اة املرأة شروط حيأن  رى هل ت النسبة

فضل من شروط حياة أالعنتابية 

 املرأة السورية؟

 نعم  56

 ال 33

 متردد 11

 

 هناإلى  ال أشعر بنفس ي منتميً  -26
بينما نسبة من لم  ، في املئة 57هنا" إلى  الغت نسبة من أيد من املشاركين عبارة "أشعر بنفس ي منتميً ب

تطور الشعور باالنتماء لشعب ن إ .في املئة 15م فكانت نسبتهم ، أما املترددين منهفي املئة 28يؤيد ذلك كانت 



 
 23 

 إلى  ترك بالده والهجرةإلى  اضطر
ً

. ولهذا فإن هذا دولة أخرى بسبب الحرب سيستغرق سنوات وأجياال

 النتماء.من الشعور با انسبة عالية نسبيً إلى  املعطى يشير

 ( يبين نسب شعور املشاركين بالنتماء29الجدول رقم )

 هنا؟إلى  اهل تشعر بنفسك منتميً  سبةالن

 ال 57

 نعم 28

 متردد 15

 

 ن من وجود السوريينو السكان املحليين ممتعضأن  ظنأ -27
شعب املدينة املحلي غير مرتاح من ن إ عينة الدراسة املشاركين في االستبيان أفرادمن  في املئة 68ال ق

 نع في املئةو 87الرد اإليجابي بنسبة أن  عكس ذلك. غير بأنه يفكر في املئة 19 أفادد السوريين هنا، و و وج

هذه لم اإلحساس بحالة عدم االرتياح أن  إلى سؤال هل تشعر بنفسك بأمان في مدينة غازي عنتاب؟ يشير

 امتعاض كبير.إلى  يؤد

( يبين آراء العينة املشاركة حول امتعاض السكان املحليين من وجود السوريين في 30الجدول رقم )

 دينة غازي عنتابم

هل السكان املحليين ممتعضين من  النسبة

 د السوريين في املدينة؟و وج

 نعم 68

 ال 19

 متردد 13

 

لدي معرفة وعلم بالحقوق والواجبات والقواعد التنظيمية التي تخص  -28 

 السوريين في تركيا
د التنظيمية القانونية املتعلقة نها ليست على دراية وعلم بالحقوق والقواعإمن العينة  في املئة 65ال ق

 فقط معرفته بهذه املسائل. في املئة 15، وأبدى امترددً  في املئة 20بالسوريبن، فيما كان 

 ( يبين مدى علم عينة الدراسة بالحقوق والقواعد الناظمة املتعلقة بالسوريين31الجدول رقم )
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هل لديك علم بالحقوق والواجبات  النسبة

الخاصة  والقواعد التنظيمية

 بالسوريين؟

 نعم 15

 ال 65

 متردد 20

 

 ي:أتوالزيارات املنزلية ما يوقد تبين من خالل االستبيان 

اجتهاد املرأة السورية املتعلمة من حملة الشهادات في البحث عن عمل ولكنها لم تجد ذلك  •

 العينة. أفرادالعمل باستثناء بعض 

 صعوبة.تغطية االحتياجات الغذائية األساسية ب •

الثدي. ووجود إصابة إحدى النساء التي فقدت زوجها بعد تعرضه للتعذيب، بمرض سرطان  •

 ايوميً  اسرتها، وأنها تقوم ببعض األشغال اليدوية التي تحقق لها واردً أ أفرادقين بين و جرحى ومع

ام نها ال تتمكن من إطعلك( ليرة من أجل تأمين لقمة العيش، و 15-10ال يتجاوز خمس عشرة )

 فر هذا الكسب.ااألسرة عندما ال يتو  أفراد

وجود عائلة مؤلفة من األبوين وخمس بنات يعيشون في مدرسة حضانة خاصة ويعملون فيها  •

 شهر، ما يلقي بكامل العبء على املرأة.أويبقى بال عمل أربعة  اسبوعً أ. والرجل يعمل امعً 

الذين يقيمون في بيوت للشباب العازبين وجود بعض الخريجين الجامعيين من الالجئين الذكور  •

  100ها ما ال يقل عن يوجد في
ً

ن إ- مياومين مقيم. ويعمل هؤالء في مدينة غازي عنتاب عماال

 
ً

 دين في سورية.و ما يكسبونه ألهاليهم املوج اويرسلون جزءً  -اطبعً  وجد عمال

 عدم تمكنهم من التقدم بطلبات عمل بسبب عدم معرفتهم للغة التركية. •

ع ما في مدينة غازي عنتاب بأجر شهري ال وجود عينة من السوريين الذين يعملون في مصن •

ذلك إقدام أرباب إلى  ليرة تركية مع غياب كامل للضمانات والتأمينات، أضف 700يتعدى 

يعمل أن  العمل على تشغيل هؤالء مدة من الزمن ثم طردهم منه بعد إيجاد بديل آخر يمكن

جانب عامل سوري لى إن رب العمل التركي وقف إكانت هناك عينة قالت بأجر اقل. ولكن 

 تعرض إلصابة عمل وقدم له الدعم املادي واملعنوي.

 الخدمات بشكل كامل.إلى  ق وسبل الوصول ائعدم معرفتهم بطر  •

تصال على الرغم من اال عدم استجابة سيارة اإلسعاف في إحدى الحاالت التي استوجبت ذلك •

 الجئين.كونهم إلى  ت. وإسناد هذا املوقفامر  3 بالطوارىء
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ينظر السوريون بعين الريبة  وتعددها ت السوريينولابسبب كثرة األبحاث والدراسات التي تن •

والحكم املسبق على القائمين بعملية االستبيان )جامعي البيانات( عبر سؤالهم: هل ستسألوننا 

 وتذهبون كما فعل من قبلكم؟  اأنتم أيضً 

الكهرباء إلى  بدل إيجار لبيوت تفتقر اتركية تقريبً  ليرة 200دفع مبلغ إلى  اضطرار السوريين •

 مخازن للحطب وفحم التدفئة. اوكانت تستخدم سابًق 

وطن  املدارس في أحياءإلى  د دخلوا سن التعليم ولكنهم محرومون من الذهابأوال وجود  •

 دارس.مإلى  ، وحاجة هذه األحياءوأونالدي وأوجاكالر

 ة املساعدات اإلغاثية مع املخاتير.معاناتهم مشكلة في اللغة وإدار  •

كأنهم  تراكجار بالسوريين وتعرضهم لردات فعل وإظهارهم من األيارتفاع بدالت اإل  أسبابربط  •

 هم من كان سبب هذه الحرب.

 تجنب التعميم ومعاملتنا معاملة إنسانية. تراكعلى األأن  ظهور شكوى مفادها •

مواصلة عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص حياتها في كراج للسيارات وقضاء حاجاتها في إحدى  •

 الحدائق.

يقيمون في منزل واحد وشكواهم من ارتفاع  اهما خمس عشرة فردً أفرادوجود عائلتين مجموع  •

 بدل اإليجار وقلة فرص العمل.

 إلعالن عن نتائج االنتخابات؟سورية بعد اإلى  سوريين حول: هل ستعيدونناتساؤل بعض ال •

 .اد هنا مضطرً و بأنه موج غلبهمأن و السوري أفاد •

قضية الالجئين في نهاية ل ن و كانت األسئلة التي تتعلق بكيفية املقاربة التي يبديها السكان املحلي •

ألبحاث ودراسات  اتشكل هذه الدراسة أساًس أن  الدراسة على قدر كبير من األهمية. وينتظر

السكان املحليين. ولكن ظهور مجموعة من نظر لة الالجئين من وجهة أمس ول انتتة مقبل

املشاهدات املتعلقة بقضايا بعضها مشتركة وبعضها مختلفة بين السكان املحليين والالجئين 

 تكامل لنتائج الدراسة.همية كبرى لجهة إكساب الأفي مرحلة الدراسة امليدانية، يعرض 

إلى  عض املشكالت املشابهة التي يعانيها الالجئون، فإضافة الالجئينيعاني السكان املحليون ب •

الخدمات العامة نتيجة الضغط إلى  العدد السكاني الكثيف ملدينة غازي عنتاب جعل الوصول 

 يعانيان املشقة ذاتها.كليهما ، ما جعل الشعبين اصعبً  االسكاني أمرً 

على أسعار العقارات ومشكلة املواصالت  تضرر االعمالة املحلية بسبب الزيادة التي طرأت •

من مثل هذه  اوعدم خضوع الالجئين للتكليف الضريبي واألجور املنخفضة، ومعاناتهم جديً 

 املشكالت.

حق انتشار ظاهرة الزواج العرفي الذي ينعكس بين حين وآخر على الصحافة ووسائل اإلعالم أل •

 . كليهما الضرر باملرأة من الجانبين
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اآلن إلى  زالت تستقبل على مدينة غازي عنتاب. فاملدينة ما اخاصً  اهرة الالجئين وضعً فرضت ظا •

 غازي عنتاب سواًء نتيجة الهجرة الداخليةإلى  ن و هجرات من املدن املحيطة واألرياف، فالوافد

من التعاطف بين السكان  ااملدينة، ما خلق نوعً طراف أا في الخارجية يستقرون نسبيً  مأ

الرغم من وجود بعض الفارق بين الالجئين والسكان الوافدين على الالجئين. لكن و املحليين و 

بالهجرة الداخلية، إال أنه سجل في بعض األحياء السكنية تأسيس نوع من العالقات الجيدة 

 بين الطرفين.

السوريين وعائالتهم الذين يمارسون حياتهم بشكل  ظهر بعض الحركات )االعتداءات( ضد •

الضرب وسلبهم ومضايقتهم لكونهم بلس، كإحراق دكاكينهم وسياراتهم واالعتداء هادىء وس

هم كالسرقة والتسول والتعرض لآلداب ومخالفتهم هالجئين فحسب. بسوق بعض املزاعم تجا

أغلبهم ن يبسبب كون السوري اسبيً خالق العامة. ولكن هذه املزاعم السلبية ال سند لها نلأل 

 ام وأماكن عملهم.قاموا بتأسيس حياتهم ونظ

افتتاح  جرى تعلم اللغة العربية لتحقيق االنسجام، بل ل ظهرت بوادر سعي السكان املحليين •

 هذه الغاية.إلى  دورات لتعلم اللغة العربية للوصول 

 

  
ً
 : اللقاءات البؤرية الجماعية املركزة اثالث

ظة التنوع واالختالفات التي لم مالحإلى  ف املبتغى من اللقاءات البؤرية الجماعية الوصول ان الهدك

الخاطئة التي فهمت  هوماتعن التعميم. وتالفي النواقص وتجنب املف اتنعكس على ورقة االستبيان بعيًد 

معينة بقدر استيعاب  هوماتالهدف منها استخراج مف كساب عمق للبيانات الواردة فيه. ولم يكنإمنه و 

معلومات والبيانات املبنية على تجارب املشاركين فيها ، وتكوين حوض )مجمع( للهوماتوإدراك تلك املف

جرى . ولذلك، وحالتهم وتصورها وبياناتهم الشخصية عبر إظهار كيفية إدراك واقع الالجئينوخبراتهم 

سهيل الرؤية ومشاهدة اللوحة الكبيرة )الصورة إفساح املجال لالجئين بعرض آرائهم ووجهات نظرهم بغية ت

 العامة( لواقعهم.

بشكل مستمر خالل اللقاءات البؤرية الجماعية املركزة التعبير عن القضايا الواردة أدناه  جرى ذلك ول

 ومتكرر من شريحة واسعة من املشاركين:

اليومية والعملية حقيقية وجدية على صعيد الحياة  تمشكال في مساهمة عدم املعرفة باللغة  •

وية من أجل إنشاء التواصل وزيادة ولأوفي النطاق العام. وضرور تعلم اللغة التركية ك

 االنسجام.

فر الشروط اإلنسانية في األبنية املأجورة من ااالرتفاع الكبير في بدالت اإليجار، وعدم تو  •

 دكاكين ومنازل وأكشاك وغيرها.
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الرغم من إمكان إيجاد فرصه على يات، والطرد من العمل االنخفاض الكبير في األجور واليوم •

 جية وكيفية. ات مزاسوغمل

 الشكر واالمتنان الكبير للجمهورية التركية ملا تقدمه من خدمات. •

التأثير النفس ي واالجتماعي للمضايقات اللفظية التي يلقاها الالجئون في الدوائر الرسمية  •

 والعامة.

 يقولون ذلك؟" ذاوريين القذرين. ملايصفوننا في الشارع بالس"

 ف ا"وكأننا لم نكن نملك بيوتً 
ً

. نحن لم اأننا لم نكن نملك بيتً ون طنّ ي، هم اكبيرً  ي سورية. كان لدينا منزال

بدالت اإليجار بعد  نعتد على حياة كهذه، يؤجروننا البيوت الصغيرة بثالثمئة ليرة، ثم يقولون لنا ارتفغت

 ه الطريقة؟"ولكن ملاذا يعاملنا أصحاب البيوت بهذ امجيئكم. نحن ندرك أنهم تضرروا من هذا الوضع أيضً 

عامل. لكنهم قالوا إلى  لعمل، ذهب ابني للعمل في أحد األفران بسبب حاجتهمل"ال يفسحون املجال لنا 

 امراة". عاملإلى  له: نحن بحاجة

 الرجل ولو وجد  "رجالنا ال يعملون،
ً

ويقعد  ا، فزوجي يعمل شهرً سوغدون ممن ة مدفإنه يطرد بعد  عمال

 شهر".أعن العمل أربع 

نتم لم أأغنياؤكم ن إ يقول: وهللا همبعضأن  زي هللا الدولة التركية خير الجزاء، احتضنوننا، حتى" فليج

 ة التركية جزيل الشكر".هم. نحن نشكر الدولءكم. فاألغنياء يعيشون غناهم وثراءيساعدوا فقرا

إلى  شيرةفأقدمت سيدة على ضربي بكتفها هكذا ]م -قرة كوز - مع إحدى صديقاتي في شارع أمش ي"كنت 

 نتم من كنتم تنقصوننا. أفهم التركية أنا. ثم قالت: متى سترحلون؟"أطريقة الضرب[ قائلة: 

يشيرون )بأصابعهم إلينا هكذا( قائلين: ستخدم طريقة غطاء الرأس التقليدية لدينا. ألنهم أعد أ"لم 

 لطريقة التركية".عمل على تغطية رأس ي كالنساء التركيات على اأانظروا هذه سورية. ولذلك بدأت 

انطلق امللتقى بهم عند بيان املشكالت التي تعترضهم في الحياة اليومية على صعيد العالقات الفردية  

 جيدون وفيه السيئون".ال مكل قوم فيهأن  والعامة من مقاربة "

هناك الجيد  اأيضً  تراك*كما يوجد الجيد ويوجد الس يء من الناس بين السوريين، فإن من بين األ

للحرج  اهنا بمزاجنا، هناك من يدرك وهناك من ال يدرك ذلك. نحن كنا سببً إلى  وهناك الس يء. نحن لم نأت

 ذلك". في ملن هنا، ولكننا لم نكن نرغب 

 لوننا عن هذا؟"أن هناك حرب في بالدنا هل تعاملوننا كما نعاملكم؟ ملاذا كل ذلك؟ ملا يس"يقولون: لو كا

أبناء بلدهم من ضحايا الحرب ليسلكوا بعض السبل واآلليات  ألوضاعن يتبين استغالل بعض السوري 

 لكسب معيشتهم.

 
ً

جل الحصول عليها نصطف في الرتل، أة نسعى للحصول على بطاقة الهوية، ومن ّد نحن في هذه امل "فمثال

تون بعض السوريين العاطلين عن العمل يأأن  . ولكن تبيناوهو رتل طويل تحدث فيه املشاجرات أحيانً 

ليرة تركية. نحن منزعجون  100  آلخرين بمبلغل التسلسل )الدور( رقم يبيعون للوقوف في الرتل، ثم  امبكرً 

 ولسنا مترتاحين من هذا الوضع، إال أنه وسيلة لهم من وسائل كسب لقمة العيش".
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ي، بين حقيقية وجدية مع مخاتير بعض األحياء مثل دوز تبا، وطن، اوجاكالر، بي ديل تظهرت مشكال  

 أڤلر على وجه الخصوص.

ن قربياملها على يوزع"مختار محلتنا ال يقوم بتوزيع إعانات التدفئة )الفحم الحجري( بشكل عادل، هو 

  . ذهبت إليه ألحصل منه على وثيقة من أجل بطاقة الهوية الشخصية )الكيمليك( لكنه أخذ مني مبلغمنه

 ليرات". 10

ليرات. ومع ذلك لم يسلمنا  10صول على الفحم، فأخذ منا مبلغ "كنا قد اكتتبنا لديه من أجل الح

 الفحم".

ت مشاهدة مجموعة التغييرات والتبدالت جر أثناء اللقاءات في التي ظهرت  جانب املواقف الوقائية ىإل 

في  اوقائيً  احدوث تفكك في عقد األسر )العائالت(. وكانت النساء هن اللواتي أبدين موقًف إلى  التي تشير

 ثر هنا.العائلية أكثر فأك روابطالمثلة والنماذج حول ازدياد لعموم وقدمت بعض األ ا

ابنتي هي من تشتغل ألن زوجي ال يجد فرصة للعمل. فابنتي تأتي باملال وتقدمه ألبيها،  على سبيل املثال"

 نها ستشتري بنطاإوفي العيد املاض ي كانت ابنتي قد ادخرت لنفسها بعض النقود وكانت تقول 
ً

بهذه النقود،  ال

 ا ببعضنا أكثر".لكنها أعطت النقود بعد ذلك ألبيها، وبهذا الشكل ارتبطن

غلب اقتصادية املنشأ. فعدم تمكن األب من إيجاد عمل ساهم مارات التفكك الثقافي فكانت في األ إأما 

 في في البدء 
ً

سلوك إلى  نساء والبناتفي اضطرار ال تغير األدوار داخل األسرة. وتسبب عدم إيجاد الذكور عمال

النساء فكانت مختلفة.  فيالرجال. أما تأثيراته  فيفس ي في التاثير الن اطريق العمل، وكان هذا الوضع سببً 

 ة إحدى النساء املشاركات تحمل طابع االختصار للحالة بإيجاز: فادإوكانت 

 لقد تحطمت قوة الرجال، ولكننا ال نظهر لهم وال نشعرهم بذلك"."

 . اد أيضً وال ل الذي اعترى حالة األبوين ينطبق على األ التحو  

 من ثمصبحت أكثر مرونة و أالتي كانوا يحيونها في سورية،  االعملية التقليدية واملقيدة نسبيً فالحياة 

 ظهرت أمثلة على أنهم بدؤوا بممارسة حياة أكثر راحة هنا.

 تي، فهي ال تصغي إلي".نني أخرج مع صديقاإ"إن ابنتي على سبيل املثال تقول اآلن: 

 د:وال األهمية للتعبير عن مدى التغير في حالة األ غاية من  فيفإحدى املشاركات صرفت جملة  

 نتحدث لهم عن الحرية".أن  قبل ا"أصبحوا أحرارً 

سورية في الوقت إلى  العودةفي الرجال يرغبون أن  وبسبب تغير األدوار االجتماعية بين الجنسين، ثبت 

إلى  عزى تساء في البقاء في تركيا رغبة النأن  ذلكإلى  البقاء في تركيا. يضاففي فيه النساء رغبة الذي أبدت 

 هامش الحرية النسبية التي وجدوها وإلى مبدأ عدم تعدد الزوجات املطبق هنا.

"ولهذا السبب نرغب في الحصول على املواطنة )الجنسية( التركية، ألننا نشعر بأنفسنا وكأننا نعيش 

 رج الدنيا".خا

 ساعات فقط". 5-6الوضع في سورية ليس هكذا، يعملون  "املرأة تشتغل هنا ساعات طويلة،
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الخامسة والعشرين، أما إذا كانت إلى  كانت طالبةن إ لفتاة في سوريةإلى اقد يصل سن الزواج بالنسبة  

ركيا وفي غازي عنتاب. فيميل في ت ات تغيرً أظهر تزويجها في سن مبكرة. لكن األمور  جري الفتاة ال تدرس في

تزويجها قبل سن العشرين لتدخل في مسؤولية  جري تبقى البنت في بيت والدها يأن  بدل نهأإلى  التفكير

 زوجها في أسرع وقت ممكن. 

استخدمت عبارة "ما كان عليهم تزويج بناتهم".  تراكوفي نقد للذات بما يتعلق بزواج السوريات من األ

في  اعة سلبية هي التي كانت سببً اعترى مسألة الزواج السوري من وقائع ذات طبيما أن  ومن املعتقد

قل في ما يخص مسألة الزواج من سوريات في أمثلة أتشاهد أن  استخدام هذه العبارة. غير أنه من املحتمل

لى الزواج إال الفتاة السورية العاملة لم تقدم عأن  املرحلة املقبلة. ولكن املفارقة التي بدت هنا، هي ثبوت

 لزواج. هذا افي بعد اإلعجاب والرغبة 

بيوتهن إلى  العودةفي سورية بعد نهاية الحرب، ذكرت النساء أنهن يرغبن إلى  وفي الحديث عن العودة 

 ولكن األمر في الوقت الراهن أكثر صعوبة مما يعتقد.

مدينة حلب  الحرب انتهت فيأن  لوخمس أنواع من اإلدارة، فأو  ألن سورية في الوقت الحالي تدار بأربع"

 في حماة".أو  العودة، فلن تنتهي في الرقةت جر و 

نه لو كانت هناك مسألة عودة، فإنها ستكون مجزأة وعلى مراحل إولهذا السبب، ليس من الخطأ القول: 

 من الوقت. اوستستغرق كثيرً 

 

 : النتيجةارابعً 
 تائج الدراسة املتعلقة بتحقيق النسجام ن

ئون مدركون ألهمية تعلم اللغة التركية من أجل تحقيق التواصل وبناء عالقات جيدة مع الالج •

التي  عوقاتاملى أن أول من املشاركين أكدوا في املئة 38السكان املحليين. وبحسب االستبيان فإن 

 23والسكان املحليين هي مشكلة اللغة. بينما ذكر  تحول دون بناء عالقة جيدة بين السوريبن

الفروقات الثقافية والتقاليد هي التي تحول دون بناء التواصل. وقد صعدت أن  منهم املئةفي 

 في اللقاءات الجماعية البؤرية املركزة. ول املقام األ إلى  هذه املسألة

والقواعد الناظمة لشؤون من املشاركين عدم علمه ومعرفته بالحقوق  في املئة 65أبدى  •

 ذلك. في امترددً  في املئة 20نه على علم بها، بينما كان إقال  ئةفي امل 15السوريين، في مقابل 

 نتائج الدراسة املتعلقة بموقف السكان املحليين •

يدرك السوريون بأنهم ساهموا مساهمة كبيرة في إحياء اقتصاد مدينة غازي عنتاب وأنهم  •

حليين. وعليه فإن جحاف نتيجة املقاربة التي يظهرها تجاههم السكان امليشعرون بنوع من اإل

من املشاركين في االستبيان على اعتقاد بأن السوريين كان لهم دور في نشاط اقتصاد  في املئة 89

 مدينة غازي عنتاب.
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 تراكبوجود تمييز في املعاشات واألجور بين املواطنين األون يظننسبة املشاركين الذين  •

 .في املئة 89واملواطنين السوريين بلغت 

أن السكان املحليين غير مرتاحين من ون ظنّ يمن السوريين  في املئة 68الذي كان فيه في الوقت  •

من العينة  في املئة 87نسبة أن  منهم يظن عكس ذلك. غير في املئة 19وجود السوريين. كان 

هل تشعر بنفسك بأمان في مدينة غازي عنتاب الوارد في  سؤال: نجابت باإليجاب عأكانت قد 

ن حالة االمتعاض هذه لم تفتح الباب أمام قلق إ. ولذلك يمكن القول 19الشكل رقم ))

 واضطراب كبير. 

تاريخية وثقافية ية مرجعومهما كان بين الشعب السوري وشعب مدينة غازي عنتاب من  •

ظهور دالئل إلى  دىأيد االجتماعي في املرحلة الحالية واقتصادية، فما حدث من وقائع على الصع

ظاهرة تزيد بوصفها وهذه الحالة تواجهنا  ،م "أنا واآلخر" عند السكان املحليينوأمارات ملفهو 

 في إذكاء التوتر االجتماعي.

 

 حدوث حلول أسرية واجتماعيةإلى  لنتائج املتعلقة التي تشير ا

في  56شروط حياة املرأة العنتابية أفضل من شروط حياتها ن إ تبلغت نسبة العينة املشاركة التي قال

 . في املئة 33عكس ذلك ن رأيفيما وصلت النسبة عند اللواتي  ،املئة

بسبب عدم اإلدالء  ،27و  22رتباط واالنتماء الواردة في الشكلين في موضوع اال  ااملشاركون غموضً  أظهر

 األسئلة املتعلقة بها. نبأجوبة واضحة املعالم ع

ت أكثر من غيرها باآلثار النفسية الشريحة التي شعر أن  أثناء الدراسة عن كثب علىفي الوقوف  جرى 

 للحرب والتمييز والفقر والبؤس، هم األطفال والنساء.

 

 املقترحات والتوصيات
لى أسس حقوقية وال يجب إسقاط ذلك إجئين من وجهة نظر تستند وضع الال إلى  يستلزم النظرقترح: م

 على قضية األمن والسالمة.

إيجاد حلول محايدة ملا قد يظهر من صعوبات  العمل على تشكيل هيكلية وسيطة هدفهامقترح: 

ومعوقات في العالقة مع الجهات واملنظمات التى تعنى بشؤون اإليجارات واملواد الغذائية واملدارس 

من اإلبالغ عن  الجئملستشفيات وغيرها. وإيجاد آليات من أجل اتخاذ التدابير الالزمة التي تمكن الوا

قضية تأجير املنازل بحسب أهوائهم، وعن مخاتير األحياء الذين  أصحاب املنازل الذين يتصرفون في

ت من أجله، ي وجدذيستغلون املساعدات املقدمة ألغراض ومآرب أخرى مختلفة تتعارض مع الهدف ال

وكذلك عن عناصر األمن الذين يتعاملون بروح ال يتفق مع مبدأ حس املسؤولية في القضايا األمنية 

الشخصية وإن  الجئلى معلومات الإأو  لى معلومات استخباراتيةإآللية املستندة هذه اأن  والعدلية. غير
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تح الباب في املديين املتوسط والبعيد ظهور بعض األزمات في املدى القريب، إال أنها ستفإلى  كانت ستؤدي

 ن من جهة ثانية.الالجئين من جهة، وإلى زيادة رأس املال االجتماعي بين السكان املحليي تإلنتاج حلول ملشكال 

عدم وجود أفق لحل األزمة في املنظور القريب، لذا يجب وعلى وجه السرعة، القيام إلى  انظرً مقترح: 

 القوى العاملة السورية.بدراسة مستفيضة لتحديد حجم 

أثناء عملية العالج والتداوي لتجاوز االضطرابات النفسية التي في إيجاد حل ملشلكة املترجمين مقترح: 

 ها الحرب.خلفت

العمل على إنشاء منطقة عازلة بتعاون دولي واسع النطاق من أجل إيجاد حلول للصعوبات مقترح: 

الحرب ستنتهي وأن آثارها أن  خارجها، على افتراض أساس ي وهوالتي قد تظهر داخل املخيمات و  تواملشكال 

 ستنقص.

ما أن  الالجئين والسكان املحليين. غير ما يحدث بين االجهات املعنية تدرك يقينً أن  من الطبيعيمقترح: 

املراكز أو  ستشفياتاملإلى  . قال: "ليتفضل أحد مسؤولي الدولة وليدخلاقاله أحد الالجئين كان الفتً 

 عندها ستدركون معنى الصعوبات التي نعانيها".، مكاتب املخاتير ودوائر األمنأو  الصحية

 تحتوي على صورة بحيث ول االغذائية وطرحها للتد يجب تصميم البطاقات الخاصة باإلعاناتمقترح: 

 ستخدامها.سوء اإلى  ذلك سيؤديإلى رقم أمان يعّرف على أصحابها، وإال فإن افتقارها أو  رقمأو 

على مديريات التربية في املحافظات تهيئة البنى التحتية للمدارس ووضع املناهج الدراسية، مقترح: 

 لضرر عن الالجئين في هذا الخصوص.وإيجاد اآلليات الكفيلة إلزالة ا

بسبب ازدياد عدد الالجئين في بعض أحياء مدينة غازي عنتاب نتيجة طبيعية لعملية الهجرة، مقترح: 

د تشكلت في املدينة بعض )الغيتوات( والتجمعات البشرية بنسب معينة. وسيكون لهذا الوضع تأثيره فق

صاد والوقائع االجتماعية وغيرها من البنى، وعليه فإن على االنسجام االجتماعي والتحضر واالقت فيالواضح 

 .الحسبانبكل من الالجئين والسكان املحليين على السواء مراعاة هذا الجانب، وأخذه 

 إعداد البيئة التربوية التعليمية املالئمة بعد حصر أعداد األطفال الذين هم في سن الدراسة.مقترح: 

يمات من و السوريين على أسس حقوق اإلنسان واالبتعاد عن التق يم وضع الالجئينو يجب تقمقترح: 

إظهار النماذج اإليجابية أكثر يمات العاطفية والتعامل مع املوضوع على أسس مبدئية. و و جانب واحد والتق

 من النماذج السلبية في أسس حقوق اإلنسان من شأنه املساعدة على تخفيف حدة التوتر.

أو  ما يتعلق بالسوريبن الذين يعملون في مجال جمع النفايات املتنقلة في مقترح: تطوير آليات الخدمة

 التسول. وإجراء األمثلة التطبيقية في هذا الخصوص.

إلى  إضافة ،املوضوع عدم قيام املسؤولين بالحصول على ما يكفي من معلومات وبيانات أظهرمقترح: 

هو العمل وإذن اإلقامة وتصاريح العمل  ضعف إمكانات التواصل، والقصد من اإلجراءات التنظيمية

 وغيرها.
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ي عنتاب، هو شعور التوتر الحاصل بين الالجئين والسكان املحليين في مدينة غاز  أسبابمن مقترح: 

عدم وضع إلى الطبقة الفقيرة في املدينة بتضرر مصالحها االقتصادية، وفقدانها ملجاالت عملها. إضافة 

 .بالحسبانلسياسية اللجوء  السياسية والثقافيةيات رجعامل
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