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وحدة الدراسات

ملخص

أســفَرت الحــرب األهليــة فــي ســورية عــن نــزوح 5,7 مليــون مدنــي، بيــن عامــي 2011 و2018. حوالــي أربعــة مالييــن 
مــن هــؤالء املدنييــن يعيشــون فــي تركيــا كالجئيــن، وقــد بــدؤوا محاولــة دمــج أنفســهم فــي ســوق العمــل. هــذا البحــث 
هــو دراســة حالــة عــن العقبــات التــي تواجــه وصــول الالجئــات الســوريات إلــى ســوق العمــل فــي شــانلي أورفــا، تركيــا. 
جريت دراسة استقصائية على عّينة من السكان الذين يعيشون في ظل نظام الحماية 

ُ
وتحقيًقا لهذه الغاية، أ

املؤقتــة، مؤلفــة مــن 341 مهاجــًرا، بينهــم 207 ســيدات. تشــير النتائــج التــي تــّم الوصــول إليهــا إلــى العديــد مــن 
َعــّد معرفــة اللغــة التركيــة بشــكل جيــد، 

ُ
املشــكالت، كمــا توضــح احتياجــات املــرأة الســورية. علــى ســبيل املثــال، ت

إضافــة إلــى مســتويات التعليــم واملهــارات املنخفضــة، مــن بيــن أكبــِر الحواجــز أمــام التوظيــف. عــالوة علــى ذلــك، 
إن غمــوض اإلجــراءات البيروقراطيــة وتطبيقــات تصاريــح العمــل غيــر املحوســبة، تظهــر كعامــل إعاقــة آخــر فــي 
ا فــي تركيــا. ومــع ذلــك، فــإن الغالبيــة مــن 

ً
هــذه العمليــة. مقارنــة ببلدهــم األصلــي، فــإن املــرأة الســورية أكثــر نشــاط

النساء يعملن في وظائف غير مستقرة وموسمية. تمنع مشكالُت رعاية األطفال، والطبيعة اإلقطاعية )الهيمنة 
الذكورية( لكثير من العائالت، النساَء السوريات من املساهمة اقتصادًيا، وعلى الرغم من كونهن من الشابات 
عموًمــا، فــإن معظمهــن يشــغلن وظائــف موســمية، وهــذا يتــرك فرصــة ضئيلــة للتطويــر الوظيفــي. لذلــك نو�صــي، 
للتغلب على الحواجز البنيوية في الوصول إلى سوق العمل، بأن تحصل الالجئات السوريات على تدريب طويل 

 مــن السياســات التقييديــة.
ً

األجــل، بــدال

الكلمات املفتاحية: الالجئات السوريات؛ سوق العمل؛ االندماج؛ تركيا
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مقدمة

وفًقــا للتقريــر اإلحصائــي الســنوي لالتجاهــات العامليــة الــذي نشــرته مفوضيــة األمــم املتحــدة العليــا لشــؤون 
الالجئيــن فــي حزيــران/ يونيــو 2018 )1(، فقــد ُهّجــر 68,5 مليــون شــخص فــي عــام 2017. ويؤكــد هــذا التقريــر عــدد 

الســكان الذيــن ُيهّجــرون، ويبلــغ 44,500 شــخًصا يومًيــا، فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وفًقــا للتقريــر نفســه )2(، فــإن »الالجئيــن الذيــن فــروا مــن بلدانهــم، هرًبــا مــن الصــراع واالضطهــاد، يمثلــون 25,4 
مليــون شــخص مــن أصــل 68,5 مليــون شــخص مــن املهّجريــن، بزيــادة مقدارهــا 2,9 مليــون عــن عــام 2016، 
ويمثلــون كذلــك أكبــر زيــادة ســجلتها مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن ملــدة عــام واحــد«. يجبــر الصــراع 
 بمــا يتعلــق بحالــة 

ً
املســلح األفــراد علــى االنتقــال القســري إلــى مواقــع أخــرى. نوقشــت هــذه الهجــرة القســرية أوال

ــا.
ً
الطــوارئ اإلنســانية، ثــّم مــن حيــث األمــن والتعليــم والقضايــا االجتماعيــة األوســع نطاق

بعــد التصديــق علــى اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951 املتعلقــة بوضــع الالجئيــن، والتــي تقصــر »وضــع الالجــئ« علــى 
األشخاص الفارين من »األحداث في أوروبا«، ال يمكن لتركيا منح املهاجرين السوريين حالة أو منزلة الالجئ. منذ 
عام 2014، يتمتع هؤالء املهّجرون بوضع خاص، أي »الحماية املؤقتة«، التي تتيح لهم الوصول إلى الخدمات 
العامة، مثل الصحة والتعليم. إن نتيجة وجود الالجئين في أي بلد مضيف، وخاصة على سوق العمل، مسألة 

ــا علــى األجــور وظــروف العمــل.
ً
متكــررة، حيــث إن دخــول الالجئيــن الجــدد إلــى القــوى العاملــة يفــرض ضغوط

مــع أكثــر مــن 3.5 مليــون ســوري، تكــون تركيــا البلــَد الــذي يســتضيف أكبــر عــدد مــن الالجئيــن فــي العالــم )3(. منــذ 
عــام 2014، يتمتــع هــؤالء الالجئــون بحمايــة مؤقتــة، تحــت مظلــة املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة 
الداخلية. ومع ذلك، فإن املخيمات املفتوحة تحت رعاية املفوضية العليا لالجئين تســتوعب 9 في املئة فقط، 
مــن هــؤالء الالجئيــن )4(، بينمــا يعيــش البقيــة فــي الخــارج، ومعظمهــم فــي املــدن الحدوديــة، مثــل شــانلي أورفــا، 
وهاتاي، وغازي عنتاب. عندما ينظر املرء عن كثب إلى صورة/ تركيبة هؤالء الالجئين، فإن 53 في املئة منهم قد 
واجهوا مواقف محفوفة باملخاطر. يشكل القّصر والنساء 75 في املئة من مجموع الالجئين السوريين في تركيا. 
فــي غيــاب إجــراء تعــداد ســكاني مفصــل مــن قبــل الســلطات بشــأن حالــة العمالــة، تبقــى األرقــام تقديريــة فقــط. 
تتبنــى الدراســات االســتقصائية التــي أجرتهــا هيئــة إدارة الكــوارث والطــوارئ )AFAD( والرابطــة الدوليــة لحقــوق 
الالجئين )IRRA( املوقف املشترك نفسه بحكم الواقع، والنتيجة أن بعض العّمال املوجودين في أماكن عملهم 
)العاملــون فــي املنــازل، والعمــال الزراعيــون علــى وجــه الخصــوص( ال تشــملهم هــذه االســتطالعات التــي توصــل إلــى 
أرقــام متحيــزة. لذلــك، يجــب علــى املــرء -مــع قبــول هامــش مــن الخطــأ- أن ينظــر فــي األرقــام املتاحــة حــول الالجئيــن 

الســوريين الخاضعيــن للحمايــة املؤقتــة فــي تركيــا بحــذر.

1. UNHCR. Global Trends Forced Displacement in 2017. 2018. Available online: https://www.unhcr.org/globaltrends2017/ (accessed on 19

June 2019).

2. UNHCR. The Educational External Update; Turkey. 2017. Available online: https://data2.unhcr.org/en/ documents/download/57330

(accessed on 25 June 2019).

3. Ibid.

4. Ibid.
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 وفًقــا للمديريــة العامــة إلدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة، فــي كانــون األول/ ديســمبر 2018، كان 47,6 فــي 
املئــة مــن الالجئيــن الســوريين بموجــب الحمايــة املؤقتــة هــم مــن األطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن صفــر و18 
عاًمــا )5(. ووفًقــا لتقاريــر إحصائيــة أخــرى صــادرة عــن الســلطة نفســها، فــإن عــدد الالجئــات الســوريات بموجــب 
الحمايــة املؤقتــة فــي تركيــا وصــل إلــى 1,656,845. فــي العديــد مــن البلــدان، يتلقــى الالجئــون مســاعدة ماديــة مــن 
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، وُيوضعــون فــي حالــة مــن املســاعدة االجتماعيــة ال تشــّجع 
علــى اندماجهــم املنهــي فــي ســوق العمــل. لهــذا الســبب، قــررت الحكومــة التركيــة إنهــاء هــذا الوضــع فــي عــام 2014، 
مــن خــالل إصــدار القوانيــن املناســبة )6( )رقــم القانــون: 29153 بشــأن الحمايــة املؤقتــة للســوريين(. كان الهــدف 
هــو مســاعدة هــؤالء الالجئيــن علــى أن يصبحــوا مســتقلين اقتصادًيــا، وأن يســاهموا فــي االقتصــاد التركــي، ألنــه ال 
ُيســمح لالجئيــن بالعمــل مــن دون إذن صريــح مــن الســلطات، وعليهــم كذلــك تقديــم طلــب رســمي إلــى وزارة األســرة 
صــدر 27,930 

ُ
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة. وفًقــا لإلحصــاءات الصــادرة عــن الــوزارة املعلنــة فــي عــام 2018، أ

 بعددهم البالغ 3,622,366 مليون نسمة. من املهم 
ً
تصريح عمل فقط للسوريين، وهو معدل متواضع مقارنة

اإلشــارة إلــى أن 41,343 الجًئــا بموجــب الحمايــة املؤقتــة فقــط تقّدمــوا بطلــب للحصــول علــى تصريــح عمــل. قــد 
يســأل املــرء ببســاطة: ملــاذا ال يتقــدم مزيــد مــن الالجئيــن بذلــك الطلــب. توجــب عمليــة التقديــم للحصــول علــى 
قــدم مباشــرة مــن قبــل الشــخص املعنــي، وليــس ألصحــاب العمــل أي دور علــى اإلطــالق. إذا 

ُ
تصريــح العمــل أن ت

كان املرشــح لديــه تصريــح عمــل، فســيكون مــن األســهل علــى أربــاب العمــل تعيينهــم والتصريــح عــن عملهــم إلــى 
الســلطات. إن عمليــة طلــب تصريــح العمــل طويلــة، وتحتــاج إلــى معرفــة بيروقراطيــة، وبمــا أن الالجئيــن غربــاء عــن 
البيروقراطيــة التركيــة، فهــم يفتقــرون إلــى املعلومــات الالزمــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة. لتقليــل األخطــاء وتيســير 
وصول املهاجرين األجانب إلى سوق العمل، يجب على صاحب العمل طلب تصريح عمل مباشرة من السلطات. 
ُيعفــى املهاجــرون الســوريون العاملــون فــي القطــاع الزراعــي مــن تصريــح العمــل. فــي الواقــع، كمــا فــي العديــد مــن 
الدول املجاورة لسورية، إن الالجئين السوريين يقومون بكثير من األعمال في القطاع الزراعي )7(. وفًقا لـ )أكايا( 
)8(، فــإن النســاء واألطفــال هــم الضحايــا األكثــر تأثــًرا فــي مشــكلة الالجئيــن. مــع وضــع هــذا فــي االعتبــار، فــإن الغــرض 

الرئيــس مــن هــذا املقــال هــو تحليــل التحديــات والقيــود التــي تواجههــا الالجئــات الســوريات اللواتــي يعشــن تحــت 
الحمايــة املؤقتــة، مــن حيــث عمليــة اندماجهــن فــي ســوق العمــل فــي تركيــا، مــع التركيــز علــى 469,085 الجــئ ســوري 
يعيشــون فــي شــانلي أورفــا، وهــي مدينــة قريبــة مــن الحــدود الســورية، وتعــد املدينــة التركيــة الثانيــة املفضلــة لــدى 
الالجئين السوريين. مدينة شانلي أورفا، الحدودية مع سورية، نتيجة سهولة الوصول إليها، ووجود األقارب، 
وأوجــه التشــابه فــي الثقافــة واللغــة تجعلهــا ثانــي أكثــر املناطــق املأهولــة بالســكان املهاجريــن الســوريين املوجوديــن 
فــي تركيــا، بعــد إســطنبول. وفًقــا لهيئــة إدارة الكــوارث والطــوارئ )AFAD(، اســتقر 469,085 مهاجــًرا بموجــب 

الحمايــة املؤقتــة فــي هــذه املدينــة، 

5. Ministry of the Interior Directorate General of Migration Management. Yıllara gore geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler; GAM
Publisher: Ankara, Turkey, 2018.

6. Resmi Gazete, Regulation Number 29153. 2014. Available online: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2014/10/20141022.htm (accessed

on 25 June 2019).

7. Akpınar, T. Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların ve Kadınların Sosyal Politika Ba˘glamında Ya¸sadıkları Sorunlar. Balkan ve Yakın

Do˘gu Sosyal Bilimler Dergisi 2017, 3, 16–29.

8. Ya¸sar, R. Kilis’te Sı ˘gınmacı Algısı Toplumsal Otizm ve Ötekile¸stirmenin ˙Ilk Görünümleri. 2014. Availableonline: https://play.

google.com/store/books/details/Kilis_te_S%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1_Alg%C4%B1s%C4%B1_Toplumsal_Otizm_

ve_%C3%96teki?id=9yhwBQAAQBAJ&hl=en_US  (accessed on19 June 2019).



7

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

بمــا يمثــل ربــع إجمالــي ســكانها. هــذا التركيــز العالــي هــو الســبب الرئيــس الختيــار هــذه املدينــة لبحثنــا. تهــدف دراســتنا 
إلى فهم أفضل لدرجة مشاركة هؤالء النساء في سوق العمل، واملصاعب والحواجز التي يواجهونها في أن يكونوا 

جــزًءا مــن القــوى العاملة.

إلــى جانــب هــذه النظــرة العامــة للبحــث، فــإن املســاهمة الرئيســة للورقــة هــي تحليــل مفصــل للعالقــة بيــن مســتوى 
معرفــة اللغــة التركيــة، وقــدرة النســاء الســوريات الالئــي يعشــن فــي منطقــة شــانلي أورفــا علــى االندمــاج فــي ســوق 
العمــل. علــى هــذا النحــو، ينبغــي علــى ســلطات الدولــة تشــجيع وتســهيل تعلــم التركيــة لهــؤالء النســاء. ومــع ذلــك، 
فــإن هذيــن العامليــن ليســا نهايــة العقبــات؛ فــي الواقــع، يظهــر التحليــل أن األزواج ال يرغبــون فــي دخــول زوجاتهــم 
إلــى ســوق العمــل، وأن االلتزامــات العائليــة هــي الســبب الرئيــس خلــف هــذا عــدم الرغبــة فــي هــذا االندمــاج. فــي هــذا 
الصــدد، يمكــن للســلطات إجــراء تحليــل اجتماعــي أكثــر شــمولية لفهــم العوامــل املســاهمة. بصــرف النظــر عــن 
هــذا، يبــدو أن املخصصــات واملســاعدة األخــرى للمهاجريــن الســوريين تحــت الحمايــة املؤقتــة تشــكل عقبــة أمــام 
اندماجهــم املنهــي فــي القــوى العاملــة. فــي الواقــع، أفــادت املشــاركات أنهــن يعملــن بشــكل غيــر رســمي، خشــية فقــدان 
هذه املساعدات النقدية. من أجل ضمان مستوى معي�صي الئق للمهاجرين السوريين، يبدو من الصعب وضع 
حد لبرنامج الرفاه االجتماعي في الوقت الحالي. ومع ذلك، من أجل االندماج، سيكون من املستحسن االستمرار 
فــي دفــع هــذه املســاعدات املاليــة مــدة معينــة، ألولئــك الذيــن يعلنــون أنهــم نشــطاء كعمــال مســجلين. أخيــًرا، فــإن 
اســتحالة أن يثبــت املهاجــرون الســوريون مهاراتهــم/ أو مســتواهم التعليمــي عــن طريــق الوثائــق الرســمية هــي أمــٌر 
ُيبطئ جهود االندماج. نتيجة للسرعة في نزوحهم، لم يحضر العديد من املهاجرين السوريين معهم الشهادات 
والوثائــق. وعلــى ذلــك؛ مــن أجــل تحســين واســتخدام املــوارد البشــرية بشــكل فعــال، يمكــن ملجلــس التعليــم العالــي 
)YÖK( وضــع نظــام للتعــّرف إلــى الخبــرة املكتســبة، وإجــراء امتحــان معادلــة الشــهادات للســوريين املهاجريــن 
الذيــن يعيشــون بموجــب الحمايــة املؤقتــة، ألن هــذا االعتــراف يمكــن أن يشــجع ويزيــد مــن معــدل تصاريــح العمــل 
الرسمية، ومن ثّم يشجع املهاجرين السوريين على دخول سوق العمل. من الواضح أن الورقة الحالية ليست 
خاليــة مــن القيــود. بــادئ ذي بــدء، ركــزت فقــط علــى مدينــة شــانلي أورفــا، ولتعميــم النتائــج بشــكل أكبــر، ســيكون 
من املهم إجراء هذه الدراسة نفسها في جميع املدن الكبرى التي تستضيف الالجئين السوريين، في عموم تركيا. 
يكمــن القيــد الثانــي فــي اختيــار العينــة، حيــث تــم اختيــار املشــاركات عشــوائًيا، وهــّن ال يمثلــن إجمالــي عــدد ســكان 
هــذه املنطقــة. أخيــًرا، ســيكون مــن املثيــر لالهتمــام وضــع أســئلة اجتماعيــة بحتــة لفهــم األســباب التــي تثنــي النســاء 

الســوريات عــن العمــل وتثقيــف أنفســهن.
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عرض البحث

هنــاك كتابــات أكاديميــة مكثفــة متعلقــة بمشــاركة الالجئــات اللواتــي اضطــررن إلــى مغــادرة بلدانهــن األصليــة 
بســبب الصراعــات الداخليــة فــي ســوق العمــل. ُيعــّد تحقيــق الوضــع القانونــي )9(، والقضايــا الصحيــة، والوصــول 
إلى املســاعدات الغذائية، والحصول على ســكن الئق، من بين املوضوعات البحثية الرئيســة )10(. وركز باحثون 
آخــرون )11( علــى التأثيــر االقتصــادي والنف�صــي لوجــود الالجئيــن الســوريين علــى ســكان البلــد املضيــف، وعلــى 
سياســات املســاعدة املاليــة لصالحهــم، وهــل ســيخضعون للضريبــة أم ال. كمــا أشــار العديــد مــن الباحثيــن إلــى 
وضعهــم القانونــي، باعتبــاره أحــد العوائــق الرئيســة التــي تحــول دون عملهــم. يركــز أكايــا Akaya )12( علــى تعلــم 
اللغــة التركيــة مــن قبــل الالجئيــن الســوريين. كمــا تبّيــن أن الظــروف الصحيــة والنفســية هــي عامــل مهــم فــي دخــول 
ســوق العمــل فــي البلــدان املضيفــة. ويظهــر الشــعور بالوحــدة وفقــدان الثقــة مــن العوامــل النفســية الرئيســة بيــن 
الالجئات السوريات )13(. استكشف بيرقدار Bayraktar وكيسكين Keskin )14(، آثار األزمة االقتصادية للمهاجر 
الســوري علــى عمليــة انضمــام تركيــا إلــى االتحــاد األوروبــي. ودرس جنكيــز Cengis )15( أزمــة اللجــوء فــي كيليــس، 

تركيــا. 

وفًقــا لتقريــر هيئــة إدارة الكــوارث والطــوارئ )AFAD(، يميــل األزواج فــي األســر الســورية إلــى منــع زوجاتهــم مــن 
الخــروج مــن املخيمــات فــي الشــتاء والصيــف )16(. وتحــرى يلمــاز Yilmaz )17( حــال الالجئــات الســوريات فــي املناطــق 
 ملغــادرة بيوتهــن فــي املناطــق الريفيــة. يوظــف يلمــاز )18( هــذا التغييــر 

ً
الريفيــة، وكشــف أن النســاء أكثــر احتمــاال

الســلوكي مــن خــالل دمــج هــؤالء النســاء فــي ســوق العمــل والتعليــم، وكذلــك الهجــرة الريفيــة لهــؤالء النســاء إلــى 
منطقــة حضريــة فــي البلــد املضيــف. األكثــر تضــرًرا مــن عواقــب هــذه الهجــرة القســرية هــم األطفــال والنســاء. 

9. Uzun, A. Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından De˘ gerlendirilmesi.

Ankara barosu dergisi 2015, 1, 105–120.

10. ORSAM Rapor No: 189. Hazırlayan: Oytun Orhan, Proje Koordinatörü, Orsam (Ortado˘gu Stratejik Ara¸stırmalar Merkezi); ORSAM:

Ankara, Turkey, 2014. & ORSAM. Suriyeli Sı˘gınmacıların Türkiye’ye Etkileri; ORSAM: Ankara, Turkey, 2015.

11. Dinçer, O.B.; Federici, V.; Ferris, E.; Karaca, S.; Kiri¸sçi, K.; Çarmıklı, E.Ö. Suriyeli Mülteciler Krizi Ve Türkiye/Sonu Gelmeyen Mis-

afirlik; Brookings Enstitüsü ve Uluslararası Stratejik Ara¸stırmalar Kurumu (USAK): Ankara, Turkey, 2013, Mülteci Ölümleri Raporu;

Imkander Yayını: 2014. Available online: https://www.imkander.org.tr/resim/file/2016/imkander-2016-rapor-renkli.pdf  (accessed on 25 June

2019), Tunç, A.¸S. Mülteci Davranı¸sı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ˙Ili¸skin Bir De˘gerlendirme.2015. Available online:

https://dergipark.org.tr/tesamakademi/issue/12946/156434  (accessed on 16 June 2019), and Siverekli, E.; Ertu˘grul, H.G. Misafirlikten Dias-

poraya Do˘gru Suriyeli Sı ˘gınmacıların Vergi Algısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir ˙Inceleme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga

˙Iktisadi ve ˙Idari Bilimler Fakültesi. Yönetim Bilimleri Dergisi 2016, 14, 491518, (Yayın No: 2586575).

12. Akay, E. Kapitalizm’in Son Oyunu. Algı Yönetimi. Köklü De˘gi¸sim Dergisi 2014, 117–120.

13. Yılmaz, T.T. Göç’ün Kadın Ya¸samı Üzerindeki Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamı¸s Yüksek

Lisans Tezi Van; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Van, Turkey, 2005.

14. Bayraktar, B. Suriyeli Dom Göçmenler, Suriyeli Dom Göçmen Mevcut Durum Ara¸stırması; Altan Matbaası: Ankara, Turkey, 2016.

15. Cengiz, D. Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı: Kilis Örne˘gi; Turkish Studies International Periodical for the Lan-

guages, Literature and History of Turkish or Turkic: Ankara, Turkey, 2015; p. 10.

16. Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba¸skanlı ˘ gı, (AFAD). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar; AFAD: Ankara, Turkey, 2014.

17. Yılmaz, A. Göç Sürecinde Kadın: Aile ˙Içi Konumu Üzerine Bir Ara¸stırma; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayınlanmamı¸s Yüksek Lisans Tezi: Aydın, Turkey, 2008.

18. Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba¸skanlı ˘ gı, (AFAD). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar; AFAD: Ankara, Turkey, 2014.
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هــؤالء النســاء املهجــرات، اللواتــي لديهــن مجموعــات وحيــاة اجتماعيــة محــدودة فــي بلدانهــن األصليــة، ينتهــي بهــن 
املطــاف بحيــاة اجتماعيــة أصغــر.

فــي الواقــع، بالنســبة إلــى هــؤالء املهاجــرات، تقتصــر حياتهــن االجتماعيــة علــى زيــارة األقــارب خــالل أيــام األعيــاد 
الدينيــة. بصــرف النظــر عــن هــذه األحــداث، ال تغــادر النســاء بيوتهــن. الشــعور بالوحــدة وفقــدان الثقــة همــا 
التأثيــران النفســيان الرئيســان املتعلقــان بآثــار الهجــرة القســرية علــى هــؤالء النســاء واألطفــال )19(. هــذه اآلثــار 
تــؤدي إلــى تقســيم هــؤالء النســاء حــول األكثــر قرًبــا، وهــو األمــر الواضــح فــي املخيمــات. وتشــمل العواقــب األخــرى 
إبعــاد هــؤالء النســاء عــن ســوق العمــل الــذي كانــوا جــزًءا منــه فــي بلدانهــن األصليــة، حيــث كــّن فــي الغالــب فاعــالت 

ومنتجــات، خاصــة فــي القطــاع الزراعــي.

وفًقــا للتقريــر اإلحصائــي لهيئــة إدارة الكــوارث والطــوارئ )AFAD(، فــإن 87 فــي املئــة مــن النســاء الســوريات فــي 
تركيا عاطالت عن العمل، و56 في املئة منهن ربات بيوت، وحوالي 30 في املئة ليس لديهن تدريب منهي. اقترحت 
الهيئــة املذكــورة )20( فــي تقريرهــا أن النســبة املئويــة للنســاء الالئــي يعملــن هــي 7 فــي املئــة بيــن النســاء اللواتــي تــراوح 
أعمارهن بين 30 و44 عاًما. وعلى الرغم من املساعدة االجتماعية التي تقدمها الحكومة التركية، يعيش عدد 

كبيــر )23,7 فــي املئــة( مــن الالجئيــن الســوريين بموجــب الحمايــة املؤقتــة تحــت خــط الفقــر )21(.

 إن دمج النساء السوريات بهذا الوضع في عملية اإلنتاج، هو أمر بالغ األهمية من أجل االستقالل االقتصادي 
لهذه األسر، والحد من الجريمة بين الالجئين. ركزت دراسات قليلة على العالقة بين الفقر والجريمة، والنتائج 
غير واضحة إلى حد ما )22(. تشــير التقارير اإلحصائية إلى أن البطالة بين الشــباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 
و24 عاًمــا مرتفعــة جــًدا )23(. غالًبــا مــا يكــون األطفــال الســوريون والنســاء عاجزيــن وغيــر محمييــن مــن الجريمــة 
والتمييــز الجن�صــي )24(. وبالتالــي، يجــب أن تنحــاز السياســات العامــة الهادفــة إلــى خفــض معــدل البطالــة والقلــق 
لدى الالجئين السوريين الشباب، إلى إدماج النساء السوريات في سوق العمل. ولتحقيق هذه الغاية، يحاول 
العمل الحالي إبراز هذه الحواجز أمام مشاركة الالجئات السوريات في سوق العمل، من أجل الحد من الفقر 

والتمييــز.

19. Yılmaz, T.T. Göç’ün Kadın Ya¸samı Üzerindeki Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamı¸s Yüksek

Lisans Tezi Van; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Van, Turkey, 2005.
20. Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba¸skanlı ˘ gı, (AFAD). Afet Raporu: Suriye, Dünyanın En Cömert Ve En Çok Sı ˘gınmacıya Ev Sahipli˘

gi Yapan Ülkesi: Türkiye. 2016. Available online: https://www.afad.gov.tr/tr/2373 (accessed on 22 December 2016).

21. World Bank/WFP. Pre-Assessment Baseline Results. 2017. Available online: https://docs.wfp.org/api/ocuments/WFP-

0000039740/  (accessed on 25 June 2019).
22. Cusson, M. Les relations paradoxales entre la pauvreté et la délinquance. 2008. Available online:

http://classiques.uqac.ca/contemporains/cusson_maurice/relations_paradoxales_pauvrete_delinquance/relations_paradoxales.html  (ac-

cessed on 16 June 2019).
23. Fougere, D.; Kramarz, F.; Pouget, J. L’analyse économétrique de la délinquance. Une synthèse de résultats récents. Revue française

d’économie 2005, 19, 3–55. [CrossRef]

24. Freedman, J. Sexual and gender-based violence against refugee women: A hidden aspect of the refugee

“crisis”. Report. Health Matters 2016, 24, 18–26. [Cross Ref] [PubMed], UN Women. Report of the Legal Rights of Women and Girl 

Asylum Seekers in the European Union; Europe and Central Asia Regional Oce: Istanbul, Turkey, 2017, and Mazlumder Woman Studies 

Group. The Report on Syrian Woman Refugees Living Out of the Camps; Mazlumder: Istanbul, Turkey, 2014.
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املنهجية

 العينة املشاركة
مــن أجــل تحديــد وتحليــل املصاعــب التــي تواجههــا املــرأة الســورية املوضوعــة تحــت الحمايــة املؤقتــة، بقصــد 
( تحــت 

ً
االندمــاج فــي ســوق العمــل الترـكـي، جندنــا لدراســتنا االستكشــافية املهاجريــن الســوريين )نســاء ورجــاال

. واختيــرت مدينــة شــانلي أورفــا، بســبب التركيــز الكبيــر 
ً

الحمايــة املؤقتــة فــي شــانلي أورفــا، لإلجابــة علــى 35 ســؤاال
مــن املهاجريــن الســوريين تحــت الحمايــة املؤقتــة فيهــا، باملقارنــة مــع مجمــوع ســكانها. فــي الواقــع، يمثــل املهاجــرون 
الســوريون البالــغ عددهــم 469,085 فــي شــانلي أورفــا ربــع ســكانها. إســطنبول هــي املدينــة التــي تســتضيف معظــم 
املهاجرين السوريين، لكنها لم تؤخذ بعين االعتبار في هذا البحث، ألن من هم تحت الحماية املؤقتة ال يمثلون 
سوى 3,7 في املئة من إجمالي سكانها البالغ عددهم حوالي 16 مليون نسمة. استخدمنا املنهج االحتمالي الختيار 
ســكان العينــة. كانــت العينــة املختــارة عينــة طبقيــة. علــى الرغــم مــن أن تحليلنــا يركــز علــى العقبــات واملصاعــب 
التي تواجهها املرأة الســورية في اندماجها في ســوق العمل التركي، من املهم أيًضا إجراء هذا التحليل مع الرجال 

الســوريين الذيــن يبحثــون أيًضــا عــن وظيفــة ملقارنــة االختالفــات بيــن املجموعتيــن.

أداة املسح 
ــورت 

ُ
، مــع تحديــد خيــارات اإلجابــة مســبًقا. ط

ً
لقــد قمنــا بتصميــم دراســة اســتقصائية تتكــون مــن 35 ســؤاال

األســئلة من اســتطالعات ســابقة أجريت لبلدان أخرى، مثل كندا أو الواليات املتحدة. وتشــمل هذه الدراســات 
Blair and Schnee- 25( وبلير وشنيبرغ( Abdul-Rida وعبد الرضا Brzoska  االستقصائية التي أجراها برزوسكا
berg )26(. غطــت أســئلتهم الجوانــب االجتماعيــة والديموغرافيــة واألســئلة حــول الظــروف املعيشــية، ومســتوى 
الدخــل، ومســتوى التعليــم، ومســتوى املعرفــة باللغــة التركيــة، واملصاعــب التــي واجهتهــا عنــد البحــث عــن وظيفــة 
)البيروقراطية والتمييز وغير ذلك، وما إلى ذلك(، والتصنيفات بحسب الفئة االجتماعية املهنية، وعام الوصول 
إلى تركيا، إلخ. من أجل اختبار مدى صحة وفهم ووضوح األسئلة، قابلنا عينة متطوعة من 10 نساء مهاجرات 
. لقد كان هذا املسح األولي مرضًيا للغاية بالنسبة إلينا، ألنه أتاح لنا تحسين أسئلتنا 

ً
تحت الحماية املؤقتة أوال

وتسليط الضوء على العديد من املصاعب املتعلقة باملصطلحات املستخدمة، إضافة إلى فهم أهمية الترجمة 
 لتوضيح فهم املجموعة املستهدفة للغرض من 

ً
الدقيقة بين التركية والعربية. كما أتاح االختبار التجريبي مجاال

هذا البحث سلًفا. قامت باالستبيان محاورات يعرفن اللغتين التركية والعربية بشكل كامل، ألنه فقط في مثل 
 )نســخة ورقية(. وُملئت 

ً
هذه الحالة يســمح الرجال لزوجاتهم بالتواصل. وكانت اإلجابات على االســتبيان كتابة

النســخة النهائيــة للمســح فــي الفتــرة مــا بيــن آذار/ مــارس وحزيــران/ يونيــو 2018، مــن قبــل 341 )207 امــرأة و134 
( مهاجًرا سورًيا يعيشون تحت بند الحماية املؤقتة، ويقيمون في مدينة شانلي أورفا في تركيا.

ً
رجال

25. Brzoska, P.; et Abdul-Rida, C. Participation in cancer screening among female migrants and non-migrants in Germany: A cross-sec-

tional study on the role of demographic and socioeconomic factors. 2016. Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC5265834  (accessed on 16 June 2019).

26.  Blair, A.H.; et Schneeberg, A. Changes in the ‘healthy migrant effect’ in Canada: Are recent immigrants

healthier than they were a decade ago? J. Immigr. Minority Health 2014, 16, 136–142. [Cross Ref] [PubMed]
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ا 
ً
ا عن األسئلة شفهًيا، وأكمل القائم بإجراء املقابلة االستبيان. في املجموع، أكمل 99 مشارك

ً
 أجاب 242 مشارك

االستبيان بأنفسهم، من دون أي مساعدة أو دعم من القائم بإجراء املقابلة.

تحليل البيانات 
ُحللــت البيانــات التــي ُجمعــت باســتخدام برنامــج SPSS 26.0 لنظــام Windows. تــم تطبيــق تحليــل التكــرار ]هــو 
دراسة تكرار الحروف أو تشكيلة من الحروف في النص املشفر، من أجل الوصول إلى مفتاح لفك الشفرة. م.[ 
على البيانات. االرتباط والتقاطع والتردد هي الطرق الرئيسة املستخدمة في التحليل الوصفي متعدد املتغيرات. 
القــت الدراســة موافقــة مــن لجنــة األخالقيــات بجامعــة حســن قاليونجــو، وحظيــت بتفويــض ودعــم مــن هيئــة 

.)AFAD( إدارة الكــوارث والطــوارئ
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النتائج

يشــير تحليــل البيانــات الديموغرافيــة إلــى أن عينتنــا مــن الالجئــات الســوريات ضمــت شــاّباٍت نســبًيا، حيــث تــراوح 
أعمــار 53,6 فــي املئــة مــن املشــاركات بيــن 15 و29 عاًمــا. شــكلت النســاء 60,7 فــي املئــة مــن العينــة اإلجماليــة، ومــن 
بين 207 امرأة، كان 51,5 في املئة بين 15 و29 عاًما، و41 في املئة بين 30 و44 عاًما. وبعبارة أخرى: 92 في املئة 

من جميع النســاء اللواتي شــملهن االســتطالع كانوا في ســن العمل )الجدول 1(.

الجدول )1(: أعمار املشاركات )%(

%Nالعمر
19-158324,3

24-206017,6

29-254011,7

34-30349,9

39-35339,7

44-40236,7

49-45216,1

54-50195,6

59-55113,2

60+175,2
N: عدد املشاركين املتجاوبين مع االستطالع؛ اإلجمالي 341. 

الحالــة االجتماعيــة: مــن إجمالــي العينــة، كانــت النســب موزعــة علــى الشــكل التالــي: 47,4 فــي املئــة عازبيــن، و45,2 
في املئة متزوجين، و7,3 في املئة إما أرامل أو مطلقين. ومن بين 207 نساء، 61 في املئة متزوجات، و18 في املئة 

عازبــات، و5 فــي املئــة مطلقــات، و16فــي املئــة أرامــل.

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة: من بين 207 الجئات سوريات شملهن االستطالع، كانت 19 في املئة أمّيات.

 ونساء( 
ً

املستوى التعليمي: من بين جميع الالجئين السوريين الـ 341 الذين يخضعون للحماية املؤقتة )رجاال
الذيــن شــملهم االســتطالع، قــال 18 فــي املئــة إنهــم لــم يذهبــوا إلــى املدرســة مطلًقــا. و7 فــي املئــة يذهبــون حالًيــا 
إلــى املــدارس فــي تركيــا. ومــن تلــك العينــة كان 41,6 فــي املئــة مــن خريجــي املــدارس االبتدائيــة، و31,4 فــي املئــة مــن 
خريجــي املــدارس الثانويــة، و9,2 فــي املئــة مــن خريجــي التعليــم العالــي. النســبة املئويــة لخريجــي املــدارس االبتدائيــة 
بين النســاء الســوريات اللواتي يخضعن للحماية املؤقتة في شــانلي أورفا أعلى بكثير من متوســط   العينة، حيث 
أفــادت 43 فــي املئــة منهــن أنهــن داومــن فــي املــدارس االبتدائيــة. و16 فــي املئــة مــن هــؤالء النســاء أكملــن التعليــم 
الثانــوي. ومــع ذلــك، تلقــى 5 فــي املئــة فقــط منهــن التدريــب فــي مجــال التعليــم العالــي. بالنســبة إلــى الســؤال: »هــل 
اتخذتــن أي إجــراء الســتكمال دراســتكن منــذ أن اســتقريتن فــي تركيــا؟«، صرحــت 23,4 فــي املئــة أن أزواجهــن أو 
أســرهن لــن تســمح لهــن بتلقــي التعليــم. وأفــادت 17,3فــي املئــة أنهــن غيــر قــادرات علــى مواصلــة دراســتهن، بســبب 

التزاماتهــن املهنيــة، وأعلنــت 11فــي املئــة أنهــن ال يذهبــن إلــى املدرســة، بســبب قلــة املعرفــة باللغــة التركيــة.
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ا( 
ً
مســتوى اللغــة التركيــة )اللغــة الرســمية فــي البلــد املضيــف(: أعلــن 48,5 فــي املئــة مــن العينــة )341 مشــارك

 عن ربع عينة اإلناث من السكان )27,6 
ً

أنهم قادرون على التحدث والقراءة باللغة التركية. وأفاد ما يزيد قليال
فــي املئــة( بــأن لديهــن معرفــة باللغــة التركيــة، و70 فــي املئــة قالــوا إنهــن غربــاء تماًمــا عــن اللغــة التركيــة. وعندمــا 
سئلن: »ما السبب وراء عدم حصولك على دورة في اللغة التركية؟«، أفادت 36 في املئة بعدم تمكنهن من ترك 
أطفالهن في املنزل؛ وقال 18في املئة إن تعلم اللغة التركية لن يكون مفيًدا للغاية لعائالتهن. وادعت 15 في املئة 
أن إجراءات التسجيل معقدة للغاية بالنسبة إليهن؛ وقالت 11,8 في املئة إن أزواجهن ال يسمحون لهن بذلك. 

وعندمــا ســئلوا عــن كيفيــة تعلمهــم التركيــة، قــال 78 فــي املئــة مــن املشــاركين إنهــم تعلمــوا مــن محيطهــم.

مســتوى املعرفــة بلغــة أجنبيــة )غيــر التركيــة أو العربيــة(: مــن بيــن 341 شــخًصا، مّمــن تمــت مقابلتهــم، قــال 
9 فــي املئــة فقــط إنهــم يعرفــون اللغــة اإلنكليزيــة بشــكل كاٍف للتواصــل شــفهًيا وكتابًيــا.  و16 فــي املئــة يعرفــون 
اللغــة الكرديــة. ومــن أصــل 207 امــرأة ســورية شــملهن االســتطالع، تتحــدث 4,5 فــي املئــة بطالقــة اللغــة الكرديــة. 
بمجــرد جمــع البيانــات الديموغرافيــة، كانــت الخطــوة التاليــة هــي تحديــد االحتياجــات والثقافــات التــي تواجههــا 
النســاء الســوريات فــي عمليــات البحــث عــن عمــل، وال ســّيما تحليــل ومقارنــة توزيــع املــوارد البشــرية: مقارنــة 
الوضع االجتماعي املنهي في بلدانهم األصلية، ووضعهم الحالي في البلدان املضيفة. كما ذكرنا سابًقا، املجموعة 
املستهدفة هي من الشباب، ولهذا السبب ليس من املدهش مالحظة أن يكون 25,5 في املئة من الجميع )الذكور 
واإلنــاث( مــن الطــالب فــي ســورية. عــالوة علــى ذلــك، قــال 11,2 فــي املئــة إنهــم كانــوا تجــاًرا فــي ســورية قبــل املغــادرة، 
و30 فــي املئــة كانــوا مهنييــن. عنــد النظــر إلــى أرقــام العينــات الخاصــة بالنســاء، كان 13,5 فــي املئــة فقــط يعملــن فــي 
منازلهــن. ومــن بيــن النســاء الالئــي هاجــرن إلــى شــانلي أورفــا، كانــت 31,9 فــي املئــة مــن ربــات البيــوت. تبقــى النتائــج 
غامضــة، ألن 26,6 فــي املئــة مــن النســاء و20,3 فــي املئــة مــن جميــع املشــاركين، لــم يرغبــوا فــي اإلجابــة علــى هــذا 
الســؤال )الجدول 2(. باملقارنة مع أنشــطتهم االجتماعية واملهنية في تركيا، كشــفت الدراســة أن 7 في املئة فقط 
واصلــوا دراســتهم فــي تركيــا، وأجــاب 26,7 فــي املئــة أنهــم ليــس لديهــم مهنــة وقــت إجــراء الدراســة، وأعلــن 17,4 فــي 
املئــة أنهــم عمــال موســميون. ومــن بيــن جميــع النســاء، أعلــن نصفهــن تقريًبــا )45,9 فــي املئــة( أنهــن ربــات بيــوت. 
مقارنــة بوضعهــن فــي ســورية، يبــدو أن عــدًدا مــن النســاء اللواتــي ســبق لهــن العمــل أو الدراســة قبــل وصولهــن 
إلــى تركيــا، تركــن هــذه األنشــطة. بالنســبة إلــى الســؤال: »ملــاذا تركــت نشــاطك أو دراســتك؟«، أجابــت 68 فــي املئــة 
عــد رعايــة 

ُ
أن أزواجهــن أو أربــاب أســرهم يحظــرون كل هــذه املشــاركات. وبالنســبة إلــى 48 فــي املئــة مــن النســاء، ت

األطفــال هــي العقبــة الرئيســة فــي البحــث عــن عمــل. وجواًبــا عــن ســؤال: »مــن الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي دخــل 
األســرة؟«، قال 51,3 في املئة من املشــاركين إن أطفالهم الذين تراوح أعمارهم بين 10 و17 عاًما يفعلون ذلك. 
املــال الــذي يكســبه األطفــال هــو الدخــل الرئيــس ملنزلهــم. مــن بيــن املســتطلعين )الذيــن شــملهم االســتطالع(، قــال 
22,1 فــي املئــة إن األب هــو الدعامــة املاليــة للمنــزل، مقابــل 20,3 فــي املئــة لتولــي املــرأة )األم( هــذا الــدور. وأفــاد أكثــر 

مــن 96 فــي املئــة مــن جميــع املشــاركين أنهــم مســتأجرون ملــكان إقامتهــم.
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الجدول )2(: النشاطات املهنية واالجتماعية في سورية

%N%nالنشاط األسا�سي
8725.54722,7طالب

3811,283,9رجال أعمال
6619,46631,9ربة منزل
144,224,3موظف

205,894,3موظف قطاع خاص
41,100مهن أخرى )محام، طبيب(

175115,4غير موظف
267,594,3مزارع

6920,35526,6لم يجاوب
341100207100اإلجمالي

N = عدد املشاركين في االستطالع؛ وn عدد النساء املشاركات

وجواًبــا عــن الســؤال: »هــل عملــت الشــهر املا�صــي؟«، أجــاب 48,5 فــي املئــة مــن املشــاركين باإليجــاب. وفــي مــا يتعلــق 
بمــدة عقــد العمــل أو ببســاطة مــدة العمــل، أفــاد 16,5 فــي املئــة مــن املشــاركين أنــه نــادًرا مــا يعملــون ألكثــر مــن شــهر 
في مكان واحد، بينما قال 24 في املئة إنهم يغيرون الشــركات كل 3 أشــهر أو نحو ذلك. وحوالي نصف املشــاركين 
)48,1 في املئة( لم يرغبوا في اإلجابة على هذا السؤال. وعندما ُسئل املشاركون عن القطاع الذي يعملون فيه، 
أفــاد 18,8 فــي املئــة أنهــم يعملــون فــي القطــاع الزراعــي، و12 فــي املئــة فــي القطــاع الصناعــي، و29 فــي املئــة فــي قطــاع 
الخدمات. كان القطاع الزراعي هو املكان األساس للعمالة )31 في املئة( من النساء الـ 207 املشاركات، و11 في 

املئــة يعملــن بانتظــام فــي قطــاع الخدمــات.

وعندما استفسرنا عن وضعهم الوظيفي، أفادت غالبية العّينة )54 في املئة( أنها تعمل بشكل غير قانوني )من 
دون تصريــح عمــل و/ أو عــدم التصريــح عــن الضرائــب والضمــان االجتماعــي(. وكان هــذا الرقــم 74 فــي املئــة مــن 

العينــة تتألــف مــن 207 نســاء. انظــر الجــدول 3.
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

الجدول )3(: النشاطات االجتماعية واملهنية في تركيا

%N%nالنشاط األسا�سي
247115,3طالب

0000رجال أعمال
9527,89545,9ربة منزل
0000موظف

92,600موظف قطاع خاص
11,100مهن أخرى 
9126,76230غير موظف

92,600مزارع
3710,983,9لم يجاوب

5917,43114,9عامل موسمي
341100207100اإلجمالي

N = عدد املشاركين في االستطالع؛ وn عدد النساء املشاركات

بالنســبة إلــى الســؤال: »ملــاذا تعمــل بشــكل غيــر قانونــي؟«، ذكــر 68 فــي املئــة منهــم أن ذلــك بســبب الخــوف مــن وقــف 
ا 

ً
مدفوعــات املســاعدات مــن الســلطات املعنيــة. و29 فــي املئــة، أنــه لــم يكــن اختيارهــم الشــخ�صي، بــل كان شــرط

فرضه أرباب العمل. ومن حيث الدخل الشهري، قال 102 مشارك من 341 )أو 30 في املئة( إنهم يكسبون أقل 
مــن 1000 ليــرة تركيــة )حوالــي 187 دوالًرا(، و59 فــي املئــة غيــر راغبيــن فــي اإلجابــة علــى هــذا الســؤال. وفــي مــا يتعلــق 
باملصاعــب التــي تواجههــم فــي العثــور علــى وظيفــة أو االندمــاج فــي ســوق العمــل، قــال 12,3 إنهــم ال يســتطيعون 
العثــور علــى وظائــف تتناســب مــع رأســمالهم البشــري، وأفــاد 12,8 فــي املئــة بأنهــم لــم ُيصدقــوا خــالل مقابالتهــم 

املهنيــة.

أمــا بالنســبة إلــى النســاء، فقــد أفــادت 21 فــي املئــة بــأن حاجــز اللغــة كان العقبــة الرئيســة أمــام اندماجهــن املنهــي، 
وبالنســبة إلــى 18فــي املئــة، كان الحاجــز األســاس هــو عــدم وجــود تصاريــح العمــل، واملصاعــب البيروقراطيــة 
للحصــول علــى تصاريــح عمــل. أظهــرت العالقــة بيــن مســتوى التعليــم وحالــة التوظيــف أنــه عندمــا يــزداد مســتوى 
جريــت معهــم 

ُ
التعليــم، تــزداد فــرص دخــول ســوق العمــل التركــي. فــي الواقــع، فقــد اندمــج 83,9 فــي املئــة مــن الذيــن أ

مقابالت، ويحملون شهادة جامعية بطريقة ما. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون معدل التعليم منخفًضا، 
تقل فرص الحصول على الوظيفة. وفًقا للبيانات التي جمعناها، كان 44,7 في املئة من أولئك الذين لم يكملوا 
نوا من االنضمام إلى القوى العاملة. وتشير النتائج التي توّصلنا 

ّ
دراستهم في حالة محفوفة باملخاطر، ولم يتمك

إليهــا إلــى وجــود عالقــة بيــن حالــة التوظيــف ومعرفــة لغــة أجنبيــة، وأن معرفــة وممارســة اللغــة التركيــة و/ أو اللغــة 
اإلنكليزيــة تعــزز بشــكل كبيــر فــرص الدخــول إلــى ســوق العمــل.
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االستنتاجات واملناقشة

يســمح القانــون رقــم 29153 )27( بشــأن الحمايــة املؤقتــة للســوريين، املنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي تشــرين 
األول/ أكتوبــر 2014، للمهاجريــن الســوريين رســمًيا، بالحصــول علــى تصريــح عمــل. كمــا تســمح اللوائــح لهــؤالء 
املهاجريــن ببــدء أعمالهــم التجاريــة، بمســاعدة القــروض الصغيــرة التــي تمنحهــا الحكومــة التركيــة. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، يواصــل عــدد كبيــر مــن املهاجريــن الســوريين الخاضعيــن للحمايــة املؤقتــة العمــل بشــكل غيــر قانونــي )28(. 
وهذا ما تؤكده دراستنا، ألن جميع املشاركين تقريًبا أفادوا بأنهم يعملون في القطاع غير الرسمي. ُيعّد الوصول 
الصعب إلى املعلومات، وغموض اإلجراءات البيروقراطية، وعدم حوسبة طلبات تصاريح العمل، من أسباب 
انخفــاض اندمــاج املهاجريــن الســوريين فــي ســوق العمــل. ُيعــّد منــح الالجئيــن الســوريين حًقــا رســمًيا فــي الوصــول 
إلــى العمــل الرســمي فــي تركيــا خطــوة أولــى نحــو اندماجهــم االقتصــادي، ولكــن ال تــزال هنــاك عقبــات كثيــرة )29(. 
عــّد عــدم الحوســبة مشــكلة حقيقيــة، ألن الالجئيــن الذيــن يتقدمــون للحصــول علــى تصريــح عمــل 

ُ
بالتفصيــل، ت

جئات، 
ّ

يجب أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة األســرة والعمل والخدمات االجتماعية. هذا أمٌر صعب، وبخاصة لال
ألّن عليهــن الســفر إلــى مــكان آخــر للتقــدم، بطلــب للحصــول علــى تصريــح عمــل. تعمــل الحوســبة وإنشــاء منصــة 
 عن الحد من عدد العمال 

ً
تقديم الطلبات اإللكترونية على تسهيل وزيادة عدد طلبات تصاريح العمل، فضال

غير املسجلين. من بين العقبات التي توصلنا إليها في دراستنا، يبدو أن حاجز اللغة يمثل مشكلة لكل من الرجال 
والنســاء، ولكنــه أكثــر إشــكالية بالنســبة إلــى النســاء. فــي الواقــع، باملقارنــة مــع نظرائهــم مــن الرجــال، ذكــرت النســاء 
الســوريات اللواتــي يخضعــن للحمايــة املؤقتــة، واللواتــي شــاركن فــي االســتطالع، أنهــن يعرفــن األساســيات فقــط 
 مــن الصفــر فــي قطاعــات أخــرى غيــر 

ً
فــي اللغــة التركيــة. وبذلــك، كانــت نســبة إمكانيــة توظيــف هــؤالء النســاء قريبــة

الزراعــة، ويمنــع ذلــك تطورهــن املنهــي. مــن الواضــح أنــه يجــب إعطــاء األولويــة للمهاجريــن الســوريين الخاضعيــن 
للحمايــة املؤقتــة لتعلــم اللغــة التركيــة، حيــث يبــدو أن هــذه الفجــوة اللغويــة هــي جوهــر مشــترك بيــن مجموعــة 
متنوعــة مــن املشــكالت التــي يواجههــا املهاجــرون الســوريون. وألن العالقــة تبــدو إيجابيــة بيــن إمكانيــة التوظيــف 
ومعرفــة لغــة البلــد املضيــف، يبــدو مــن املناســب إنشــاء مرافــق تدريــب لغــوي لهــؤالء الســكان. تشــجع الســلطات 
املحلية املهاجرين السوريين على تطوير مهاراتهم اللغوية، لكن املؤسسات الحكومية املعترف بها من قبل وزارة 
التعليــم واملصــّرح لهــا بإصــدار شــهادات لغويــة، محــدودة. تشــير دراســتنا إلــى أن عــدم اكتســاب مثــل هــذه الكفــاءة 
اللغويــة لــه انعــكاس تلقائــي علــى مســتوى التعليــم. مــن بيــن النســاء الســوريات الالئــي شــاركن فــي الدراســة، تخلــى 

أكثــر مــن نصفهــن عــن دراســتهن، بمجــرد وصولهــن إلــى تركيــا.

وممــا يزيــد العقبــات املذكــورة االلتزامــاُت العائليــة واملهنيــة للنســاء الشــابات. يبــدو أن الطبيعــة اإلقطاعيــة لكثيــر 
مــن العائــالت تثنــي النســاء الســوريات عــن املســاهمة اقتصادًيــا فــي املنــزل. فــي الواقــع، ســواء أكان هــذا هــو الســعي 

وراء الدراســة أو االندمــاج املنهــي أم وراء كليهمــا مًعــا،

27. Resmi Gazete, Regulation Number 29153. 2014. Available online: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022.htm  (accessed

on 25 June 2019).

28.  Paksoy, H.M.; Koçarslan, H.; Kılınç, E.; Tunç, A. Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis ˙Ili Örne˘ gi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler

Dergisi 2015, 5, 143–173. [Cross Ref]

29. Del Carpio, X.; Seker, D.S.; Yener, L.A. L’intégration des réfugiés au marché turc du travail. 2018. Available online: https://www.fmreview.

org/fr/economies/delcarpio-seker-yener  (accessed on 25 June 2019).
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 فــإن غالبيــة النســاء فــي عّينتنــا يقلــن إنهــّن تخلــوا عــن جميــع األنشــطة خــارج منــزل األســرة، ألن أربــاب أســرهن 
يعارضونهــا. مــن بيــن العوائــق التــي تحــول دون اندماجهــم فــي ســوق العمــل، تقــول جميــع النســاء فــي عّينتنــا تقريًبــا 
إنهــن تخليــن عــن العمــل، بســبب نقــص املســاعدة والدعــم ألطفالهــن، الذيــن يشــغلون بالفعــل مكاًنــا مهيمًنــا فــي 
تحليلنا. واحدة من أكثر املالحظات إثارة للقلق هي األطفال الذين يعملون بشكل غير قانوني. يبدو أن األطفال، 
وخاصــة األطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 10 و17 عاًمــا، يســهمون بشــكل كبيــر فــي دخــل األســرة، ألن غالبيــة 
 ونســاء( اعترفــوا بــأن رب األســرة، مــن حيــث الدخــل )املعيــل( هــم فــي الحقيقــة هــؤالء األطفــال. 

ً
املشــاركين )رجــاال

بمجــرد أن يصبــح الطفــل مصــدًرا للدخــل ال غنــى عنــه لألســرة، يبــدو مــن الصعــب علــى اآلبــاء أن يشــجعوا علــى 
إرســالهم إلــى املدرســة.

كان الغرض اآلخر من هذه الدراسة هو جمع البيانات حول أنواع مهارات وخبرات السوريين املقيمين في تركيا. 
تؤكــد النتائــج التــي توصــل إليهــا شــريف وآخــرون )30(، فــي مــا يتعلــق بملــف العمــال املهاجريــن الدولييــن، أن غالبيــة 
النســاء كّن يعملن في بلدهن األصلي. ظّل كل من الذكور واإلناث على حد ســواء عازبين. يشــير كوجامان )31(، في 
دراســته، إلــى االنخفــاض الشــديد فــي معــدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة لــدى املهاجريــن األجانــب فــي تركيــا. مســتوى 
تعليم النساء السوريات في العينة لدينا منخفض للغاية أيًضا، وكذلك، كما أكد ديل كاربيو وآخرون )32(، من 
غير املرجح أن تصبح هؤالء النساء ناشطات اقتصادًيا، مع وضع األجور القيا�صي في القطاع الخاص. يتم ربط 
هؤالء النساء، ألسباب ثقافية وعائلية، بمنازلهن، وهذا يعني أنه قد يكون من املناسب تشجيع العمل في املنزل 
لهؤالء النساء، وتعزيز األعمال الرائدة. وسيمكن ذلك هؤالء النساء من أن يصبحن نشيطات اقتصادًيا، ومن 
ثــم، يتــم دمجهــن فــي ســوق العمــل الرســمي. وكشــف االســتطالع أن 13,5فــي املئــة فقــط مــن النســاء فــي عّينتنــا كــّن 
 )15في املئة( بمجرد إعادة توطين النساء في تركيا، 

ً
يعملن في سورية قبل وصولهن إلى تركيا. زاد هذا الرقم قليال

حيــث شــجعت املصاعــب االقتصاديــة بعــض أفــراد عّينتنــا علــى دخــول ســوق العمــل. ومــع ذلــك، كان نــوع العمــل 
غير مستقر وذا طبيعة موسمية، حيث يجد العديد من الوظائف في القطاع الزراعي، بسبب عدم الحاجة إلى 
تصاريح العمل في مثل هذه الوظائف )كما ذكرنا سابًقا(. في عملهم، سلطت شان وفورال )33( الضوء أيًضا على 

انخفاض معدل مشاركة النساء السوريات في الحياة العملية في تركيا.

بإيجــاز، يبــدو أن النســاء الســوريات فــي تركيــا اللواتــي شــاركن فــي اســتبياننا حصلــن علــى مســتوى منخفــض مــن 
 أمــام اندماجهــن فــي 

ً
ل ذلــك، إلــى جانــب افتقارهــن إلــى املعرفــة باللغــة التركيــة، عقبــة

ّ
التدريــب األكاديمــي، وقــد شــك

سوق العمل التركي. ويشتبه املؤلفون في أن عامل التعليم هو السبب وراء توظيف هؤالء النساء بشكل أسا�صي 
فــي قطــاع الزراعــة، وهــو األمــر الــذي يتطلــب عمالــة رخيصــة، مــن دون شــهادة أو مهــارات مســبقة. 

30. Sharrif, M.N.; Mohd Nor, N.A.; Abidin, A.Z. Profiling international migrant labours by socio-demographic characteristics and motiva-

tional factors: The case of tourism and hospitality industry. Int. J. Adv. Appl. Sci. 2017, 4, 61–67. [Cross Ref]

31. Kocaman, S. Kentsel Alanlara Göç Eden Kırsal Nüfusun Kentsel Uyumu Ve Kentlile¸sme Düzeyi Üzerine Uygulamalı Bir Ara¸stırma: A˘

grı Örne˘ gi. J. Int. Soc. Res. 2014, 7, 335–349.

32. Del Carpio, X.; Seker, D.S.; Yener, L.A. L’intégration des réfugiés au marché turc du travail. 2018. Available online: https://www.fmreview.

org/fr/economies/delcarpio-seker-yener  (accessed on 25 June 2019).

33.  Sen, A.B.; Vural, C. Suriye Iç Sava¸sında Göç ve Kadın. Yaratıcı Drama Dergisi 2014, 9, 29–40.
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وحدة الدراسات

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النســاء الســوريات اللواتــي حصلــن علــى تدريــب منهــي، أو يمكنهــن التحــدث باللغــة التركيــة، 
اندمجن بســهولة أكبر  وبســرعة في ســوق العمل التركي.

إلــى جانــب هــذه النظــرة العامــة للبحــث، فــإن املســاهمة الرئيســة للورقــة هــي تحليــل مفصــل للعالقــة بيــن مســتوى 
معرفــة اللغــة التركيــة وقــدرة النســاء الســوريات الالئــي يعشــن فــي منطقــة شــانلي أورفــا، علــى االندمــاج فــي ســوق 
العمل. وينبغي على سلطات الدولة تشجيع وتسهيل تعلم التركية لهؤالء النساء. ومع ذلك، فإن هذين العاملين 
ليســا العقبــات الوحيــدة؛ فــي الواقــع، يظهــر التحليــل أن األزواج ال يرغبــون فــي دخــول زوجاتهــم إلــى ســوق العمــل، 
وأن االلتزامــات العائليــة هــي الســبب الرئيــس وراء عــدم الرغبــة فــي االندمــاج. فــي هــذا الصــدد، يمكــن للســلطات 
إجــراء تحليــل اجتماعــي أكثــر شــمولية لفهــم العوامــل املســاهمة. بصــرف النظــر عــن هــذا، يبــدو أن املخصصــات 
واملســاعدة األخــرى للمهاجريــن الســوريين تحــت الحمايــة املؤقتــة تشــكل عقبــة أمــام اندماجهــم املنهــي فــي القــوى 
ــا مــن فقــدان هــذه املســاعدات النقديــة. 

ً
العاملــة. فــي الواقــع، أفــاد املشــاركون أنهــم يعملــون مــن دون توقــف، خوف

مــن أجــل ضمــان مســتوى معي�صــي الئــق للمهاجريــن الســوريين، يبــدو مــن الصعــب أن تضــع حــًدا لبرنامــج الرفــاه 
االجتماعــي فــي الوقــت الحالــي. ومــع ذلــك، مــن أجــل االندمــاج، ســيكون مــن املستحســن االســتمرار فــي دفــع هــذه 
املساعدات املالية، إلى أمد محدد، ألولئك الذين يعلنون أنهم نشطاء كعمال مسجلين. وأخيًرا، فإن استحالة 
أن يثبــت املهاجــرون الســوريون مهاراتهــم و/ أو مســتواهم التعليمــي، عــن طريــق الوثائــق الرســمية، يبطــئ مــن 
جهــود االندمــاج. فــي تهجيرهــم الســريع، لــم ُيحضــر كثيــر مــن املهاجريــن الســوريين معهــم شــهاداتهم ووثائقهــم. ومــن 
هنا؛ من أجل تحسين واستخدام املوارد البشرية بشكل فعال، يمكن ملجلس التعليم العالي )YÖK( وضع نظام 
للتعرف إلى الخبرة املكتسبة، وإجراء امتحان معادلة الشهادة للسوريين املهاجرين تحت الحماية املؤقتة، ألن 
هــذا االعتــراف يمكــن أن يشــجع ويزيــد مــن معــدل تصاريــح العمــل الرســمية، ويشــّجع املهاجريــن الســوريين علــى 
دخــول ســوق العمــل. مــن الواضــح أن الورقــة الحاليــة ليســت خاليــة مــن القيــود. بــادئ ذي بــدء، ركــزت فقــط علــى 
مدينة شانلي أورفا، ولتعميم النتائج بشكل أكبر، سيكون من املهم إجراء هذه الدراسة نفسها في جميع املدن 
الكبــرى التــي تســتضيف الالجئيــن الســوريين، فــي عمــوم تركيــا. يكمــن القيــد الثانــي فــي اختيــار العينــة، حيــث اختيــر 
املشاركون اختياًرا عشوائًيا، وهم ال يمثلون مجموع السكان في هذه املنطقة. أخيًرا، سيكون من املثير لالهتمام 

وضــع أســئلة اجتماعيــة بحتــة، لفهــم األســباب التــي تثنــي النســاء الســوريات عــن العمــل وتثقيــف أنفســهن.
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