


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة: 

أدى العنــف املفــرط الــذي اســتخدمه نظــام األســد ضــد االنتفاضــة الســورية، والصــراع الدائــر فــي ســورية منــذ 
2011 حتــى اليــوم، إلــى تــرك أكثــر مــن نصــف ســكان ســورية أماكــن ســكنهم، وقــد اضطــر نصــف أولئــك إلــى مغــادرة 
سورية إلى بلدان الجوار، وكانت حّصة تركيا هي األكبر، حيث يبلغ عد الالجئين السوريين في تركيا اليوم أكثر 

 عــن بضــع مئــات مــن اآلالف الذيــن غــادروا منهــا إلــى أوروبــا.
ً

مــن ثالثــة مالييــن الجــئ، فضــال
ومن املعروف أن تدفق الالجئين بأعداد كبيرة، إلى أّي بلد، يخلق حاالت إيجابية وسلبية في آن مًعا، وقد تطغى 
يــن علــى األخــرى، وينطبــق هــذا املبــدأ علــى اللجــوء الســوري قــي تركيــا. وبســبب التنافــس والصــراع 

َ
إحــدى الحال

املعتاد بين الســلطة واملعارضة في تركيا التي يســودها نظام ديمقراطي تعددي، إضافة إلى جملة من الظروف؛ 
ظهرت قضية اللجوء السوري في تركيا كأنها تخص الحزب الحاكم: »حزب العدالة والتنمية« وحَده، وال تخّص 
تركيــا ككل، وقــد أســهمت بعــض سياســات حــزب العدالــة ذاتــه فــي خلــق هــذا االنطبــاع، وأدى ذلــك إلــى توجيــه 
املعارضين للوجود الســوري ســهامهم، بشــكل غير مباشــر، إلى حزب العدالة والتنمية، وتحميله املســؤولية عن 
كل مشــكلة ترتبــط بالوجــود الســوري، وقــد لعــب اإلعــالم املعــارض للســلطة دوًرا فــي تضخيــم اآلثــار الســلبية، بــل 
إنــه كان يفبــرك األخبــار ويختــرع حكايــات ال أســاس لهــا، بهــدف التأثيــر فــي شــعبية الحــزب الحاكــم »حــزب العدالــة 
والتنميــة«، وهكــذا تــم اســتخدام الالجئيــن الســوريين فــي الصراعــات الحزبيــة الداخليــة فــي تركيــا، مــن دون أن 
يكــون لهــم دوٌر فــي الواقــع، وقــد بــرز هــذا األمــر بوضــوح أكبــر فــي العاصمــة االقتصاديــة إســطنبول، التــي ُيقــّدر عــدد 
الالجئيــن واملقيميــن الســوريين فيهــا بنحــو مليــون ســوري، ويظهــر وجودهــم جلًيــا فــي منطقــة الفاتــح حيــث يتجمــع 
جــزء كبيــر منهــم. ومــع خســارة حــزب العدالــة والتنميــة لالنتخابــات البلديــة، فــي عــدد مــن املــدن التركيــة الكبــرى، 
ومنهــا العاصمتــان السياســية أنقــرة واالقتصاديــة إســطنبول، ردت الســلطة التركيــة الحاكمــة باتخــاذ إجــراءات 
ضــد الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا، بهــدف امتصــاص غضــب الشــارع املوالــي، والتغطيــة علــى خســارة االنتخابــات 
البلديــة، وقــد اتســمت تلــك اإلجــراءات بالشــدة فــي األيــام األولــى، ثــم مــا لبثــت أن تراخــت. وأثــارت حملــة الســلطات 
ــا واســًعا حــاًدا، فــي األوســاط التركيــة وفــي أوســاط الســوريين أيًضــا، وتركــزت النقاشــات علــى األثــر 

ً
التركيــة نقاش

ســم بالشــطط واملبالغــة وتعّمــد اإلســاءة أحياًنــا، ومــن هنــا، 
ّ
االقتصــادي للجــوء الســوري، ولكــن ذاك النقــاش ات

قرر مركز حرمون للدراسات املعاصرة تقديم دراسة علمية موضوعية، لألثر االقتصادي للجوء السوري في 
ــم، بالتعــاون مــع )تلفزيــون ســوريا( و)مركــز أورســام( فــي أنقــرة »امللتقــى اإلعالمــي التركــي 

ّ
تركيــا. وكان املركــز قــد نظ

الســوري األول«، في شــباط/ فبراير 2020، ملناقشــة الوجود الســوري في تركيا ودور اإلعالم اإليجابي والســلبي، 
وســاهم ذاك امللتقــى فــي فتــح مناقشــة واســعة وعميقــة ملــدة يوميــن، وقــد شــارك فيــه شــخصيات رســمية تركيــة، 

إضافــة إلــى إعالمييــن وصحافييــن ومختصيــن، وقــّدم رؤى موضوعيــة وتوصيــات ومقترحــات.
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الفصل األول: ديموغرافيا اللجوء السوري

كان العنــف املفــرط الــذي اســتخدمه نظــام األســد وميليشــياته ضــد الثــورة الســورية، طــوال الســنوات املاضيــة، 
الســبَب الرئيــس فــي نــزوح 60 % مــن ســكان ســورية، حيــث نــزح تقريًبــا 6.5 مالييــن ســوري، داخــل ســورية، وأكثــر 
مــن 5.6 مالييــن فــي البلــدان املجــاورة وأوروبــا ودول العالــم األخــرى. وال تــكاد توجــد دولــة فــي التاريــخ املعاصــر بلــغ 
نــزوح ســكانها هــذه النســبة الكبيــرة 1. وكانــت تركيــا، منــذ بــدأت حــرب نظــام األســد علــى الســوريين فــي 2011، 
 كثيريــن منهــم، وقــد عــززت سياســة »البــاب املفتــوح« التــي اتبعتهــا تركيــا مكانــة أنقــرة، فــي قائمــة البلدان 

َ
وجهــة

ل الالجئون السوريون، بحسب إحصاءات 
ّ
األكثر استضافة لالجئين، برقم يصل إلى 4.9 مليون أجنبي، يشك

األمــم املتحــدة، نحــو 3.6 مليــون منهــم.
ال تمنــح تركيــا حــق اللجــوء الكامــل للســوريين علــى أراضيهــا، بــل تمنحهــم بطاقــات »الحمايــة املؤقتــة« فقــط، 
وهــي تتضمــن حــق البقــاء فــي تركيــا مــدة غيــر محــددة، وحــق الحمايــة مــن العــودة القســرية إلى ســورية، وكذلك 
الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية واملساعدة االجتماعية والدعم النف�سي والوصول إلى سوق 

العمل2. 

بــدأت تدفقــات الجمــوع البشــرية الســورية إلــى تركيــا، منــذ نيســان/ أبريــل 2011، وراحــت تتصاعــد ســنوًيا 
بوتائــر عاليــة، فــي أعــوام 2014-2015-2016 علــى التوالــي. 

تغّير تعداد الالجئين السوريين في تركيا )الحماية املؤقتة( بحسب السنوات حتى 20193/10/03

201120122013201420152016201720182019العام

14237224.6551.519.2862.503.5492.834.4413.426.7863.623.1923.671.553=العدد

ويضاف إلى األعداد السابقة 63.204 شخًصا، يعيشون خارج قانون »الحماية املؤقتة«.

التوزع السوري على الواليات في تركيا: 	 
طبًقــا إلحصــاء صــادر عــن جمعيــة الالجئيــن التركيــة، أجــري فــي الشــهر األول مــن العــام الحالــي 2020، فــإن عــدد 

الســوريين انخفــض فــي تركيــا، وبــات توزعهــم علــى الواليــات التركيــة كمــا يلــي4:

نسبتهم إلى إجمالي السكانعدد السوريين عام 2020الواليةم
3.20 %482.483إسطنبول1
22.31 %452.533غازي عنتاب2
27.23 %438.330هاتاي3

1.  فرص للجميع، مؤسسة راند، 2018 ص14
 https://cutt.us/LpbAw  -   https://help.unhcr.org/turkey/ar    2.  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين في تركيا

https://bit.ly/2CjfjRp  3. املديرية العامة إلدارة الهجرة التركية
https://bit.ly/2ZxcLIg  .4
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20.81 %423.600شانلي أورفا4
10.99 %243.933أضنة5
11.45 %207.700مرسين6
5.89 %176.288بورصه7
3.40 %147.018إزمير8
81.02 %115.491كيليس9

5.08 %112.136قونية10
1.74 %95.933أنقرة11
8.18 %93.682قهرمان مرعش12
10.61 %87.960ماردين13
5.34 %74.212قيصري14
2.90 %55.216كوجالي15
9.30 %49.690عثمانية16
3.59 %28.594مالطيا17
1.33 %23.111ديار بكر18
3.41 %21.280أديامن19
2.56 %15.313باتمان20
1.49 %15.050صقاريا21
1.49 %14.984شرناق22
2.22 %13.214إالزغ23
0.91 %13.017مانيسا24
1.24 %12.734تكرداغ25
1.14 %11.697دنيزلي26
1.15 %11.161موغال27
3.32 %9.893نوشهير28
1.28 %9.312افيون29
2.85 %7.701بودرو30
0.04 %105إيرزنجان31
0.04 %86إيغدر32
0.05 %44تونجلي33
0.02 %37أرتوين34
0.03 %22بايبورت35
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ويتضــح ممــا ســبق أن غالبيــة الســوريين يتوزعــون علــى الواليــات الجنوبيــة )القريبــة مــن الحــدود الســورية(، 
ويعــود ذلــك، إضافــة إلــى قربهــا الجغرافــي، إلــى العــادات والتقاليــد القريبــة أيًضــا مــن العــادات والتقاليــد الســورية، 
إضافــة إلــى أن عــدًدا جيــًدا مــن األتــراك فــي تلــك املناطــق يتكلــم اللغــة العربيــة. وفــي مرحلــة الحقــة، بــدأت هجــرة 
ا عن فرص عمل غالًبا ال تتوفر في املدن 

ً
داخلية لبعض السوريين باتجاه املدن الكبرى، كإسطنبول، وذلك بحث

الصغيــرة والحدوديــة.

الفئات العمرية للسوريين في تركيا	 
 	

املجموعأناثذكورالعمر سنة

4-0290.327271.171561.498

9-5255.078240.211495.289

14-10200.49185.167385.216

18-15151.610123.676275.286

24-19323.326230.378553.704

29-25206.488146.603353.091

34-30169.542124.364293.906

39-35119.71694.708214.404

44-4078.94470.035148.979
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49-4558.55455.903114.457

54-5047.31345.42692.739

59-5532.92533.32866.253

64-6022.99223.75746.749

69-6515.06915.77530.844

74-708.4799.15017.629

79-754.7095.92010.629

84-802.6013.2745.875

89-851.4081.8753.283

7579451.702فوق 90 سنة

1.989.8871.681.6663.671.553املجموع

ويتضح من الجدول الســابق أن 58.81 % من الســوريين في تركيا هم في ســّن العمل )15-64 ســنة(. بينما تشــير 
التقاريــر األحــدث، بحســب اإلحصائيــات التــي نشــرتها منظمــة الالجئيــن فــي تركيــا، إلــى أن عــدد الســوريين فــي تركيــا 

عــام 2020 )املســجلين تحــت الحمايــة( بلــغ 3.571.030 شــخًصا.

عدد السوريين في تركيا عام 2020 نسبة الذكور واإلناث 	 
كانت نسبة الذكور هي األعلى، حيث بلغت )53.9 %( 1.926.630 شخًصا، بينما كانت نسبة اإلناث هي األدنى، 

حيث بلغت )46.1 %( 1.644.400 أنثى.
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املستوى التعليمي للسوريين في تركيا:	 
مــن املعــروف أن التعليــم فــي ســورية إلزامــي منــذ زمــن بعيــد، وأن األميــة فيهــا تــكاد تختفــي تماًمــا، وخاصــة بيــن 
األجيــال الشــابة. والســوريون هــم مــن األفضــل تعليًمــا فــي البــالد العربيــة، قبــل الثــورة وحــرب النظــام املجــرم علــى 
الشــعب. وبمراجعــة بيانــات قــوة العمــل لســنة 2010، لــدى املكتــب املركــزي لإلحصــاء فــي ســورية؛ يظهــر أن 17 
% مــن قــوة العمــل يحملــون شــهادات جامعيــة أو شــهادات معاهــد مــا بعــد الدراســة الثانويــة، و23 % يحملــون 

الشــهادة الثانويــة أو اإلعداديــة، و60 % يحملــون شــهادة تعليــم ابتدائــي أو أقــل.
ووفــق مــا قالــه أحــد املســؤولين فــي »الجمعيــة العامليــة لألكاديمييــن العــرب«، فــإن عــدد أســاتذة الجامعــة )مــن 
حملة الدكتوراه أو املاجســتير( الســوريين الالجئين إلى تركيا، بلغ نحو خمســة آالف، لكّن معظمهم غادر خالل 

الســنوات املاضيــة إلــى دول أوروبيــة، لعــدم توفــر فــرص عمــل مالئــم لهــم فــي تركيــا. 
ومــن جهــة أخــرى، كان للحكومــة التركيــة دوٌر إيجابــي فــي مجــال التعليــم، بالنســبة إلــى الالجئيــن، حيــث عملــت 
علــى تنميــة مواردهــا فــي قطــاع التعليــم، بمــا يحّســن فــرص وصــول أعــداد أكبــر مــن األطفــال الســوريين في عمر 
الدراسة، إلى املدارس، وقد تمكنت الحكومة التركية من زيادة أعداد امللتحقين باملدارس التركية؛ من 230 
 

ً
ألف تلميذ في 2015، إلى 643 ألف في 2019، من إجمالي نحو مليون سوري في سّن الدراسة، بنسبة تزيد قليال

عــن 64 فــي املئــة5.
تتوسع تركيا في تعزيز البنية التحتية لقطاع تعليم السوريين، وقد بدأت، العام املا�سي، بالتعاون مع االتحاد 
األوروبــي والبنــك الدولــي، عمليــة ترميــم النقــص الحاصــل فــي املنشــآت التعليميــة فــي 21 واليــة تركيــة، وأعلــن 
الطرفان، من مدينة مرسين الساحلية، مشروع »تعزيز بنية التعليم«، من خالل إضافة 215 مدرسة، بهدف 
»إتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن أطفــال الالجئيــن الســوريين لاللتحــاق باملــدارس... حيــث إن وزارة التربيــة التركيــة 

تبــذل جهــوًدا مضاعفــة لدمــج الطــالب الســوريين باملــدارس وأنظمــة التعليــم التركيــة«6.
وجدير بالذكر أن االتحاد األوروبي هو املمّول الرئيس للمشروع الذي يكلف نحو 150 مليون يورو، لكن البنك 
الدولــي يغطــي تكاليــف بنــاء 56 مدرســة، فــي 12 واليــة تركيــة مختلفــة، وبســبب »الحاجــة املاســة وضيــق الوقــت، 

ســيتم تســريع عمليــة بنــاء املــدارس، ونهــدف إلــى إدخــال املــدارس حيــز االســتخدام فــي عــام 2020«7. 
ويترافــق التوســع فــي البنيــة التحتيــة للتعليــم، مــع معونــات ماليــة شــهرية تقدمهــا أنقــرة لتالميــذ وطــالب املــدارس، 
ضمن برنامج »املساعدة املالية املشروطة للتعليم« الذي ُبدئ العمل به في عام 2003، وفي عام 2017 ضمت 
أنقــرة األطفــال الســوريين إلــى البرنامــج الــذي يغطــي مراحــل التعليــم: ريــاض األطفــال واالبتدائــي والثانــوي، ويدفــع 
البرنامــج، شــهرًيا، لــكل مــن يذهــب إلــى املدرســة بشــكل منتظــم، فــي مرحلتــي الروضــة واالبتدائــي، 35 ليــرة تركيــة 

للتالميــذ، و40 ليــرة للتلميــذات؛ ويرتفــع املبلــغ فــي املرحلــة الثانويــة إلــى 50 ليــرة للطــالب، و60 ليــرة للطالبــات8. 
تشدد املادة 42 من الدستور التركي على أهمية التعليم، وتنّص على أن »ال يجوز حرمان أحد من حقالتعليم« 
9. غير أن هناك عوامل عديدة تُحول دون تحقق انخراط كامل ألطفال الالجئين في العملية التعليمية التركية، 

 https://cutt.us/AdmrV	5.  باألرقام. تركيا تواجه حمالت التشويه عن وضع السوريين- األناضول، 2019/08/01 شوهد في 2019/10/04 في
https://bit.ly/309PLy4

https://cutt.us/Idov9 6.  تركيا... إنشاء 215 مدرسة لصالح أطفال الالجئين السوريين- األناضول،2018/04/02 شوهد في 2019/10/02 في
7.  املصدر السابق 

https://cutt.us/8VR2E -unicef.org.tr/files/editorfiles/ccte_brosur_ 8. يونيســف- تمديــد برنامــج املســاعدة املاليــة املشــروطة للتعليــم
ar_010817_printer)4(.pdf

 https://cutt.us/DrAEA  .9
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منهــا نقــص القــدرة التعليميــة، مثــل عــدم وجــود مبــان مدرســية كافيــة فــي مناطــق اســتضافة الالجئيــن عاليــة 
الكثافــة، والنقــص فــي عــدد املعلميــن لتغطيــة العــدد املرتفــع مــن األطفــال الالجئيــن الذيــن يحتاجــون إلــى التعليــم، 
 علــى عائــق لغــة التدريــس 

ً
إضافــة إلــى أن الــكادر التعليمــي غيــر مــدّرب علــى التعامــل مــع الالجئيــن األطفــال، فضــال

)التركيــة التــي ال يتقنونهــا( ووجــود مشــكالت تتعلــق بالتمييــز10.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الســلطات التعليمية في تركيا، الســتيعاب األطفال الســوريين ضمن أنظمة 
التعليم في تركيا، فإن نسبة األطفال الالجئين السوريين الذين دخلوا ميدان التعليم، حتى العام 2018، كانت 
62 % فقــط، طبًقــا لتصريحــات مديــر )التعليــم مــدى الحيــاة( بــوزارة التربيــة التركيــة، بحســب وكالــة األناضــول فــي 
، بالرغــم مــن انخفاضهــا املطــرد، 

ً
112018/4/29. ومــا تــزال نســبة تســّرب األطفــال الســوريين خــارج التعليــم كبيــرة

ســنة بعــد أخــرى، بســبب الجهــود املبذولــة والبرامــج املختلفــة املدعومــة مــن الحكومــة التركيــة والجهــات الدوليــة، 
خاصــة االتحــاد األوروبــي، وتعــود أســباب التســّرب إلــى مجموعــة مــن العوامــل، كمــا يعتقــد الباحثــون، علــى الرغم 
 صار مناسًبا لتلقي تعليمهم، وفي مقدمة تلك العوامل حاجُز اللغة، إضافة إلى أن بعض 

ً
من أن الوضع إجماال

الطــالب أحجــم عــن الذهــاب إلــى املدرســة، لكــون الطالــب متوقًفــا عــن الدراســة منــذ ســنوات، ولــم يعــد يرغــب فــي 
 علــى وجــود عــدد كبيــر مــن العائــالت فــي مــدن صغيــرة 

ً
العــودة، بســبب فــرق العمــر وظهــوره أكبــر مــن زمالئــه، فضــال

وقــرى زراعيــة، ووجــود عــدد كبيــر منهــم بــال بطاقــات الحمايــة املؤقتــة، وبســبب ذلــك ال يمكنهــم االلتحــاق بالنظــام 
التعليمــي الــذي يشــترط وجــود رقــم بطاقــة لــكل تلميــذ مســجل رســمًيا، أضــف إلــى ذلــك ُبعــد الوحــدات التعليميــة 
أو املدارس من مكان إقامتهم، وعدم توفر مصاريف النقل، وهي ليست منخفضة، نظًرا النخفاض دخل األسر 
املعنيــة، وكذلــك ثمــة آبــاء وأمهــات يفضلــون إرســال أوالدهــم إلــى ســوق العمــل، ولــو بأجــور ضئيلــة، كوســيلة دخــل 
إضافي، وهو وضٌع منتشر، ومع األسف، ما تزال كثير من الشركات ال تلتزم بالقوانين التي تحكم عمالة األطفال، 
وتحتــاج هــذه املســألة إلــى مزيــد مــن اإلجــراءات والضبــط مــن قبــل الحكومــة، ملعالجتهــا أو الحــد مــن انتشــارها. وإلــى 
جانب األسباب االقتصادية السابقة، ال بد من اإلشارة أيًضا إلى األسباب التي تتعلق بالجهل وقلة الوعي، حيث 

إن هنــاك أســًرا كثيــرة ال تكتــرث ألهميــة تعليــم أطفالهــا، وال تعــي خطــورة ذلــك علــى مســتقبلهم.
وهنــاك العديــد مــن اآلثــار الســلبية لبقــاء األطفــال خــارج املؤسســات التعليميــة، حيــث ســيكونون بعيديــن عــن 
 علــى القــراءة والكتابــة، وإن 

ً
اكتســاب املهــارات األساســية فــي الحيــاة، وعــن التعــرف إلــى القيــم واألخــالق، فضــال

حرمــان األطفــال مــن التعليــم يعنــي حرمانهــم مــن مهــارات الحيــاة األساســية ومهــارات التواصــل وإمكانيــة الوصــول 
إلــى املعرفــة، وســيفتقرون إلــى اكتســاب قيــم اجتماعيــة وأخالقيــة كثيــرة، يســتقيها األطفــال عــادة مــن البيئــة 
التعليميــة، إضافــة إلــى مــا يجلبــه ذلــك مــن آثــار نفســية ســلبية ومعقــدة، وبذلــك؛ قــد تفقــد هــذه الشــريحة فرصــة 
الدخــول إلــى ميــدان العمــل، ومــن ثــّم تنشــأ حالــة بطالــة جديــدة، تكــون ســبًبا فــي خلــق مشــكالت اجتماعيــة، وهــذا 
 من أن يكون 

ً
في الواقع سيؤثر في واقع الالجئين من جهة، وكذلك في نظام املجتمع وسوق العمل في تركيا، فبدال

هــؤالء األطفــال نــواة لقــوة عمــل ماهــرة ومتعلمــة ومدربــة يســتفيد منهــا املجتمــع؛ ســتكون هنــاك تراكمــات ســلبية 
علــى املجتمــع.

وعلى الرغم من أن الحكومة التركية تقوم بجهد كبير، إلدخال مزيد من األطفال في العملية التعليمية والتقليل 
 في  تسّرب   األطفال 

ً
زال  األسباب التي تكون  عامال

ُ
من حاالت التسرب، فإن من املفيد في هذا املجال أيًضا أن ت

 https://bit.ly/3eAfKUT 10.  مكتبة الكونغرس- الدستور التركي

11.  Rights	Report 2018 –	https://cutt.us/8btQR	p8- حقوق الطفل تقرير 2018، الكاتب واننيس كارلير Aurthor	Mr. Wannes	Carlier	Kids 
Rights - Kids 
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مــن املــدارس، كتســهيل الحصــول علــى بطاقــات الحمايــة أو اإلقامــة، وإدخــال تســهيالت إلــى ســوق العمــل خاصــة 
بالســوريين، ودعــم الشــركات التــي تخــدم الالجئيــن، حيــث إن حصــول األهــل علــى فــرص عمــٍل ُيحّســن أوضاعهــم 
املاديــة ســيحفزهم علــى إرســال أبنائهــم إلــى املدرســة. ولحــل مشــكلة الفئــات التــي انقطعــت عــن الدراســة ســنوات، 
 فــي تعزيــز دور التعليــم التعوي�ســي، ودعمــه مــن خــالل برامــج ومناهــج خاصــة، علــى أن 

ً
يقتــرح أحــد الخبــراء حــال

يكــون بإشــراف حكومــي ترـكـي، حتــى يحصــل التلميــذ بعــد االمتحانــات علــى وثائــق رســمية، ويمثــل ذلــك حافــًزا 
لألهالي والتالميذ، ويقترح الخبير أيًضا تدريَب املدرسين األتراك على تأهيل التالميذ السوريين الذين يلتحقون 

باملــدارس التركيــة، ليندمجــوا تدريجًيــا بالنظــام التعليمــي التركــي12.

وفــي هــذا الســياق، أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، فــي تمــوز/ يوليــو املا�ســي، أن أنقــرة تهــدف إلــى 
زيادة عدد الطالب الدوليين فيها، بحلول 2023، إلى 200 ألف، وأن الطالب األجانب الذين أتّموا دراستهم 
ســيكونون ممثليــن لتركيــا عنــد العــودة إلــى بالدهــم، وأن الوقــت قــد حــان لتعزيــز البنيــة التحتيــة، وتحســين 

جــودة التعليــم فــي تركيــا13. 

مستوى معيشة السوريين في تركيا	 
معظــم الالجئيــن الســوريين هاجــروا إلــى تركيــا، تحــت وطــأة القتــل واإلجــرام الــذي مارســه عليهــم النظــام الســوري 
وعصاباتــه، وقــد رحلــوا عــن ديارهــم، مــن دون أن يكــون معهــم زاد يومهــم، وكان عليهــم العمــل فــي ظــروف قاهــرة، 
والقبــول بــأي شــرط للحصــول علــى لقمــة العيــش، ومــع أن نســبة كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين يعيشــون ضائقــة 
مؤثرة في تركيا، فإن حياتهم ما تزال أفضل من حياة أولئك الذين ظلوا في سورية في مناطق النظام، وبحسب 
تقريــر لألمــم املتحــدة، عــن االحتياجــات اإلنســانية فــي ســورية لعــام 2019، فــإن 83 % مــن الســوريين يعيشــون 

تحــت خــط الفقــر14.
ويشــير التقريــر الصــادر العــام املا�ســي 2019 عــن مجموعــة األزمــات الدوليــة15، إلــى أن نحــو 50 % مــن الســوريين 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر، و20 % مــن األســر الســورية ليــس لديهــا أفــراد عاملــون، و65 % مــن األســر الســورية 
تعتمــد علــى العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي، وهــذا يعنــي عــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى حقوقهــم القانونيــة، 
كالحــد األدنــى مــن الراتــب فقــط، وطبًقــا لذلــك التقريــر، حتــى كانــون األول/ ديســمبر 2018، كان نحــو 65.000 
سوري فقط يحملون تصاريح عمل تخّولهم الحصول على رواتبهم بصورة قانونية. ونتيجة هذه الظروف، نجد 
عــدًدا مــن الســوريين، مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة أو فــوق الجامعيــة، يعملــون كعمــال عادييــن أو حرفييــن، 
وبرواتــب أقــل مــن الحــد األدنــى القانونــي، ومــن دون عقــود أو أي نــوع مــن الحمايــة. وإضافــة إلــى ذلــك، نجــد تف�ســي 
ظاهرة عمالة األطفال السوريين. وبالنظر إلى دراسة ميدانية صادرة عن مركز حرمون للدراسات املعاصرة 16، 
من حيث تحليل بيانات العينة التي اعتمدت على األطفال بين ســّن 10 -15 ســنة؛ يتبّين أن املســتوى التعليمي 

لألطفــال العامليــن كمــا يلــي: 

https://www.alaraby.co.uk/450  .12
https://cutt.us/ 13. أردوغــان: نســتهدف زيــادة عــدد الطــالب الدولييــن لدينــا إلــى 200 ألــف- األناضــول،2019/07/03 شــوهد فــي 2019/05/04 فــي

eYv85

https://bawaba-sy.com 2020/01/10    .14
15.  التقريــر عــن شــانلي أورفــا، املصــدر )تخفيــف الخطــر علــى الالجئيــن الســوريين الشــباب، شــانلي أورفــا نموذًجــا( ترجمــة مركــز حرمــون للدراســات 

املعاصــرة منشــور فــي 2019/8/15 عــن مجموعــة األزمــات الدوليــة، التقريــر األوروبــي العــدد 53 شــباط/ فبرايــر 2019
16.  دراسة ميدانية بعنوان )عمالة األطفال السوريين في إسطنبول( صادرة عن مركز حرمون للدراسات املعاصرة ومنشورة بتاريخ 2018/12/24 

)حسام السعد وطالل املصطفى(
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1 % أّمــي ال يقــرأ وال يكتــب، 8 % يقــرأ ويكتــب، 36 % تعليــم أسا�ســي حلقــة أولــى، و55 % تعليــم أسا�ســي حلقــة 
ثانيــة. وإجابــة عــن ســؤال: »هــل تركــت املدرســة فــي تركيــا أم قبــل املجــيء إلــى تركيــا«، أجــاب 88 % أنهــم تركــوا 
املدرسة في تركيا. وعن أسباب ترك الدراسة، أجاب 74.5 % أن السبب هو الحاجة إلى العمل، و30.5 % أجاب 
أن الســبب تغطيــة النفقــات الشــخصية. وإجابــة عــن ســؤال: »مــا أســباب عــدم الرغبــة فــي االلتحــاق باملدرســة«، 
 فــي تركيــا أكثــر مــن 

ً
ــم مهنــة، وأن للمهــن مســتقبال

ّ
أجــاب 88 % مــن أفــراد العينــة أن الســبب هــو الرغبــة فــي تعل

الشــهادة. بينمــا أجــاب 73 % مــن أفــراد العينــة أن الســبب هــو أن عائلتــه بحاجــة إلــى أجــر عملــه.
بّين الدراسة ما يلي:

ُ
وفي ما يتعلق بعائالت هؤالء األطفال، ت

أن 97 % مــن اآلبــاء يعملــون، و23 مــن األمهــات ال يعملــن، فــي أســر هــؤالء األطفــال. ومــن الالفــت للنظــر أيًضــا أن 
24 % من اآلباء مستواهم التعليمي مرتفع )أي جامعي وأعلى( و6 % من األمهات كذلك، ونظن أن هذه النسب 
املتعلقة باملستوى التعليمي هي خاصة بأفراد العينة، وال تمثل إجمالي الالجئين السوريين في تركيا، وإنما كانت 

نتيجــة اســتقصاء لعّينــة محددة. 
وفي دراسة ميدانية أخرى17 يتبّين من تحليل العّينات ما يلي:

أن املستوى التعليمي للعاملين أفراد العينة كان على الشكل التالي: 

مالحظاتاملستوى التعليميالنسبة % إلى أفراد العينة
يقصد باملنخفض أقل من الثانويةمستوى تعليمي منخفض42 %

يقصد باملستوى املتوسط شهادة مستوى تعليمي متوسط34 %
الثانوية أو معهد متوسط سنتين 

ويقصد باملستوى املرتفع شهادة مستوى تعليمي مرتفع24 %
جامعية أو أعلى

وإن هــذه النســب -كمــا ذكرنــا ســابًقا- تنطبــق علــى العّينــة التــي اعتمدتهــا الدراســة، وال تنطبــق بالضــرورة علــى 
الالجئيــن الســوريين بشــكل عــام.

الوضع القانوني للعاملين كان على الشكل التالي: 	 
 	

مالحظاتالوضع القانونيالنسبة % إلى أفراد العينة
كخطوة أولى للتسجيل على الحماية املؤقتة يبدأ وثيقة كملك16 %

بالتسجيل في إحدى املخافر التركية للحصول على 
وثيقة تبدأ بالرقم 98

وهي بطاقة الكملك األصلية ويحصل عليها بعد نحو الكملك49 %
ستة أشهر كحد أدنى، وتبدأ بالرقم 99 

واملقصود بها اإلقامة السياحيةاإلقامة3 %

17.  دراســة ميدانيــة بعنــوان )املهنيــون الســوريون فــي إســطنبول بيــن الواقــع واملســتقبل(، صــادرة عــن مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة فــي كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2018
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إذن عمل/ إقامة 3 %
عمل

ويمكن أن يحصل عليها عند الحصول على عقد 
ا لشركة

ً
ا أو مالك

ً
عمل مع شركة، أو أن يكون شريك

ال يملك أي وثيقة قانونية لإلقامة في تركيا.ال �سيء28 %
تقدم بطلب 1 %

الحصول على وثيقة
ا تصدر له أي وثيقة بعُد

ّ
ملـــ

معظــم أفــراد العينــة كانــوا فــي ســورية طــالب جامعــة أو ثانويــة، وهــم حالًيــا، فــي إســطنبول، يتوزعــون علــى العمــل 
فــي املهــن التاليــة: 

املهنة الحاليةالنسبة إلى العينة

في القطاع الحرفي )خياطة، حالقة، نجارة، كهرباء..(33 %
في القطاع الصناعي )ميكانيك، مدن صناعية..(21 %

في القطاع الخدمي )مطاعم، فنادق، بقاليات..(32.5 %
أعمال حرة فردية5.5 %
أعمال الصيانة )موبايالت، تلفزيونات، إنترنت..(4 %
قطاع خدمات وسيطة )مكاتب قانونية، ترجمة، مكاتب عقارية، صرافة، 4 %

مجوهرات، إلخ..(

وتبيــن أن 65 % منهــم يعمــل لــدى رّب عمــل ترـكـي، و22 % يعمــل لــدى رّب عمــل ســوري، و10 % 	 
لحســابهم الخــاص، كمهنيــن ومهــن هامشــية.

بخصوص عدد ساعات العمل، تبّين:	 

عدد ساعات العمل يومًياالنسبة إلى العينة
8-10 ساعات72 %
10-12 ساعة25 %
يعملون مدة غير محدودة3 %

بخصوص الدافع إلى العمل، تبين أن:	 

الدافع إلى العملالنسبة إلى العينة
الحاجة إلى مصدر للعيش67 %
عدم وجود فرص عمل أخرى27 %
% 7

ً
املهنة التي يعملون فيها هي مهنتهم أصال
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هل املردود من العمل كاٍف: كانت اإلجابات كما يلي:	 

اإلجابةالنسبة إلى العينة
املردود كاٍف29 %
% 71
% 28
% 25
% 18
% 12

املردود غير كاٍف
ومن هؤالء أجاب:

يكملون احتياجاتهم من املساعدات	 

من األعمال الهامشية 	 

من تقنين املصروفات	 

من عمل األبناء	 

  

                   
 

وإجابــة عــن ســؤال: هــل يوجــد تمييــز بيــن املهنييــن الســوريين واألتــراك، أجــاب 71 % بنعــم يوجــد 	 
تمييز، وطبيعة هذا التمييز كانت اإلجابات كما يلي: 65 % تمييز في األجور، و62 % تمييز في املعاملة، 
و59 % تمييــز فــي التأميــن الصحــي والضمــان القانونــي. و56 % تمييــز فــي اســتغالل رّب العمــل، و30 % 

تمييــز فــي عــدد ســاعات العمل.

أمــا مــن حيــث الصعوبــات التــي تواجــه املهنييــن الســوريين، فقــد أجــاب 63 % أن أهمهــا اللغــة، 	 
و57 % غياب الحماية القانونية، 50 % املردود املالي املنخفض، 36 % صعوبة التكيف مع سوق 

العمــل التركــي.
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وتبين أن 10 % فقط خضعوا لدورات مهنية على حسابهم	 

وعلــى ذلــك، يتبيــن أن غالبيــة الالجئيــن الســوريين يعيشــون حيــاة صعبــة فــي تركيــا، ويواجهــون العديــد مــن 
الصعوبــات إليجــاد عمــل فــي تركيــا، ولعــل العقبــات الرئيســية فــي وجــه إيجــاد عمــل مناســب هــي األجــور املنخفضــة 
 عــدم توفــر وظائــف كافيــة. وباملقابــل 

ً
لهم، ثــم عــدم تكلــم اللغــة التركيــة، وإجمــاال

ّ
املتاحــة لهــم، إن وجــدوا مــن يشــغ

-مــن بــاب اإلنصــاف واملوضوعيــة- هنــاك عــدد جيــد مــن الســوريين الذيــن جــاؤوا بأموالهــم وأعمالهــم إلــى تركيــا، 
وبــدؤوا أنشــطة اقتصاديــة ناجحــة فــي مجــاالت مختلفــة، وكان لهــم دور جيــد أيًضــا فــي إيجــاد فــرص عمــل لالجئيــن. 

وهــذا املوضــوع ســنتناوله بمزيــد مــن التفصيــل فــي الصفحــات اآلتيــة.

السلوك االجتماعي وقضية االندماج	 
بعيًدا عن محاوالت بعض الفئات تشويه صورة السوريين وإلصاق ُتهم عديدة بهم، ألغراض سياسية داخلية 
ال داعــي للتطــرق إليهــا، نجــد أن الواقــع يشــير إلــى أن الســوريين فــي تركيــا مــن أقــل الجماعــات املثيــرة للشــغب، ومــن 
أقلهــا ارتكاًبــا للجرائــم واملخالفــات، وقــد جــاء فــي تقريــر نشــرته »رئاســة حقــوق اإلنســان« التابعــة لحــزب العدالــة 
 للغايــة 

ٌ
والتنميــة )الحاكــم( أن نســبة الجرائــم التــي ارتكبهــا ســوريون فــي تركيــا، مقارنــة مــع النســبة العامــة، ضئيلــة

)وزارة الداخليــة(، وبحســب الــوزارة، فــإن نســبة جرائــم الســوريين فــي تركيــا، مقارنــة مــع النســبة العامــة، بلغــت 
1.32 %، وذلــك مــا بيــن أعــوام 2014-2017 18. وهــذ يعنــي أن جرائــم الســوريين ال تتجــاوز 1.32 % مــن إجمالــي 

الجرائــم، علًمــا أن نســبة الســوريين، إلــى إجمالــي األتــراك، تتجــاوز 4 %.
وفــي تصريــح لوزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو، منشــور فــي 2019/8/22 علــى موقــع )حلــب اليــوم(، ورد أن 
 جــًدا، وأنهــا تعــادل نصــف ارتــكاب األتــراك للجرائــم فــي تركيــا، 

ٌ
نســبة ارتــكاب الســوريين للجرائــم فــي تركيــا ضئيلــة

وقــال صويلــو، فــي برنامــج تلفزيونــي، إن نســبة ارتــكاب األتــراك للجرائــم 8 باأللــف، بينمــا تبلــغ نســبة ارتــكاب 
السوريين للجرائم 4 باأللف. وأوضح الوزير أن قسًما كبيًرا، من تلك النسبة الخاصة بالسوريين، يتعلقبالزواج 

بقاصــرات، وهــو مــا يعــّد ُجرًمــا فــي القانــون التركــي، بخــالف مــا هــو متعــارف عليــه بيــن الســوريين فــي بالدهــم19.

18.  صحيفــة ينــي شــفق 1 جمــادي األولــى 1441 خبــر بعنــوان )8 إشــاعات تالحــق الســورين فــي تركيــا و8 حقائــق تنقضهــا( – حــزب العدالــة والتنميــة 
الحاكــم فنــد تلــك اإلشــاعات..

https://bit.ly/2ZBGjop	   	https://bit.ly/32rM7m2  .19
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قضية االندماج	 
موضــوع اندمــاج الالجئيــن فــي املجتمــع الترـكـي ليــس باألمــر الســهل، ورّبمــا يكــون مــن األفضــل للجميــع أن نســعى 
 مــن إصرارنــا علــى تعبيــر االندمــاج، واملجتمــع التركــي -كمــا هــي حــال املجتمــع الســوري- يتكــون 

ً
لتعايــش مريــح، بــدال

مــن عــدد كبيــر مــن األعــراق والفئــات املتمايــزة، عاشــت ســنوات طويلــة مــع بعضهــا فــي ألفــة وتناغــم، مــع احتفــاظ 
معظــم هــذه الفئــات بخصائصهــا وثقافاتهــا وعاداتهــا.

وفــي الواقــع، نــرى أن العالقــات بيــن الســوريين واألتــراك عالقــات تاريخيــة، لهــا جذورهــا ومالمحهــا التــي ال يمكــن 
نكرانها، فالشعبان يتقاربان في جذورهم االثنية ومعتقداتهم الدينية، وفي قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط 
حياتهــم، وأصولهــم قريبــة مــن بعضهــا، ومــن الطبيعــي، لكــون الشــعبين جاريــن بحــدود تمتــد إلــى نحــو 900 كــم، 
وبينهما أنهار مشــتركة كالفرات ودجلة والعا�سي، أن تكون بين الشــعبين عالقات قرابة، فجزء كبير من عائالت 
ســورية لهــا أصــول تركيــة، وكذلــك جــزء كبيــر مــن العائــالت التركيــة، وخاصــة فــي مناطــق الجنــوب، مــن أصــول 
 علــى أن للديــن اإلســالمي دوًرا مؤثــًرا فــي العالقــة الحميميــة بيــن الشــعبين، تاريخًيــا، فســورية هــي 

ً
ســورية. فضــال

مركز بالد »الشام شريف«، والقرآن نزل بلغة عربية. إضافة إلى العالقات االقتصادية الطبيعية بين البلدين، 
فتركيــا طريــق الصــادرات الســورية إلــى أوروبــا، وســورية مفتــاح صــادرات تركيــا إلــى األســواق العربيــة.

ولكــن هنــاك، مــن جهــة أخــرى، بعــض اآلثــار الســلبية التــي مــا تــزال موجــودة إلــى حــد مــا، فــي وجــدان الشــعبين، 
أهّمها بقايا الشــعور العربي القومي بأن »األتراك غرباء ســيطروا على بالد العرب«، وواجهوا دعوات القوميين 
العــرب للتحــرر مــن الســيطرة العثمانيــة، وفــي املقابــل، هنــاك بقايــا شــعور قومــي تركــي بــأن »العــرب خانــوا وطعنــوا 
العثمانييــن فــي الظهــر«، عندمــا قامــوا بثــورة 1916 بالتعــاون مــع اإلنكليــز. وهــذه النزعــات غذتهــا األنظمــة القوميــة 

فــي الوطــن العربــي، وكذلــك الحكومــات القوميــة التركيــة التــي ســادت فــي الســنوات املاضيــة.
وبالنظــر إلــى عالقــة الالجئيــن الســوريين باملجتمــع التركــي، وخاصــة فــي الســنوات التســع أو العشــر املاضيــة، نجــد 
أنها عالقة ال تتسم بالكره والعداء، على الرغم من أن السلطات في كال البلدين صنعت، خالل السنوات املئة 
املاضيــة، العديــد مــن الشــروخ والســدود بيــن الشــعبين، حيــث إن اســتجابة الســلطات التركيــة وفتــح حدودهــا 
أمام السوريين مع بدء الثورة السورية، ورفع الشعار الذي أطلقه السلطات التركية أن »األتراك هم األنصار 
والســوريون هــم املهاجــرون«، جعلــت قلــوب معظــم الســوريين ممتنــة ومعلقــة آمالهــا علــى تركيــا، وراغبــة فــي 
االندمــاج والتعايــش اإليجابــي مــع املجتمــع التركــي، ومســتعدة لــه. وفــي املقابــل، كان املوقــف مختلًفــا إلــى حــد مــا، 
مــن جانــب املجتمــع الترـكـي، فعلــى الرغــم مــن ترحيبــه بالســوريين والتعاطــف معهــم، بدايــة األمــر، فقــد انقلــب 
األمر الحًقا، وُيعزى ذلك إلى عدد من األسباب، لعل أهمها الدعايات التي أشاعتها املعارضة التركية، للنيل من 
الحزب الحاكم، واستخدام السوريين كورقة ضغط ألهداف السياسة الداخلية التركية، إضافة إلى الظروف 

االقتصاديــة ومنافســة الســوريين لألتــراك علــى فــرص العمــل.
وتشــير دراســة ملجموعــة األزمــات 20، إلــى أن 80 % مــن الســوريين يظنــون أن بإمكانهــم أن يندمجــوا باملجتمــع 
التركــي، فــي حيــن أن 80 % مــن األتــراك يقولــون إنهــم ال يســتطيعون، وتؤكــد دراســة مفادهــا أن 63 % مــن األتــراك 
يشــعرون بأنهــم بعيــدون جــًدا مــن الســوريين، فــي حيــن يشــعر 72 % مــن الســوريين بأنهــم قريبــون أو قريبــون جــًدا 

مــن املجتمــع التركــي.

20.  )الالجئــون الســوريون فــي تركيــا.. تــزع فتيــل التوتــر فــي املــدن الكبــرى( تقريــر مجموعــة األزمــات الدوليــة رقــم 248 تاريــخ 2018/1/29 ترجمــة مركــز 
حرمــون للدراســات املعاصــرة. 
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الفصل الثاني: الدور االقتصادي للوجود السوري في تركيا
 	
تحليل قوة العمل السورية في تركيا:	 

تبّيــَن مــن اإلحصــاءات التــي ذكرناهــا ســابًقا أن 45.7 % )1.6 مليــون تقريًبــا( مــن الســوريين فــي تركيــا هــم فــي ســن 
العمــل )19-64( ســنة، وورد فــي دراســة أجرتهــا ونشــرتها مؤسســة )رانــد( 21 أن النســبة املئويــة للســوريين الذيــن 
يعملون أو هم على اســتعداد للعمل هي 85 % من الرجال، و25 % من النســاء. وعلى افتراض أن نســبة الذكور 
والنساء متساوية بين السوريين )الفارق في الواقع ال يتعدى 1 %(، فإن عدد السوريين الذين يعملون أو الذين 
هم على استعداد للعمل، من الذكور واإلناث، هي 880 ألف فرد، ونقّدر أن هذا الرقم هو الحد األق�سى للذين 
مــن املمكــن دخولهــم ســوق العمــل رســمًيا، وقــد يشــكلون منافســة لألتــراك. وإذا مــا أخذنــا بالحســبان األطفــال 
الذيــن يعملــون؛ فــإن العــدد قــد يصــل إلــى أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، وقــد يصــل إلــى حــدود 1.3 مليــون، ويقــّدر الخبــراء 
أن عدد الذين يدخلون سوق العمل سنوًيا من األتراك مليونا شخص جديد، وبذلك؛ من الطبيعي أن يشكل 

ــا محسوًســا علــى ســوق العمــل ومنافســة لألتــراك.
ً
الســوريون ضغط

وفــي الواقــع، إن معظــم األيــدي العاملــة الســورية ماهــرة، وتعمــل بشــروط مجحفــة ومــن دون ضمانــات، وذلــك 
بســبب ظــروف الحاجــة املاســة إلــى العمــل، وهــذا بــال شــك يشــكل منافســة للعمالــة التركيــة. واملثــال علــى ذلــك حــّي 
)إيشــك كنــت( فــي أزميــر -منطقــة بورنوفــا- الــذي يســتضيف منتجــي األحذيــة والجلديــات األساســيين فــي املدينــة، 
حيــث حــل العمــال الســوريون إلــى حــد بعيــد محــّل املواطنيــن األتــراك مــن أصــل كــردي، فمــن أصل 10.000 عامل 
فــي )إيشــك ِكنــت( هنــاك 60-70 % مــن الســوريين، مــن أصــل تركمانــي، ويبــدو أن أربــاب العمــل األتــراك يفضلــون 

الســوريين علــى املواطنيــن األتــراك مــن أصــل كــردي22. 
 التأثيــر، 

َ
مــن جهــة أخــرى، نــرى أن هنــاك عوامــل عديــدة تجعــل هــذه املنافســة املفترضــة علــى الوظائــف محــدودة

على الرغم مما ذكرنا بخصوص توظيف السوريين بدون إذن عمل، أي العمل بشكل غير رسمي وتقا�سي أجور 
أقل من الحد األدنى لألجور؛ إذ هناك عدم تطابق واضح بين األماكن التي يتركز فيها السوريون، واألماكن التي 
تشهد نمًوا لفرص العمل في تركيا، وهناك العديد من الشركات التركية، وال سيما الكبيرة، ال ترغب في توظيف 
الســوريين، لعــدد مــن األســباب، وفــي دراســة اســتقصائية، ذكــر أصحــاب العمــل العوائــق التــي تحــول دون تعييــن 
السوريين: 1( ما يشوب اإلطار القانوني لتعيين السوريين من غموض وعدم وضوح، ويشمل ما يخص األوراق 
املطلوبــة. 2( عــدم القــدرة علــى التحقــق مــن الخلفيــات الجنائيــة للمرشــحين الســوريين. 3( اللغــة، عــدم معرفــة 

اللغــة التركيــة. 
وفــي الوقــت ذاتــه، بــرزت محفــزات عــدة، حيــث ذكــر أحــد أصحــاب العمــل األتــراك أن لــدى الســوريين اســتمرارية 
أكثــر فــي العمــل، مقارنــة باألتــراك، وأيًضــا مــن مزاياهــم امتــالك مهــارات اللغــة العربيــة املهمة للتواصل مع العمالء 

املتحدثيــن بالعربيــة.
 

ً
 ســوريين، و15 % منهــا وظفــت عمــاال

ً
وفــي دراســة اســتقصائية، غطــت 157 شــركة 15 % منهــا، ضّمــت عمــاال

ســوريين ســابًقا، تبّيــن أن أكثــر األســباب شــيوًعا لتوظيــف الســوريين كانــت تتعلــق باســتعدادهم لقبــول أجــور 
واســتحقاقات أقــّل، مقارنــة باألتــراك، وكانــت أكثــر الصعوبــات املذكــورة شــيوًعا عنــد تعييــن العمــال الســوريين

21.  دراســة اســتقصائية قامــت بهــا ونشــرتها مؤسســة رانــد )Corporation	RAND( بعنــوان )حلــول مربحــة للطرفيــن، الالجئيــن الســوريين وللبلــدان 
املضيفــة(.

22.  )الالجئون السوريون في تركيا.. تزع فتيل التوتر في املدن الكبرى( تقرير رقم 248 تاريخ 2018/1/29 مترجم من حرمون عن مجموعة األزمات.



هــي عائــق اللغــة. وأن 80 % مــن الشــركات )العينــة( قالــوا إنــه ال يوجــد أي ميــزة لتوظيــف ســوريين، وملزيــد مــن 
التفصيــل، قــال 18 % منهــم إن امليــزة أنهــم يقبلــون بالعمــل مقابــل أجــور أقــل، و7 % منهــم قالــوا إنهــم يرغبــون فــي 
قبــول مزايــا أقــل، و6 % ذكــروا أن مــن الســهل الحصــول علــى متقدميــن ســوريين، و4 % أنهــم يرغبــون فــي أداء 
املهــام املطلوبــة. أمــا بخصــوص مســاوئ تشــغيل الســوريين، فقــد ذكــر 54 % عائــق اللغــة، و30 % صعوبــة إيجــاد 

متقدميــن مؤهليــن، و29 % أقــل حماًســا، و27 % أقــّل إنتاًجــا، و22 % أكثــر عرضــة لتــرك العمــل23.

السوريون أصحاب األعمال والشركات:	 
يشــتهر الســوريون بأنهــم تجــار وصناعيــون مهــرة، وقــد أصبــح العديــد مــن الســوريين رواد أعمــال فاعليــن فــي تركيــا، 
ومن عوامل نجاح شركات السوريين أنهم يمتلكون مهارات أعمال سابقة، حيث كانوا أصحاب أعمال فيها قبل 
لجوئهــم، ثــم وجــود مســتهلكين ســوريين بأعــداد كبيــرة فــي تركيــا، إضافــة إلــى امتالكهــم عالقــات تجاريــة ســابقة مــع 
بلدان الشرق األوسط. ومع ذلك، ظلت العقبات أمام نموهم قائمة، ومنها على سبيل املثال ال الحصر، نقص 
شــبكة العالقــات التركيــة، وصعوبــة الحصــول علــى التمويــل وشــراء العقــارات فــي تركيــا، وعــدم اإلملــام بكيفيــة 

الوصــول إلــى األســواق االســتهالكية التركيــة، وعــدم معرفــة قانــون األعمــال التركــي24. 
ونشــر موقــع )روســيا اليــوم( بتاريــخ 2019/10/6 تقريــًرا، مصــدره املنتــدى األورومتوســطي ملعاهــد العلــوم 
االقتصاديــة فيميــز، بعنــوان، )تقريــر أوروبــي: التأثيــر االقتصــادي لالجئيــن الســوريين فــي تركيــا سيتســارع خــالل 
ع 

ّ
الســنوات الخمس القادمة(. ويشــير التقرير إلى أن الســوريين أصبحوا جهات فاعلة في االقتصاد التركي، وتوق

وجود اتجاه نمو جديد بين عامي 2023 و2028، مع دخول املهاجرين السوريين الشباب الذين يمثلون 15 % 
مــن مجمــوع الســوريين إلــى ســوق العمــل. مــع مالحظــة أن النســبة فــي الواقــع قــد تتجــاوز 15 %.

وأوضــح التقريــر أن تأثيــر املهاجريــن الســوريين، مــن ناحيــة القيمــة املضافــة لالجئيــن، فــي االقتصــاد التركــي، وصــل 
إلــى 4.3 مليــار يــورو بنهايــة 2017، أي 1.96 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي تركيــا، وتوقــع أن ترتفــع هــذه 
القيمة إلى 4 % في عام202825. ووفًقا ملعّدي التقرير، فإن تأثير إنتاج الالجئين أكبر من تأثير الطلب املستحدث 
لألعــوام 2017 و2023 و2028 علــى التوالــي. وهــذا يعنــي أن القــدرة اإلنتاجيــة لالجئيــن الســوريين، كمهــارات فــي 
مجــال تنظيــم املشــاريع وتوفيــر العمالــة، تبــدو أكثــر فاعليــة مــن آثــار اســتهالكهم علــى الناتــج الكلــي لالقتصــاد. وجــاء 
فــي التقريــر: »فــي األيــام األولــى لتوافــد الســوريين علــى تركيــا، مــع وجــود حاجــز لغــوي ونقــص فــي الشــهادات واألوراق 
الصحيحة، لم يكن أمام السوريين خيار سوى العمل برواتب منخفضة في مصانع الغزل والنسيج، والشركات 
املصنعــة لألجــزاء امليكانيكيــة فــي غــازي عنتــاب النائيــة، وفــي ظــل ظــروف ســيئة«. ويقــول التقريــر: »إن تحســين 
فرص العمل وزيادة املهارات وتطوير قدرات السوريين على تنظيم املشاريع، ومنح تصاريح عمل في القطاعات 

املســتهدفة، ســيزيد مــن مســاهمة الالجئيــن فــي النمــو االقتصــادي«26.
ويشــير الســيد محمود عثمان، وهو أحد رجال األعمال الســوريين البارزين في إســطنبول، في مقال منشــور له في 
2020/2/14 27، إلى أنه بعد تحول الحراك الشعبي السوري إلى »صدام عسكري مسلح«، وتدفق النازحين إلى 

23.  املصدر: فرص للجميع/ فرص تعود بالفائدة على الســوريين والبلدان املســتضيفة لهم في أســواق عمل الشــرق األوســط، دراســة اســتقصائية، 
https://bit.ly/2CKaYXi = 2018/10 مؤسســة رند

24.  فرص للجميع/ فرص تعود بالفائدة على الســوريين والبلدان املســتضيفة لهم في أســواق عمل الشــرق األوســط، دراســة اســتقصائية، مؤسســة 
https://bit.ly/2CKaYXi  = 2018/10 راند

  RT	Arabic )Arabic	RT./middle_east/1049717   .25
https://turkpress.com.tr/node/65187  .26

https://bit.ly/2DP3nYh   .27
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تركيا، كانت رؤوس األموال قد ســبقت رجال األعمال الســوريين نزوًحا للخارج، حيث نالت تركيا حصة األســد 
مــن ذلــك النــزوح، إذ قصدهــا القســم األكبــر مــن التجــار والصناعييــن ورجــال األعمــال، نظــًرا لطبيعــة االقتصــاد 

التركــي الليبرالــي املنفتــح واملتــاح للجميــع. 

 	
تقدير حجم مساهمة السوريين في االقتصاد التركي

تشــير الدراســات التــي أجرتهــا عــدد مــن غــرف التجــارة والصناعــة التركيــة إلــى أن عــدد الشــركات التــي أسســها 
الســوريون فــي تركيــا، فــي تســع ســنوات، تجــاوز عشــرة آالف شــركة، تتــوزع نشــاطاتها علــى قطاعــات اقتصاديــة 
مختلفة. وقد كشــفت مؤسســة البحوث االقتصادية في تركيا )TEPAV( في تقرير لها، أّن الســوريين في تركيا قد 
أسســوا أكثر من 10 آالف شــركة، حتى مطلع أيلول/ ســبتمبر 2018، 60 % منها كانت شــركات ســورّية خالصة، 

بينمــا 40 % منهــا كانــت شــراكة بيــن ســوريين وجنســيات أخــرى.28
وبحسب التقرير ذاته، فإّن هذه الشركات السورية قد وفرت فرص عمل لنحو 44 ألف سوري في تركيا، وعلى 
 منهــم يعيــل عائلــة مكونــة )فــي املتوســط( مــن ســتة أفــراد، تكــون هــذه الشــركات ســدت حاجــة نحــو 

ً
افتــراض أن كال

250 ألف ســوري، أي 7 % تقريًبا من تعداد الالجئين الســوريين في تركيا. 
وأشــارت مؤسســة البحــوث االقتصاديــة فــي تركيــا )TEPAV(، فــي تقريــر مطــّول أعّدتــه حــول الســوريين فــي تركيــا، 
حيث أجرى باحثوها مقابالت مع رجال األعمال السوريين، إلى أن 72 % منهم ال يفكرون في العودة إلى سورية، 

حتــى بعــد انتهــاء الحــرب، وذلــك بســبب نجــاح أعمالهــم وتوســع عمــل شــركاتهم فــي تركيــا29. 
وبحســب دراســة قدمتهــا »مؤسســة أبحــاث السياســة االقتصاديــة التركيــة«، ومقرهــا أنقــرة، فــإن 22 % مــن 
الشــركات الســورية موجــودة فــي واليــات الجنــوب والجنــوب الشــرقي املحاذيــة للحــدود الســورية. وتشــير الدراســة 
نفســها إلــى أن 59.4 % مــن الشــركات الســورية فــي تركيــا ناجحــة، وتمــارس نشــاطها التجــاري كمثيالتهــا التركيــة، 
وأن 55.4 من الشركات السورية تركز في مبيعاتها على األسواق الخارجية، حيث تقوم هذه الشركات بتصدير 
ا خارجيــة 

ً
منتجاتهــا لألســواق الخارجيــة30. وعــدد غيــر قليــل مــن الشــركات الســورية فــي تركيــا، كانــت تملــك أســواق

للتصدير قبل مجيئها لتركيا، وعندما بدأت العمل واإلنتاج في تركيا، فّعلت العالقة مع تلك األسواق، واستمرت 
في تزويدها بالبضائع من تركيا. وتقدر مساهمة السوريين في االقتصاد التركي بما يزيد على نصف مليار دوالر، 

إضافــة إلــى فــرص العمــل التــي يؤمنونهــا للعمــال األتــراك والســوريين، علــى حــد ســواء.
في الثالث عشــر من كانون األول/ ديســمبر من العام 2018، أصدر مركز »وقف أبحاث السياســات االقتصادية 
التركيــة« تقريــًرا مفًصــال عــن تأثيــر الســوريين علــى االقتصــاد الترـكـي، وتدحــض األرقــام الــواردة فــي ذلــك التقريــر 
كثيــًرا مــن األصــوات املتعاليــة بالهجــوم علــى الســوريين وتحميلهــم مســؤولية اإلضــرار باالقتصــاد التركــي، ومــن ثــم 
اعتبارهم »خطًرا على األمن القومي«. وعدَّ التقرير السوريين في املرتبة األولى بتركيا، من حيث تأسيس الشركات 
ســنوًيا، على صعيد املســتثمرين األجانب، ذلك أن الســوريين، على مدار ســبع ســنوات، أسســوا ما يزيد عن 10 
خــذ فــي الحســبان الشــركات واملشــروعات 

ُ
آالف شــركة فــي تركيــا، بواقــع أربــع شــركات يومًيــا، ويزيــد العــدد إذا مــا أ

واالســتثمارات األخرى غير املســجلة. ووفق إحصاءات جمعية رجال ورواد األعمال الســوريين »ســياد« )جمعية 
رجــال ورواد األعمــال الســوريين(31، فــإن الســوريين يضخــون اســتثمارات بقيمــة تربــو عــن 1.5 مليــار دوالر، فــي 

https://bit.ly/2ZwKAcG .28

29.  املرجع السابق
30.  املرجع السابق

https://bit.ly/2Ba9C88  .31
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االقتصــاد التركــي. وبحســب إحصــاء لــوزارة التجــارة التركيــة، فــي 26 شــباط/ فبرايــر 2020، فــإن عــدد الشــركات 
ا ســورًيا واحــًدا علــى األقــل فيهــا يصــل إلــى 15.159 شــركة.32

ً
التــي تضــم شــريك

ومن خالل اللقاءات املباشرة مع عدد من رجال األعمال السوريين، تحدث معظمهم عن التحديات والصعوبات 
التــي واجهتهــم بدايــة األمــر، ولعــل أهمهــا اللغــة التركيــة، وصعوبــة حصــول الســوريين علــى التمويــل مــن البنــوك 
املحليــة وعــدم املعرفــة الجيــدة بالســوق الداخليــة التركيــة وباألنظمــة والقوانيــن التــي تنظــم األعمــال فــي تركيــا، 
وعلى الرغم من ذلك، تمكن رجال األعمال السوريون من تأسيس وإدارة وتسيير العديد من املشاريع التجارية 
والســياحية والصناعيــة والثــروة الحيوانيــة والخدمــات، وحققــوا نجاحــات مشــهودة، وأصبحــوا بمســتوى جيــد، 
يــوازي الشــركات التركيــة املماثلــة. وممــا ســاعدهم فــي تحقيــق نجاحاتهــم، معرفتهــم الجيــدة باألســواق الخارجيــة، 
وعالقاتهــم التجاريــة الســابقة مــع التجــار واملســتثمرين فــي عــدد مــن دول العالــم، إضافــة إلــى إتقــان العديــد منهــم 
للغــات العامليــة، كاإلنكليزيــة والفرنســية، وإلــى مــا يمتــاز بــه معظــم الســوريين مــن نشــاط وحمــاس للعمــل واإلنتــاج.

 https://bbc.in/2WGX0gn .32
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الفصــل الثالــث: تقديــر حجــم األعبــاء االقتصاديــة علــى الحكومــة التركيــة فــي عــدد مــن 
القطاعــات

ذكرنا آنًفا الجهد الذي تبذله السلطات التركية، في مجال استيعاب الطلبة السوريين ضمن نظامها التعليمي 
ومحاوالتها الدؤوبة لتطوير مواردها وتحسين فرص وصول أكبر عدد ممكن األطفال السوريين في عمر الدراسة 

إلى املدارس املناســبة.
البيانــات الرســمية حــول تكلفــة اللجــوء الســوري فــي تركيــا قليلــة، وهــي قديمــة بعــض ال�ســيء، وأبرزهــا وأحدثهــا 
التصريــح الــذي ورد علــى لســان نائــب رئيــس الــوزراء الترـكـي، رجــب أقــداغ، وقــد نقلتــه وكالــة أنبــاء )األناضــول( 
التركيــة الرســمية عــام 2018، بــأن »تركيــا أنفقــت علــى الالجئيــن الســوريين نحــو 31 مليــار يــورو«33، وبــأن »قيمــة 
الخدمات التي توفرها تركيا للسوريين وصلت إلى 31 مليار يورو، وهم يستفيدون من خدمات الصحة والتعليم 

واملــأوى بشــكل مجانــي«34.
قد يكون من املفيد هنا التذكير بما قاله رئيس الهالل األحمر التركي، كرم قنق، في تشرين األول/ أكتوبر 2019، 
حــول حجــم املســاعدات اإلنســانية التركيــة، فقــد »بلــغ عــام 2018، نحــو 4.8 مليــارات دوالر، لتكــون )تركيــا( علــى 
رأس قائمة الدول املانحة في العالم... تركيا تهدف في العام الجاري )2019( إلى توفير مساعدات إنسانية بقيمة 

4.5 مليارات دوالر ملاليين األشخاص حول العالم«35.
وكانــت قيمــة املســاعدات التــي قدمتهــا تركيــا لالجئيــن الســوريين، فــي ذلــك التاريــخ تقريًبــا مــن العــام 2017، بحــدود 
25 مليــار دوالر، فــي ســبع ســنوات تقريًبــا، وهــو رقــم نشــرته وكالــة األناضــول فــي نيســان/ أبريــل 2017، بالصيغــة 
اآلتية: »بلغت مساعدات تركيا التي تحتضن أكبر عدد من الالجئين في العالم، للسوريين الالجئين على أراضيها، 
25 مليار دوالر، منذ نحو 7 ســنوات. وشــملت املســاعدات معونات قدمتها منظمات املجتمع املدني والجمعيات 
 عــن مســاعدات الدولــة التركية«36.واســتناًدا إلــى املعلومــات التــي حصلــت عليهــا وكالــة 

ً
الخيريــة، وأشــخاص، فضــال

األناضــول، مــن مصــادر رئاســة إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة )آفــاد(37؛ يظهــر أن مســاعداتها كانــت تشــمل 
إقامة 26 مركًزا مؤقًتا إليواء الالجئين، قدمت فيها خدمات صحية واجتماعية لالجئين، وكّرست نفسها لتعليم 
األطفال الالجئين وبالتعاون مع وزارة التربية التركية، وكانت )آفاد( تشرف على تعليم 510 آالف الجئ سوري، 
ابتــداًء مــن مرحلــة الحضانــة حتــى الثانويــة، وقامــت بإعــداد دورات وبرامــج لتعليــم املهــن والحــرف اليدويــة تقــدم 
فــي نهايــة الــدورات شــهادات تخــرج للمشــاركين، وقــد نــال 150 ألــف ســوري شــهادات تخــرج فــي مجــاالت مختلفــة. 
 

ً
وتشير بيانات )آفاد( إلى إجراء األطباء األتراك 840 ألف عملية جراحية، لالجئين السوريين والعراقيين، فضال
عــن تقديــم خدمــات عالجيــة لـــ 22.5 مليــون حالــة طبيــة، وشــهدت تركيــا والدة 200 ألــف طفــل ســوري، قدمــت 
)آفــاد( وجبــات تغذيــة للرضــع واألمهــات املرضعــات والحوامــل فــي املراكــز املؤقتــة. ولــم تقتصــر مســاعدات تركيــا 
للســوريين علــى أراضيهــا فحســب، بــل أرســلت مســاعدات إلــى الداخــل الســوري، وقــد بلغــت قيمــة مســاعداتها 
اإلنســانية في هذا اإلطار 1.75 مليار ليرة تركية. وأنفقت تركيا من مواردها الحكومية 12.1 مليار دوالر ملســاعدة

https://cutt.us/QFJN1 33.  نائب يلدريم: تركيا أنفقت 31 مليار يورو على السوريين- األناضول 2018/04/25 شوهد في 2019/11/02 في
34.  املصدر السابق

35.  الهــالل األحمــر التركــي- املنتــدى العالمــي للعمــل اإلنســاني يبحــث فــي إســطنبول »الكرامــة اإلنســانية”2019/11/01 شــوهد فــي 2019/10/29  فــي 
  https://cutt.us/Qb97I

 https://cutt.us/qV50G 36.  25 مليار  دوالر مساعدات تركيا  لالجئين السوريين في 7 أعوام )تقرير(- األناضول 2017/04/01 شوهد  في 2019/10/30 في
/https://www.aa.com.tr/ar78546   .37
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الالجئيــن، طبًقــا ملعاييــر األمــم املتحــدة، وبلغــت نفقــات تركيــا مــع منظماتهــا الخيريــة لالجئيــن الســوريين 25 مليــار 
دوالر خــالل 7 أعــوام، وفــي املقابــل بلغــت مســاعدات املجتمــع الدولــي لالجئيــن فــي تركيــا 526 مليــون دوالر فقــط38. 
الســوريون الذيــن يحملــون بطاقــات حمايــة مؤقتــة تبــدأ بالرقــم 99 مؤهلــون للحصــول علــى كل املســاعدات التــي 
تقدمهــا الســلطات التركيــة تقريًبــا، ومــن ضمنهــا املســاعدة الطبيــة واألدويــة داخــل املحافظــة املســجلين فيهــا، فــي 
حين أن األشــخاص الذين ال يحملون بطاقات، يمكنهم اإلفادة املجانية من خدمات الطوارئ في املستشــفيات 

فقط39.
ومن األمثلة على برامج الدعم التركية برنامج )صوي(، وهو برنامج دعم التضامن االجتماعي لألجانب املعروف 
اختصار )صوي(، ويقدم للمستفيدين منه مساعدة مالية شهرية مقدراها 120 ليرة تركية، لكل فرد من أفراد 
األســرة، وتصــرف املبالــغ عــن طريــق )الكــرت األحمــر( للمحتاجيــن، الذيــن تنطبــق عليهــم صفــة الحمايــة الدوليــة 
أو الحمايــة املؤقتــة، ممــن يقيمــون خــارج املخيمــات، وممــن تنطبــق عليهــم معاييــر القبــول، والهــدف منــه تلبيــة 
االحتياجــات األساســية مــن الغــذاء والســكن واملالبــس، بكرامــة، والبرنامــج يمّولــه االتحــاد األوروبــي بالشــراكة مــع 

برنامــج الغــذاء العالمــي ووزارة شــؤون األســرة التركيــة 40.
بنهايــة عــام 2017، نشــر موقــع إخبــاري أملانــي أن »االتحــاد األوروبــي يمــّول هــذه املشــاريع )مســتوصفات ومراكــز 
صحية( من خالل منحة تبلغ 300 مليون يورو سنوًيا )350 مليون دوالر( لوزارة الصحة التركية. وهذه املنحة 
لن توفر الرعاية الصحية األولية فحسب، بل ستقّدم أيًضا خدمات اللقاح، وتقديم املشورة في مجال تنظيم 
األســرة وخدمــات الصحــة النفســية وإعــادة التأهيــل البدنــي، إضافــة إلــى 26 وحــدة صحيــة متنقلــة للوصــول إلــى 
ف هذه املراكز الصحية لالجئين نحو 1500 شخص، 

ّ
السوريين الذين يعيشون خارج املدن. ومن املتوقع أن توظ

حيــث توفــر الوظائــف للطواقــم الطبيــة مــن الالجئيــن، والذيــن ال يســتطيع أغلبهــم حتــى اآلن مزاولــة مهنتهــم، وفًقــا 
ملــا ذكــره فيليكــس ليغــا، وهــو مســاعد تقنــي فــي برنامــج املســاعدات اإلنســانية والحمايــة املدنيــة التابــع للمفوضيــة 

األوروبيــة، وهــو برنامــج تابــع لالتحــاد األوروبــي يديــر مشــاريع الالجئيــن فــي تركيا«41.
فــي تمــوز/ يوليــو 2019، كشــف رئيــس »دائــرة صحــة الهجــرة«، التابعــة ملديريــة الصحــة التركيــة العامــة، أن 
الالجئيــن الســوريين تلّقــوا منــذ 2011 »50 مليــون معاينــة طبيــة، فــي املستشــفيات وفــي مراكــز الرعايــة الصحيــة 
التركيــة )املخصصــة للمهاجريــن( التــي يصــل عددهــا إلــى 180 مركــًزا موزعــة فــي 29 واليــة تركيــة، وتمــت تغطيــة 
تكاليــف افتتــاح تلــك املراكــز بدعــم مالــي أوروبــي وجهــات أخــرى«، وأكــد أن 1.7 مليــون ســوري اســتفادوا مــن عمــل 

جراحــي طبــي، وخمســة مالييــن طفــل تلقــوا لقاحــات طبيــة42. 
ويشير هذا الرقم إلى أن نصف عدد الالجئين السوريين في تركيا قد أجروا عمليات جراحية في مشافيها، ويقدر 
البعض أن غالبية العمليات الجراحية قد تمت ملقاتلي املعارضة في شمال سورية الذين تلقوا العالج في مشافي 
ــا فيــه، خاصــة أن األطبــاء األتــراك 

ً
تركيــا، وهــذا مــا يرفــع العــدد والنســبة، ومــع ذلــك، يبــدو هــذا الرقــم كبيــًرا ومبالغ

-كمــا ذكرنــا ســابًقا عــن مصــدر آخــر- أجــروا 840 ألــف عمليــة جراحيــة لالجئيــن الســوريين والعراقييــن، فــي ســبع 
ســنوات تقريًبــا.

جاء في كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نهاية العام املا�سي 2019، أمام وزراء الشؤون االجتماعية 
والعمل لدول منظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، أن تركيا أنفقت 40 مليار دوالر على الالجئين السوريين، 

38.  املصدر السابق
 https://cutt.us/aGpjw -39.  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين في تركيا -املساعدة الطبية والنفسية

 https://cutt.us/70j0Q - )الكرت األحمر( kizilaykart  .40
 https://cutt.us/VwM9q  41.  االتحاد األوروبي يمّول مراكز صحية لالجئين في تركيا- دويتشه فيله 2017/11/26 شوهد في 2019/10/30 في

 https://cutt.us/1J6wz 2019/07 شوهد في 2019/10/30 في/Haberler.com – 17 42.  موقع
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وأن االتحــاد األوروبــي لــم يقــدم لالجئيــن الســوريين ســوى ثالثــة مليــارات يــورو، وأوضــح أردوغــان أن بــالده تقــدم 
خدمــات صحيــة واجتماعيــة لالجئيــن املقيميــن علــى أراضيهــا، بمســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن 

األتــراك43.
وأشارت رئيسة قسم علم االجتماع في جامعة »باغجه شهر« التركية، الدكتورة نيلوفر نارلي، إلى »تعهد االتحاد 
األوروبي بإرسال 6 مليارات يورو ملساعدة الالجئين. لكن املساعدات الواردة اقتصرت على 2 مليار يورو فقط.44 
وال شك في أن تركيا قّدمت كثيًرا لالجئين السوريين، وعلى الرغم من أن العديد من الدول واملنظمات الدولية 
وعــدت بتقديــم الدعــم لتركيــا لتلبيــة احتياجــات الالجئيــن، فــإن معظــم هــذه الــدول واملنظمــات لــم تف بالتزاماتها 
 املجتمــع الدولــي بأســره علــى التقــدم بخطــوة إلــى األمــام، ودعــم 

ّ
كاملــة. وهــا هــو األميــن العــام لألمــم املتحــدة يحــث

جهود تركيا التي تبذلها 45.

 فجوة تمويلية:	 
 .

ً
فــي واقــع األمــر، هنــاك فجــوة تمويليــة مؤثــرة، بيــن مــا يحتــاج إليــه الالجئــون بالحــدود الدنيــا، ومــا يقــدم لهــم فعــال

وتشــير املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن إلــى أن ثمــة فجــوة تمويليــة علــى الــدوام، بيــن املتطلبــات التشــغيلية 
ملرافــق املفوضيــة وبيــن مســاهمات املانحيــن )الحكومــات واملنظمــات والهيئــات والقطــاع الخــاص(.

قدرت املفوضية حاجتها إلى اإلنفاق على مجمل عملياتها في العالم، في موازنة 2019، بنحو 8.636 مليار دوالر، 
فــي حيــن أن مســاهمات املانحيــن مجتمعــة بلغــت 3.681 مليــار دوالر، حتــى أيلــول/ ســبتمبر 2019، شــكلت نســبة 
43 فــي املئــة فقــط مــن إجمالــي املوازنــة املخططــة )موازنــة 2018 كانــت 8.220 مليــار دوالر، جمعــت منهــا املفوضيــة 

4.710 مليــار(46.
حتــى 30 أيلــول/ ســبتمبر املا�ســي، بلــغ عــدد املســاهمين فــي منــح مقدمــة إلــى املفوضيــة 118مانًحــا يمثلــون الــدول 
والقطــاع الخــاص، وكانــت حصيلــة تبرعاتهــم 3.558.456.758 دوالر أميركــي47، يضــاف إلــى املبلــغ الســابق تبرعــات 
»فرعيــة« مــن األمــم املتحــدة تبلــغ 68,872,338 دوالر، ويضــاف أيًضــا مبلــغ 31,767,950 مــن امليزانيــة العاديــة 
لألمم املتحدة؛ فيصبح املجموع 3,659,097,045 دوالر48، والفارق بين هذا الرقم وإجمالي مساهمات املانحين 
مجتمعــة )3.681 مليــار( يأتــي مــن املســاهمات الجديــدة للمانحيــن؛ ففــي تشــرين األول/ أكتوبــر املا�ســي، تبرعــت 

اململكــة املتحــدة بـــ 12,931,034 دوالر49.
وبالنســبة إلــى تركيــا، بلغــت قيمــة التمويــل املطلــوب لتركيــا مــن املفوضيــة فــي عــام 2019، نحــو 1.703 مليــار دوالر، 

لكــن أنقــرة لــم تتلــق ســوى 662 مليــون دوالر، تمثــل فقــط 39 فــي املئــة مــن املبلــغ اإلجمالــي.

املفوضية األوروبية )االتحاد األوروبي(	 
تعمل املفوضية األوروبية، بالتعاون الوثيق مع الســلطات التركية، على تقديم املســاعدة ألكثر الالجئين ضعًفا 
)تقدر املفوضية أعداد الالجئين في تركيا بنحو4 ماليين الجئ، منهم 3.6 مليون ســوري( من خالل 63 مشــروًعا

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/12/9  .43
https://www.aa.com.tr/ar	/1757704   .44
https://www.aa.com.tr/ar/1757487   .45

/http://reporting.unhcr.org -46.   مفوضية الالجئين
 https://cutt.us/ns8oV 2019 47.  املساهمات املالية في مفوضية الالجئين- تقرير

48.  املصدر السابق
49.  املصدر السابق
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إنســانًيا، تركــز علــى التعليــم والصحــة وإدارة الهجــرة والبنيــة التحتيــة والدعــم االجتماعــي واالقتصــادي، ولهــذا 
الغــرض، تعاقــدت مــع 21 منظمــة شــريكة.  

تشــير املفوضيــة إلــى أن تركيــا تبــذل جهــوًدا تســتحق الثنــاء عليهــا، لكــن كثيــًرا مــن عائــالت الالجئيــن، بعــد ســنوات 
مــن اللجــوء، اســتنفدت مواردهــا. ويــؤدي افتقــار الوصــول إلــى دخــل منتظــم إلــى صعوبــة تلبيــة األســر الضعيفــة 
الحتياجاتهــا األساســية، ولذلــك يشــعر البعــض بــأن ال خيــار أمامهــم ســوى اللجــوء إلــى آليــات املواجهــة الســلبية، 
مثــل عمالــة األطفــال، أو التســول فــي الشــوارع، أو تقليــل اســتهالك األغذيــة، أو العيــش فــي ســكن دون املســتوى 

املطلــوب. 

شبكة األمان االجتماعي للطوارئ:	 
تعمــل املفوضيــة األوروبيــة فــي تركيــا، منــذ عــام 2016، مــن خــالل برنامــج )شــبكة األمــان االجتماعــي للطــوارئ( 
Net )ESSN	Safety	Social	Emergency(. وخصصــت املفوضيــة األوروبيــة ميزانيــة إجماليــة تبلــغ 6 مليــارات 

يــورو، نصفهــا للفتــرة 2016-2017، و3 مليــارات يــورو للفتــرة 2019-2018.
فــي الشــريحة األولــى، تــم حشــد 1 مليــار يــورو مــن ميزانيــة االتحــاد األوروبــي، ومليــاري يــورو مــن الــدول األعضــاء. وفــي 

الشــريحة الثانيــة 2 مليــار يــورو مــن ميزانيــة االتحــاد األوروبــي، و1 مليــار مــن الــدول األعضــاء.
ومــن بيــن مليــار يــورو، مــن ميزانيــة االتحــاد األوروبــي للفتــرة 2016-2017، تــم تعبئــة 250 مليــون يــورو فــي 2016 
فقط، في حين ارتفعت التعبئة إلى 750 مليون يورو في عام 2017 )أي تنفيذ نصف الخطة فقط(، ومن أصل 
مليــاري يــورو مــن ميزانيــة االتحــاد األوروبــي لعــام 2018، تــم تعبئــة 550 مليــون يــورو فــي العــام 2018، مــع الرصيــد 

)لــم تحــدد قيمــة الرصيــد بعــد( الــذي ســيتم تعبئتــه فــي 201950.
بالنســبة إلــى الشــريحة األولــى، ســاهمت الــدول األعضــاء فيهــا بمبلــغ 677 مليــون يــورو فــي عــام 2016، وبمبلــغ 847 

مليــون فــي عــام 2017، و396 مليــون يــورو فــي شــريحة عــام 201851.
كانت حصيلة األموال املجمعة في 2016 هي 932 مليون يورو )ناتج جمع مساهمات الدول األعضاء وأموال من 
ميزانية االتحاد األوروبي(، في حين أن حصيلة العام 2017 بلغت 1.597 مليار يورو، منها 750 مليون يورو، من 

ميزانية االتحاد، و847 مليون من مساهمات الدول األعضاء. وفي العام 2018 مبلغ 396 مليون يورو.
تشــير املفوضيــة إلــى أنــه حتــى اآلن تــم برمجــة 97 % مــن التســهيالت األوروبيــة لالجئيــن فــي تركيــا البالغــة قيمتهــا 6 
مليــارات يــورو، وســيتم تخصيــص 3 % املتبقيــة بحلــول نهايــة العــام52. لكــن املفوضيــة أشــارت، فــي تشــرين األول/ 
أكتوبــر 2019، إلــى أن الشــريحة األولــى مــن أمــوال هــذه اآلليــة مخصصــة لتمويــل املشــاريع حتــى منتصــف2021، 
فــي حيــن أن الشــريحة الثانيــة مخصصــة لتمويــل املشــاريع حتــى منتصــف 2025، ولفتــت االنتبــاه إلــى أن معظــم 
املشــاريع تركــز علــى املســاعدات اإلنســانية، التعليــم، الصحــة، البنيــة التحتيــة للبلديــات، الدعــم االجتماعــي 

واالقتصــادي53. 

p-3 50.  املصدر السابق
p-351.  املصدر السابق

  REFUGEES	IN	TURKEY- THE	EU	FACILITY	FOR-	https://cutt.us/srStU p-1 52.  املفوضية األوروبية
p-153.  املصدر السابق



24

قسم الدراسات

يركــز املرفــق األوروبــي فــي إنفاقــه علــى املســاعدات اإلنســانية بنســبة 46 %، وعلــى التعليــم بنســبة 28 %، يليهمــا 
القطــاع الصحــي بنســبة 15 %، فالدعــم االجتماعــي واالقتصــادي بنســبة 8 %، وتخصــص نســبة 3 % املتبقيــة

لعمليات إدارة الهجرة54. وقد تمكن نحو 500 ألف طفل الجئ من االلتحاق باملدارس، كما تمكن أكثر من 1.5 
مليون من تلقي املشورة الطبية قبل الوالدة55.

حتــى آب/ أغســطس املا�ســي، »ســاعد برنامــج )ESSN( أكثــر مــن 1.67 مليــون شــخص مــن الالجئيــن املســتضعفين 
فــي جميــع أنحــاء تركيــا، وقــّدم لــكل منهــم 120 ليــرة تركيــة )22 دوالًرا أميركًيــا( شــهرًيا، للمســاعدة فــي تغطيــة 

احتياجاتهــم األساســية«56.
وتتهم تركيا االتحاد األوروبي بعدم االلتزام بتعهداته، وتؤكد أن مجموع »قيمة املساعدات التي قدمها االتحاد 
األوروبي إلى الالجئين السوريين في تركيا بلغت 2.22 مليار يورو، من أصل 6 مليارات يورو تعّهد بتقديمها. ففي 
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، تعهد االتحاد األوروبي، في قمة تركيا - االتحاد األوروبي، بتقديم 3 مليار يورو 

للسوريين في تركيا، وفي قمة 18 آذار/ مارس 2016، تعّهد بـ 3 مليارات يورو إضافية57.
وفــي مطلــع آب/ أغســطس املا�ســي، قــّدم االتحــاد األوروبــي إلــى تركيــا مبلــغ 127 مليــون يــورو مخصصــة لدعــم 
الالجئيــن الســوريين58، وبذلــك يرتفــع إجمالــي األمــوال األوروبيــة املتدفقــة لدعــم الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا إلــى 

2.347 مليــار يــورو. 
املانحــون الدوليــون، ومنهــم االتحــاد األوروبــي، يقدمــون دعًمــا مباشــًرا لقائمــة طويلــة مــن الشــركاء املحلييــن فــي 
تركيــا، بينهــم مؤسســات رســمية مثــل وزارات؛ العمــل والضمــان االجتماعــي، وزارة األغذيــة الزراعــة، الصحــة 
والرياضة، التعليم الوطني، الصحة، األســرة والسياســة االجتماعية، الداخلية. وهناك مؤسســات مثل؛ وكالة 
توظيف العمالة التركية، رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، غرف التجارة، املديرية العامة إلدارة الهجرة، الهالل 

األحمــر التركــي.

مؤسسات وجمعيات سورية: 	 
ُيقــّدر عــدد الجمعيــات واملؤسســات اإلغاثيــة الســورية فــي تركيــا بنحــو 100 مؤسســة، ويتجــاوز الرقــم عــدَد 

الجمعيــات التركيــة نفســها التــي تهتــم بمواطنيهــا األتــراك، بحســب مصــادر تلــك املنظمــات59.
وفــي الواقــع، نجــد أن القليــل مــن هــذه املنظمــات واملؤسســات تقــوم بعمــل إغاثــي جــدي علــى األرض، ولكــن مــع 
األســف هنــاك عــدد منهــا يقــوم فقــط بأنشــطة إعالميــة، رّبمــا بهــدف الحصــول علــى مســاعدات مــن املانحيــن. وال 
شــك في أن لهذه الجمعيات واملؤسســات العاملة في تركيا، دوًرا إيجابًيا على االقتصاد التركي، في الوقت نفســه 

الــذي تقــدم فيــه خدماتهــا اإلغاثيــة للســوريين. 

p-3 54.  املصدر السابق
p-2 55.  املصدر السابق

56. August 2019-country	Brief- WFP	Turkey-	https://cutt.us/V8vO6 
https://cutt.us/qIjNA 57.  2.2- مليار يورو دعم االتحاد األوروبي لالجئين السوريين بتركيا- األناضول 2019/05/17 شوهد في 2019/10/25 في

https://cutt.us/NYpx7 58.  االتحاد األوروبي يدعم الالجئين في تركيا بـ 127 مليون يورو- األناضول 2019/05/06 شوهد في 2019/10/28 في
https://bit.ly/2WrRYE9   .59
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الفصل الرابع: آثار اقتصادية إيجابية وآثار سلبية

ممــا ســبق، ومــن املعلومــات املذكــورة؛ نســتطيع أن نتلمــس عــدًدا مــن عناصــر اآلثــار الســلبية واآلثــار اإليجابيــة 
للجــوء الســوريين إلــى تركيــا علــى االقتصــاد الترـكـي، ومــن ضمــن اآلثــار الســلبية، نجــد:

منافســة الســوريين لألتــراك فــي ســوق العمــل وعلــى الوظائــف، خاصــة أن االقتصــاد الترـكـي، فــي 	 
الســنوات األربــع املاضيــة، لــم يعــد يشــهد معــدالت النمــو ذاتهــا، ولــم يعــد ينتــج فــرص عمــل كثيــرة، 
كمــا كان قبلهــا، خاصــة أن نحــو 2 مليــون تركــي يدخلــون ســوق العمــل فــي تركيــا ســنوًيا، وعلــى ذلــك؛ 
فــإن دخــول نحــو مليونــي طالــب عمــل ســوري، تدفقــوا خــالل ســنوات قليلــة إلــى ســوق العمــل التركــي، 
، ومنافسة شديدة مع العمالة التركية، وخاصة في بعض القطاعات، مثل 

ً
ا كبيرة

ً
سيشكل ضغوط

قطاع الخدمات كاملطاعم والسياحة وتجارة التجزئة والصادرات، خاصة في حالة الزبائن العرب، 
وكذلــك فــي بعــض أنشــطة القطــاع الصناعــي.

منافســة العمــال الســوريين لألتــراك، نظــًرا المتالكهــم مهــارات ال تتوفــر لــدى األتــراك، كمعرفتهــم 	 
بأســواق التصديــر فــي الــدول املختلفــة، ومعرفتهــم بلغــات أجنبيــة، إضافــة إلــى أن ظروفهــم تدفعهــم 
إلــى القبــول بشــروط عمــل أدنــى ملصلحــة أربــاب العمــل، كالقبــول برواتــب أقــّل ممــا يقبــل بــه العامــل 
املماثل التركي، بل يتقا�سى الســوريون رواتب أقل من الحد األدنى لألجور في تركيا، واســتعدادهم 
للعمــل ســاعات أطــول، ومعظمهــم يقبــل بالعمــل بــدون عقــود أو مزايــا إضافيــة، وبــدون حمايــة 

قانونيــة، وتخفــف هــذه األمــور التكلفــة علــى صاحــب العمــل.

ارتفــاع تكاليــف املعيشــة علــى األتــراك، ولــو جزئًيــا، نتيجــة تزايــد الطلــب، وخاصــة الطلــب علــى 	 
املســاكن فــي بعــض املناطــق الجنوبيــة، حيــث إن أكثــر مــن 85 % مــن الالجئيــن الســوريين يعيشــون 
فــي املــدن خــارج املخيمــات، أي نحــو ثالثــة مالييــن شــخص، وقــد ســّبب ذلــك زيــادة ملحوظــة فــي الطلــب 
علــى الســكن )اإليجــارات( والســلع املختلفــة والخدمــات، وأّدى إلــى زيــادة فــي األســعار، علــى األقــل فــي 

املرحلــة األولــى، 

الضغط اإلضافي على الخدمات واملرافق، وخاصة في املدن الجنوبية، حيث يتركز عدد كبير إلى حد 	 
ما من الالجئين، يشكلون نسبة كبيرة مقارنة باألتراك القاطنين في املدينة ذاتها. 

وعلى صعيد اآلثار اإليجابية نستطيع تلمس العناصر التالية:
وجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن فــي املــدن التركيــة سُيشــكل زيــادة ملحوظــة فــي الطلــب علــى 	 

السكن والسلع والخدمات، وسيؤدي إلى توسيع السوق وزيادة اإلنتاج والحركة التجارية والنمو، 
وسيوفر عدًدا جيًدا من الوظائف، بسبب دخول أكثر من 3 ماليين مستهلك السوق، يحتاجون إلى 
ســكن وطعــام وتعليــم وعــالج ونقــل وخدمــات أخــرى. وفــي حــال وجــود فائــض فــي العــرض؛ يكــون هــذا 
ــا يــؤدي إلــى توســيع العــرض وخلــق فــرص اســتثمارية 

ً
جيــًدا، وفــي حــال عــدم وجــوده سيشــكل ضغط

جديــدة تخلــق فــرص عمــل.

وجــود ارتفــاع فــي وتيــرة البنــاء فــي بعــض املــدن، بســبب وجــود الســوريين، ترافــق مــع ارتفــاع إيجــارات 	 
الســكن. وعلــى افتــراض أن عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج املخيمــات فــي املــدن، 
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يمكن توقع احتياجهم إلى املساكن بحدود 500.000 شقة سكنية، بواقع خمسة أفراد في الشقة، 
وعلى افتراض أن إيجار الشقة الواحدة 800 ليرة تركية شهرًيا )علًما أن اإليجارات في الواقع تراوح 
حالًيا في املدن املختلفة بين 600 و3000 ليرة تركية(؛ فإن إجمالي اإليجارات السنوية التي يدفعها 

الســوريون ســيكون نحــو 5 مليــارات ليــرة تركيــة ســنوًيا. 

وعلــى افتــراض أن العائلــة الواحــدة تصــرف علــى الســلع والخدمــات 2000 ليــرة شــهرًيا، وهــو رقــم 	 
متواضــع جــًدا فــي الواقــع، يكــون اإلجمالــي املتوقــع ملــا يصرفــه الســوريون ســنوًيا نحــو 12 مليــار ليــرة 

تركيــة.

الســوريون معظمهــم متعلمــون، ونســبة كبيــرة منهــم يحملــون شــهادات جامعيــة وعاليــة، وبحســب 	 
تقديــرات الدراســات التــي ســبق ذكرهــا، فــإن نســبة الالجئيــن الســوريين مــن حملــة الشــهادات 

الجامعيــة وفــوق الجامعيــة تصــل إلــى حــدود 10 % مــن إجمالــي قــوة العمــل الســورية60. 

لجــوء الســوريين إلــى تركيــا كان بأعــداد كبيــرة، شــملت مختلــف أفــراد األســر، وهــذا يعنــي أن قــوة العمــل الســورية 
قــد حافظــت علــى تكوينهــا فــي مجتمــع الالجئيــن، وبالعــودة إلــى إحصــاءات املكتــب املركــزي لإلحصــاء فــي ســورية، 
واالستئناس بإحصاءات 2011، نجد أن حملة الشهادات الثانوية والجامعية يشكلون مًعا نحو 27 % من قوة 
 جامعًيــا فــي جامعــات ومعاهــد 

ً
العمــل الســورية، وأن نحــو 18 %، أي أكثــر مــن 150 ألــف ســوري، مؤهلــون تأهيــال

عليــا ومتوســطة، بفــرض أن قــوة العمــل الســورية فــي تركيــا هــي 880 ألــف مشــتغل. ويمكــن تعزيــز هــذا التقديــر 
باالستعانة بالجدول أدناه، الذي ُيظهر أعداد حملة الشهادة الجامعية )863659( وهم يشكلون نحو 4.14 % 
مــن ســكان ســورية مطلــع 2011، واملقــدر بـــ 20866 ألــف نســمة. وبفــرض أن عــدد الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا، 
بحسب اإلحصاءات املعلنة، هو نحو 3.6 مليون نسمة؛ يكون أعداد حملة الشهادات الجامعية نحو 150 ألًفا. 
وهــذه قيمــة مضافــة جيــدة لتركيــا، فــي حــال اســتيطان أعــداد منهــم، أو توطينهــم فــي تركيــا، آخذيــن بالحســبان أن 

تكلفــة تنشــئة وتأهيــل جامعــي بمســتوى جيــد تكلــف بيــن 200 و500 ألــف دوالر.

	 تركيب قوة العمل السورية بحسب الحالة التعليمية سنة 2010	 

املجموع العام
جامعية 

فأكثر 
معاهد 
متوسطة

ثانوية  إعدادية 
ابتدائية فما 

دون
املؤهل التعليمي

5054456 425076 438583 487912 697189 3005696 باألعداد

%	100 %	8.4 %	8.6 %	9.6 %	13.8 %	59 %	

املصدر: جدول 3/4 املجموعة اإلحصائية السورية لسنة 2011

يمتلــك الســوريون مهــارات وخبــرات جيــدة يحتــاج إليهــا االقتصــاد التركــي، وعلــى ســبيل املثــال معرفــة 	 
اللغــات األجنبيــة وخبــرات التجــارة الدوليــة والعالقــات الجيــدة مــع األســواق الخارجيــة املناســبة 
للتصديــر، إضافــة إلــى أن إتقانهــم للغــة العربيــة )اللغــة األم( يجعلهــم األفضــل للتعامــل مــع الســوق 

العربيــة التــي تزيــد عــن 400 مليــون نســمة، وذلــك فــي مختلــف املجــاالت التجاريــة والســياحية 

       واالستثمار، وهنا نالحظ استفادة الشركات التركية في الواقع منهم، وتوظيفهم لديها في مجال 
       التسويق، على وجه الخصوص.

60.  جدول املجموعة اإلحصائية السورية لعام 2011 
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وجود هذا العدد الكبير من السوريين في تركيا دفع العديد من السوريين املغتربين في دول العالم، 	 
وخاصــة فــي دول الخليــج، إلــى القــدوم وجلــب رؤوس أمــوال جيــدة واالســتثمار واإلقامــة فــي تركيــا، بــل 
دفــع عــدًدا جيــًدا مــن الخليجيــن أيًضــا لالســتثمار واإلقامــة فــي تركيــا، وكل ذلــك بالطبــع يعــود علــى 

االقتصــاد التركــي بنتائــج إيجابيــة.

عدد ال بأس به من أبناء السوريين يدرسون في الجامعات الخاصة أو الوقفية في تركيا، ويدفعون 	 
ا ســنوية تــراوح بيــن 4000 و20000 ألــف دوالر ســنوًيا، ويــزداد عــدد هــؤالء الطــالب ســنوًيا، 

ً
أقســاط

وخاصــة مــع ظــروف املقيميــن مــن الســوريين فــي دول االغتــراب وتوافدهــم إلــى تركيــا.

قــام عــدد كبيــر مــن الســوريين باالســتثمار فــي مشــاريع خاصــة، بمفردهــم أو باملشــاركة مــع مواطنيــن 	 
أتراك، ويتجاوز عدد الشركات التي أسسها السوريون خالل السنوات املاضية 10 آالف شركة61. 
وتتوقــع التقاريــر أن تتيــح هــذه االســتثمارات أكثــر مــن 44 ألــف فرصــة عمــل، اســتناًدا إلــى التقاريــر 
التــي ســبق ذكرهــا62. وتصــل التقاريــر إلــى نتيجــة مفادهــا أن تأثيــر إنتــاج الالجئيــن أكبــر مــن تأثيــر الطلــب 
املســتحدث لألعــوام 2017 و2023 و2028، علــى التوالــي. وهــذا يعنــي أن القــدرة اإلنتاجيــة لالجئيــن 
السوريين -كمهارات في مجال تنظيم املشاريع وتوفير العمالة- تبدو أكثر فعالية من آثار استهالكهم 

علــى الناتــج الكلــي لالقتصــاد.63

دخــول مبالــغ كبيــرة باملليــارات إلــى االقتصــاد الترـكـي، مــع وجــود الالجئيــن الســوريين، مــن أمــوال 	 
املســاعدات واملانحيــن والبرامــج املخصصــة لدعــم الالجئيــن، وكذلــك مــن أمــوال املعارضــة الســورية 
هــا( أتــت 

ّ
والفصائــل والدعــم الــذي تتلقــاه مــن جهــات مختلفــة، ومعظــم هــذه األمــوال )إن لــم يكــن كل

صــرف أو تســتثمر فــي تركيــا.
ُ
وتأتــي عــن طريــق تركيــا، وت

التقييم اإلجمالي آلثار اللجوء السوري إلى تركيا على الصعيد االقتصادي	 
على الرغم من األعباء املختلفة على تركيا، من جراء قدوم الالجئين السوريين وعددهم الكبير، يبدو أن النتائج 
اإليجابيــة علــى الحيــاة االقتصاديــة فــي تركيــا تفــوق األعبــاء، وهــذا مــا أشــارت إليــه العديــد مــن التقاريــر، وكان هــذا 
التأثيــر واضًحــا أكثــر رّبمــا فــي املــدن الجنوبيــة64. وتتضــح هــذ اإليجابيــات أكثــر مــع مــرور الزمــن وشــعور الســوريين 
باالســتقرار فــي تركيــا، علــى األقــل ملــدة طويلــة ال نعلــم متــى تنتهــي، وممــا يزيــد عــدد النتائــج اإليجابيــة أيًضــا تقّبــل 

األتــراك لوجــود الالجئيــن إلــى جانبهــم وتعاونهــم لتحقيــق مزيــد مــن النجــاح املشــترك.

https://turkpress.com.tr/node/65187   .61
https://npasyria.com/blog.php?id_blog=2397  .62

https://www.turkpress.co/node/65187 .63
https://www.enabbaladi.net/archives/90389     .64
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الفصل الخامس: نتائج ومالحظات وتوصيات

السوريون والتنافس السيا�سي في تركيا:	 
كمــا هــي الحــال فــي الــدول األخــرى التــي لجــأ الســوريون إليهــا، فقــد اســُتخدم الســوريون ورقــة للتنافــس السيا�ســي، 
بيــن األحــزاب واملجموعــات السياســية، ألهــداف سياســية داخليــة ال عالقــة مباشــرة وحقيقيــة لهــا بالالجئيــن 
السوريين. ويتضح هذا األمر في تركيا، إذ لطاملا أطلقت املعارضة التركية إشاعات بأن السوريين يحصلون على 
رواتــب شــهرية مــن الحكومــة وامليزانيــة التركيــة، )وهــذا غيــر صحيــح البتــة( ووضحــت الحكومــة والحــزب الحاكــم 
كــذب هــذه االدعــاءات، وأن الســوريين يأخــذون الوظائــف وينافســون األتــراك عليهــا، وأن الســوريون يرتكبــون 
جرائــم ويهــددون الســلم االجتماعــي، وبــأن الســوريين هــم ســبب ازدحــام املواصــالت العامــة واملشــافي إلــخ.... وفــي 
واقــع األمــر كل هــذه االدعــاءات ليــس لهــا جانــب مــن الصحــة، وفــي املســاق نفســه، نشــرت املعارضــة نتائــج بعــض 
اإلحصائيات بشكل مضلل، وخاصة تلك التي تتعلق باملدن الكبرى، وكمثال على ذلك، عندما نعالج إحصائيات 
عدد السوريين في الواليات التركية بشكل بياني؛ نرى ارتفاع عددهم بشكل واضح في إسطنبول، بينما لو أخذنا 
( نرى 

ً
األرقام ذاتها وعالجناها على أساس نسبة السوريين إلى إجمالي الساكنين في هذه املدينة )إسطنبول مثال

ضآلــة عددهــم ومحدوديــة تأثيرهــم. وفــي الرســم البيانــي التالــي الــذي يســتخدم األرقــام املطلقــة، يمكــن أن يوحــي 
بوجــود مشــكلة حقيقــة مــن عــدد الســوريين الكبيــر فــي إســطنبول:

بينمــا مــن البيــان التالــي الــذي يظهــر نســبة الســوريين إلــى مجمــل الســكان؛ يتضــح عــدم وجــود مشــكلة حقيقــة 
فــي إســطنبول.

وقــد أخــذت الحكومــة التركيــة، فــي محاولــة الحتــواء اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن ادعــاءات املعارضــة، بالتضييــق 
على الســوريين وأنشــطتهم بعض الوقت، وخاصة في املدن الكبرى كإســطنبول، وشــنت حمالت واســعة في آب/ 
ــر ذلــك فــي 

ّ
أغســطس 2019 لضبــط ومتابعــة أي مخالفــة، وإن كانــت بســيطة، يقــوم بهــا الســوريون، وفــي الواقــع أث

نشــاط الســوريين بشــكل واضــح لبعــض الوقــت، وخاصــة أنهــم اعتــادوا، فــي الســنوات الســابقة، االنفتــاح وتراخــي 
وتعــاون الســلطات معهــم. ولكــن مــا لبثــت هــذه الحمــالت أن تراخــت، ثــم ســاد التعامــل العقالنــي مــع مشــكالت 

اللجــوء الســوري.
انطلقــت حمــالت الســلطات، فــي مواجهــة الســوريين، مــن أنهــم ســّجلوا وأخرجــوا إقاماتهــم أو بطاقــات الحمايــة 
املؤقتــة مــن مــدن أخــرى، ثــم أتــوا إلــى إســطنبول واســتوطنوا فيهــا، وأن عليهــم -طبًقــا لألنظمــة الســائدة- البقــاء فــي 
املــدن نفســها التــي ســجلوا قيودهــم فيهــا أول مــرة، وهــذا األمــر صحيــح، مــن حيــث األنظمــة والقوانيــن، لكنــه غيــر 
واقعي، حيث إن معظم السوريين، حين قدموا من الحدود البرية الحدودية، كان من الطبيعي أن يستقروا في 
املرحلــة األولــى مــن قدومهــم فــي املــدن الحدوديــة، وأن يســجلوا قيودهــم فيهــا، وألن معظــم فــرص العمــل تتوفــر فــي 
املدن الكبيرة، اضطروا إلى التوجه إلى هذه املدن الكبيرة، ومنها إسطنبول، حيث من املمكن أن يجدوا فرصة 

عمــل، يتمكنــون مــن خاللهــا تأميــن ضروريــات الحيــاة لهــم ولعائالتهــم.
تقــول مصــادر تركيــة مطلعــة، تحّفظــت عــن ذكــر هويتهــا ألّنهــا غيــر مخّولــة بالتصريــح، ملوقــع )العربــي الجديــد(: إّن 
ــف مــن أجــل تحســين أوضــاع الســوريين، وتحــرص علــى أن تكــون نموذًجــا 

ّ
»الحكومــة التركيــة تعمــل بشــكل مكث

ــا، فــإّن الحكومــة ســوف تواصــل 
ً
فــي ذلــك. وعلــى الرغــم مــن أّن املجتمــع الدولــي ال يأبــه لألمــر، وهــو مــا زال متحفظ
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جهودهــا«. وتؤكــد املصــادر املطلعــة نفســها، فــي معــرض ســؤال عــن التغّيــر الشــعبي وكذلــك الحكومــي إزاء وجــود 
الالجئيــن الســوريين فــي البــالد، خصوًصــا مــع تهديــد وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو بفــرض النظــام العــام فــي 
إســطنبول، وعــدم الســماح للســوريين بتخريبــه، أّن »الحكومــة تســتوعب دائًمــا ردات فعــل الشــارع الترـكـي، 
نتيجة حوادث تشــهدها الســاحة التركية من جّراء املســتجّدات السياســية، لكّن فرض النظام يشــمل الجميع، 
 شعبًيا«. وتضيف املصادر أّن 

ً
خصوًصا أّن ميول الشعب تأتي في هذا االتجاه، وأّن مثل ذلك الكالم يلقى قبوال

ر عليها، ويجب على هؤالء تفّهم األمر«. وأشــار 
ّ
ة قد تؤث

ّ
»الحكومة تحاول الحفاظ على حقوق الســوريين من قل

فــة، مــن أجــل دمــج أكبــر للســوريين فــي املجتمــع التركــي، مــن خــالل دورات فــي 
ّ
صويلــو كذلــك إلــى وجــود »جهــود مكث

مجــاالت مختلفــة، مــن بينهــا دورات تعلــم التركيــة التــي تســاهم بقــوة فــي تســهيل االندمــاج«.65
يصــّرح كثيــر مــن األتــراك فــي املنظمــات التركيــة بــأن للســوريين أثــًرا إيجابًيــا ملموًســا علــى االقتصــاد التركــي، ومــن 
ذلــك مــا ذكــره تقريــر صــادر عــن املعهــد الترـكـي لإلحصــاء، بتأييــد مــن البروفســور مــراد تســديمير، مــن جامعــة 
مدنيــات إســطنبول، الــذي ذكــر أن الالجئيــن الســوريين جلبــوا رأس املــال إلــى تركيا، ورفعوا اإلنتاجية، وخلقــوا 
فرص عمل، وســّدوا الفجوات في القوى العاملة، وعّززوا الســوق الداخلية، وحّســنوا وتيرة النمو االقتصادي، 

وإضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن لوجودهــم تأثيــر ســلبي علــى البطالــة وســط األتــراك.
فعلــى عكــس الرائــج، »لــم يشــكل الالجئون الســوريون عبًئا اقتصادًيــا علــى تركيــا، ألن تدفقهــم إلــى أراضيهــا كان 
عــّد مــورًدا مهًمــا فــي بنــاء أي اقتصــاد، ولكــن كنتيجــة 

ُ
مصحوًبــا باملــال واالســتثمارات والطاقــات البشــرية التــي ت

رضــت تحديــات اجتماعيــة 
ُ
طبيعيــة للعــدد الهائــل مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن اســتقّروا فــي املــدن التركيــة، ف

ر الوجــود 
ّ
ومعــادالت اقتصاديــة معقــدة بعــض ال�ســيء علــى الحكومــة التركيــة والشــعب املســتضيف. فقد أث

الســوري فــي أســعار الغــذاء والســكن ومعــدالت التوظيــف واألجــور، ولــم تكــن هــذه التغيــرات املتوقعــة بحــد ذاتهــا 
مزعجة أو مرهقة، ولكن تزامنها مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البالد، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 40 
% من قيمتها أمام الدوالر األميركي في بداية عام 2018، أدى إلى زيادة االحتقان تجاه الالجئين الســوريين. وعلى 
ا لـ »خطاب الكراهية«، في وسائل اإلعالم 

ً
الرغم من أن السوريين لم يكونوا سبب هذه األزمة، فقد كانوا أهداف

املكتوبــة واألوســاط االجتماعيــة، مــن معظــم شــرائح املجتمع، بشــكل متكــرر ومفــزع. وهنــا نســأل: أليس هنــاك 
خيــار أفضــل مــن الغريــب أو »الغيــر« إللقــاء اللــوم عليــه وتوجيه أصابــع االتهــام له؟ وفــي ظــل هــذه الخلفية، يهدف 
هــذا التقريــر إلــى توضيــح أثــر الوجــود الســوري علــى االقتصــاد التركــي، مــع التركيز علــى دور التغطيــة اإلعالميــة فــي 

إظهــار الالجــئ الســوري ســبًبا مباشــًرا فــي تدهــور الرفــاه االقتصــادي للمواطنيــن األتــراك«.66
ويذكــر محمــود عثمــان، فــي مقــال لــه نشــر بتاريــخ 201967/7/11، أن التعاطــي اإلنســاني تجــاه الالجئيــن الســوريين 

بقــي محــّل إجمــاع شــعبي ورســمي، علــى الرغــم مــن االختــالف فــي وجهــات النظــر حــول املوقــف السيا�ســي.
ومــن هنــا، ال يمكــن الحديــث عــن وجــود خطــاب كراهيــة وعنصريــة عــام أو منهجــي ضــد الســوريين، حيــث األكثريــة 
من الشعب التركي تقف ضده. وفي الوقت نفسه ال يمكن إنكار وجود زمرة قليلة تتبنى خطاب العداء والكراهية، 
وهــي رغــم قلــة عددهــا، فإنهــا األعلــى صوتــا واألكثــر جلبــة وضجيجــا، واألقــدر علــى الحشــد، خصوصــا بيــن صفــوف 

الشــباب والعاطليــن عــن العمل.
ب هــذا 

ّ
وفيمــا يتعلــق بمنافســة الســوريين لألتــراك علــى وظائفهــم، يذكــر محمــود عثمــان أن األرقــام املعلنــة تكــذ

االدعــاء، حيــث إن معــدل نســبة البطالــة عــام 2009 بلــغ 14 %، وفــي عــام 2010 نــزل إلــى 11.9 %، حتــى فــي 

https://www.alaraby.co.uk/society/2019/6/12   .65
https://www.noonpost.com/content/28870   .66

  https://www.aa.com.tr/ar/1528544  .67
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2015 العــام الــذي اجتــاح فيــه الــروس مدينــة حلــب، وشــهد موجــة نــزوح هــي األكبــر، كان معــدل البطالــة 9.9 
%، بينمــا وصــل فــي عــام 2018 إلــى 11 %، أي إلــى مســتوى أقــّل ممــا كان عليــه قبــل نــزوح الســوريين لتركيــا، وهــذا 
يدحــض اّدعــاء مــن يقــول إن الســوريين تســببوا فــي فقــدان أعمالهــم. حيــث إن األمــر علــى العكــس مــن ذلــك، ألن 
ــا وكانــت ســوق العمــل التركيــة بأمــس الحاجــة إلــى ذلــك، 

ً
العمالــة الســورية املدربــة والجاهــزة ســّدت ثغــرة وفراغ

حيــث كان هنــاك نقــص كبيــر فــي العمالــة املتوســطة ســده الســوريون. )ولــم يذكــر الكاتــب املهــن املشــار إليهــا(.
والواقــع أن املســتثمرين وأصحــاب األعمــال كان لهــم دور ظاهــر ونشــاط ملحــوظ، فــي القطــاع الصناعــي والتجــاري 
والســياحي والبنــاء والعقــارات وغيرهــا مــن األنشــطة االقتصاديــة، نتيجــة الخبــرة ووجــود لغــة تواصــل، خصوًصــا 
مــع الســياح والتجــار العــرب. ويقــول املديــر التنفيــذي ملجموعــة )دوســو دو�ســي( القابضــة حكمــت أر أصــالن: إن 
 كبيًرا من التجار في الشــرق األوســط، ونمت بنســبة 30 %، في 

ً
ســوق مالبس األطفال في تركيا بدأت تشــهد إقباال

اآلونــة األخيــرة، بســبب وجــود املســتثمرين الســوريين الذيــن جــاؤوا ومعهــم زبائنهــم.
ويقــول املديــر التنفيــذي ملجموعــة دوســو دو�ســي )Dossi	Dosso( القابضــة، حكمــت أر أصــالن، فــي حديثــه إلــى 
وكالة األناضول: »قبل الحرب، كان السوريون ناجحين للغاية، في إنتاج مالبس األطفال، ومع اندالع الصراع، 
هاجــر إلــى تركيــا العديــد مــن أصحــاب املصانــع«. وأشــار إلــى أن هــؤالء املصنعيــن الســوريين افتتحــوا شــبكات إنتــاج 
في السوق التركية، وجلبوا زبائنهم معهم. وأضاف: »نستضيف في تركيا حالًيا آالف الزبائن من العراق، ولبنان، 
والجزائر، لقد كانوا في املا�سي يشترون البضائع من املصانع السورية«. وأوضح أن هذا األمر ساهم في انتعاش 
سوق مالبس األطفال في تركيا، وتنوع الزبائن بصورة أكبر. وبّين أر أصالن أن السوق التركية، في قطاع املالبس 
الجاهــزة، نمــت بنســبة 30 باملئــة، مــن حيــث تنــوع الزبائــن والقــدرة اإلنتاجيــة لألســواق اإلقليميــة. وأن الفضــل 
يعــود للمصنعيــن الســوريين فــي نمــو الســوق بنســبة 15 باملئــة، أمــا نســبة الـــ 15 باملئــة األخــرى، فهــي ناجمــة عــن 
املنتجيــن األتــراك، الذيــن طــوروا أنفســهم لتلبيــة احتياجــات الزبائــن الجــدد، وانخرطــوا فــي املنافســة. ويعتقــد أر 

ــرد الــذي تشــهده ســوق مالبــس األطفــال فــي تركيــا، ســيتواصل مــع مــرور الوقــت.
ّ
أصــالن بــأن النمــو املط

وحــول انعــكاس الزيــادة بنســبة 30 باملئــة فــي الســوق علــى املنتجيــن األتــراك، يقــول أر أصــالن إن الوضــع الجديــد 
دفعهــم إلــى تحســين إنتاجهــم، لتلبيــة احتياجــات الزبائــن الجــدد، القادميــن مــن الشــرق األوســط، مــع منافســيهم 
املنتجين السوريين الذين طوروا أنفسهم أيًضا في تركيا. ويشير إلى أن أنشطة اإلنتاج التي يقوم بها السوريون، 

مــن ذوي الكفــاءات والخبــرات فــي تركيــا، حققــت إســهامات مهمــة فــي االقتصــاد التركــي68.

هل استطاعت تركيا االستفادة من طاقات الالجئين السوريين؟	 
ممــا ال شــك فيــه أن تركيــا حصلــت علــى بعــض اإليجابيــات مــن اللجــوء الســوري إليهــا، وكان لسياســة »البــاب 
املفتــوح« التــي اتبعتهــا فــي بدايــة األحــداث آثــار إيجابيــة، مــع بعــض اآلثــار الســلبية التــي ظهــرت فيمــا بعــد، ومــن جهــة 
أخــرى، فــإن الجنســية االســتثنائية التــي ُمنحــت لبعــض الســوريين ويقــّدرون بنحــو مئــة ألــف شــخص، نصفهــم 
تقريًبــا مــن البالغيــن ومعظمهــم مــن أصحــاب الشــهادات، كانــت -بــال شــك- إضافــة إيجابيــة ملصلحــة تركيــا، وكان 
مــن املمكــن االســتفادة أكثــر مــن طاقــات وإمكانــات املجنســين، لــو تنبهــت الســلطات التركيــة إلــى بعــض األنظمــة 

والقوانيــن التــي كانــت عائًقــا حقيًقــا أمــام االســتفادة منهــم، وســنفّصل ذلــك فــي فقــرات تاليــة.
ا لالســتفادة إيجابًيا من الســوريين الالجئين، ولكنها تضطر أحياًنا إلى التغا�سي 

ً
وتعمل الســلطات في تركيا حثيث

عن ذلك بســبب الضغوط السياســية من املعارضة الداخلية، والضغوط الشــعبية حيث إن املعارضة أقنعت 

https://iktisatnc.com  .68/مصنعون-سوريون-ينعشون-قطاع-مالبس-األطفال
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الشــارع )إلــى حــّد مــا( بــأن تلــك املشــكالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ســببها وجــود الالجئيــن الســوريين وتراخــي 
الســلطات فــي التعامــل معهــم.

كل ذلك جعل لدى السلطات في تركيا نوًعا من عدم االستقرار، وإن عدم الوضوح في سياساتها تجاه الالجئين 
يجعلنا نشعر بنوع من التخبط في القرارات واإلجراءات التي تصدر بين يوم وآخر، على الرغم من أن السياسة 
 إيجابًيا ومرّحًبا به، إضافة 

ً
العامة واستراتيجية السلطات والحزب الحاكم ترى وجود السوريين في تركيا عامال

إلى دوافع البعد األخالقي لديها.
 أن تركيا كانت تستطيع االستفادة من وجود الالجئين السوريين لديها أكثر مما استفادت، لو أنها 

ً
ونرى إجماال

راعــت بعــض النواحــي، وتعاملــت بطريقــة إيجابيــة مــع املتطلبــات األساســية لتمكيــن الســوريين مــن تقديــم مزيــد 
مــن العطــاء ممــا لديهــم مــن علــوم وخبــرات متنوعــة ذات قيمــة يحتــاج إليهــا املجتمــع التركــي.

وطبًقــا ملعلومــات مؤكــدة، حصلنــا عليهــا مــن جمعيــة األكاديمييــن العــرب، فــإن مئــات بــل آالف األكاديمييــن مــن 
أســاتذة الجامعــات والعلمــاء املشــهود لهــم بســعة العلــم جــاؤوا إلــى تركيــا وحاولــوا االســتقرار فيهــا، لكنهــم غادروهــا 
إلــى أوروبــا تحــت وطــأة الحاجــة، لعــدم تمكنهــم مــن إيجــاد عمــل ومصــدر دخــل، فــي الوقــت الــذي كانــت أوروبــا فيــه 

تتلقفهــم بــكل ترحيــب.
ومــا يــزال اليــوم عــدد كبيــر مــن أســاتذة الجامعــات باختصاصــات مختلفــة، واألطبــاء مــن ذوي الشــهادات العاليــة 
الذيــن مارســوا الطــب فــي ســورية ودول أخــرى، وكذلــك مــن املهندســين، لــم يســتطيعوا العمــل أو إيجــاد فرصــة 
عمــل فــي اختصاصهــم. وربمــا يكــون مــن األســباب الجوهريــة املعيقــة لالســتفادة منهــم، عــدم تمكنهــم مــن تعديــل 

شــهاداتهم، بســبب اإلجــراءات املعقــدة والطويلــة، وعــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى تراخيــص عمــل.
وفي هذا السياق، ُيشار إلى االستثمارات واملشاريع االقتصادية التي قام بها السوريون الذين جاؤوا إلى تركيا مع 
رؤوس أموالهم وخبراتهم الجيدة في مجال األعمال، واملغتربون السوريون القادمون إلى تركيا من مختلف دول 
العالم، خاصة دول الخليج، الذين جاؤوا أيًضا برؤوس أموال وخبرات وعالقات مشهودة لتأسيس أعمال لهم 

في تركيا، أو للمشاركة في مشاريع قائمة كان لهم الفضل امللحوظ بتطويرها.

هل بإمكان تركيا االستفادة أكثر من طاقات السوريين املقيمين على أراضيها؟	 
 طائلــة، الســتيعاب األعــداد الكبيــرة، 

ً
ــًرا وقّدمــت أمــواال اإلجابــة نعــم، بالتأكيــد، حيــث إن تركيــا بذلــت جهــًدا كبي

ل الســوريون أكثــر مــن 70 % مــن إجمالــي عــدد الالجئيــن إليهــا، وإن وجــود بعــض 
ّ
مــن الالجئيــن علــى أراضيهــا، ويشــك

الضعــف والفجــوات بــإدارة ملــف الالجئيــن خاصــة الســوريين كان أمــًرا طبيعًيــا، حيــث لــم تعتــد تركيــا، وكذلــك 
الــدول األخــرى، اســتقبال مثــل هــذا العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن فــي مــدة قصيــرة، ومــع ذلــك، نجحــت تركيــا إلــى حــد 
بعيد في إدارة هذا امللف، وإن تضّمن ذلك بعض الهفوات وبعض العجز، أحياًنا، في حل املشكالت التي تواجه 

سياســة الدولــة العامــة تجــاه الالجئيــن، وقــد جعــل هــذا األمــر بعــض هــذه املشــكالت تتعاظــم فــي بعــض األحيــان.
وإن أحــد أســباب تلــك املشــكالت أن الجميــع  )الحكومــة التركيــة والســوريين( كانــوا يظنــون فــي البدايــة أن حالــة 
، وكان عمــل الحكومــة التركيــة فــي إدارة ملــف الالجئيــن مبنًيــا علــى هــذا 

ً
اللجــوء هــي حالــة مؤقتــة لــن تــدوم طويــال

األســاس، إذ كان ســعيها يقتصــر علــى تأميــن لــوازم حياتهــم، فــي تلــك املــدة املتوقعــة، ولكــن مــع طــول مــدة إقامــة 
الســوريين، ودخــول ســورية فــي حــرب ال ُيعلــم متــى تنتهــي وكيــف، كان ال بــّد لتركيــا مــن العمــل علــى وضــع حلــول 
عمليــة لدمــج الالجئيــن فــي املجتمــع التركــي، ودمــج طاقاتهــم ونشــاطهم فــي االقتصــاد التركــي، واالســتفادة منهــم إلــى 

أق�ســى حــد ممكــن، بمــا يخــدم تركيــا، ويحقــق حيــاة كريمــة مســتقرة لالجئيــن الســوريين.
ومن املهم أيًضا أن تســعى الســلطات واملنظمات التركية لتحســين مســتوى األوضاع املعيشــية للســوريين، حيث 
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إن 50 % من الســوريين -كما ذكرنا آنًفا- يعيشــون تحت خط الفقر، وبســبب ذلك تلجأ نســبة كبيرة من األســر 
الســورية إلــى تشــغيل أطفالهــا لســّد فجــوة احتياجاتهــا، إضافــة إلــى أن نحــو 20 % مــن األســر الســورية ليــس لديهــا 
أفــراد عاملــون. وتشــير بعــض الدراســات إلــى أن نحــو 400 ألــف طفــل قــد تســّربوا مــن املــدارس، ألســباب مختلفــة، 
مثــل االضطــرار إلــى العمــل، أو ُبعــد املــدارس مــن مــكان اإلقامــة، وارتفــاع تكلفــة املواصــالت، وهــذا يؤثــر ســلًبا فــي 
االقتصــاد الترـكـي. فالســوريون فــي تركيــا موجــودون منــذ نحــو عشــر ســنوات، وال أحــد يعــرف كــم سيســتمر هــذا 
الوجــود، ومــن املؤكــد أن قســًما منهــم ســيبقى فــي تركيــا، وإن كان هنــاك حــّل فــي ســورية. وعلــى ذلــك؛ فــإن املعالجــة 
املوضوعيــة واملســؤولة للوجــود الســوري فــي تركيــا تصــّب فــي املصلحــة القوميــة التركيــة وفــي مصلحــة الســوريين 
املقيميــن أيًضــا. وإن عــدم املعالجــة املوضوعيــة يعنــي وجــود جــزء كبيــر مــن الســوريين يعملــون بـــ »األســَود«، خــارج 
عقود العمل الرســمية، إضافة إلى أن فقر الســوريين ســيدفعهم إلى نشــاطات غير مقبولة لتأمين عيشــهم، وإن 
بقاء أعداد كبيرة من أطفال السوريين خارج نطاق التعليم يعني وجود قوة عمل في السوق التركية غير مؤهلة.
عّد خطوة إيجابية في 

ُ
وال شــك في أن عملية الجنســية االســتثنائية التي ُمنحت ألعداد محدودة من الســوريين، ت

هذا املجال، وبخاصة أنها ُمنحت -كما يفترض- ألصحاب الشهادات العالية والخبرات الجيدة ورجال األعمال 
فــد كثيــًرا بهــذه الخطــوة، ذلــك بــأن 

ُ
الذيــن تحتــاج إليهــم تركيــا فــي مجــاالت متعــددة، ولكــن تركيــا -مــع األســف- لــم ت

أصحــاب الشــهادات العاليــة لــم يســتطيعوا أن يعملــوا، وأن يقّدمــوا مــا يجــب )أو مــا ُيتوقــع منهــم( أن يقدمــوه 
لتركيــا، بســبب العوائــق التــي واجهتهــم، عندمــا حاولــوا الحصــول علــى عمــل أو وظيفــة فــي القطاعــات املناســبة، 

كصعوبــة تعديــل الشــهادات وصعوبــة الحصــول علــى تراخيــص العمــل. 
وكان مــن املمكــن لتركيــا أن تســتفيد مــن طاقــات الســوريين املوجوديــن علــى أراضيهــا أكثــر، لــو أنهــا نظــرت بطريقــة 
أكثــر إيجابيــة إلــى مــا يمكــن أن يقّدمــه الســوريون، إذا توفــرت لهــم ظــروف االســتقرار والعمــل املناســبة، حيــث إننــا 
، فرًصــا كثيــرة لالســتفادة مــن الســوريين، فهنــاك عــدد كبيــر مــن الالجئيــن 

ً
نــرى، فــي مجــال القطــاع الزراعــي، مثــال

السوريين من املهندسين الزراعيين وخريجي املعاهد املتوسطة، ومعظم هؤالء لم يجد فرصة عمل مناسبة في 
مجال اختصاصه، أضف إلى أولئك العماَل العاديين غير املؤهلين أو الذين حصلوا على تعليم منخفض، فمن 
املمكن أن يتم توظيفهم في املشاريع الزراعية، مع األخذ بالحسبان أن مساهمة القطاع الزراعي، على أهميته، 
تنخفض في تركيا سنة بعد أخرى، ونظن أن الدولة تحاول تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي ألهميته، ومن 
املمكــن للحكومــة التركيــة توفيــر األنظمــة املناســبة لتشــجيع الســوريين علــى االســتثمار والعمــل فــي املجــال الزراعــي 

بمختلــف مجاالتــه، ومنحهــم التســهيالت الالزمــة لالســتفادة منهــم ومــن طاقاتهــم فــي هــذا املجــال.
وفــي مجــال التجــارة الخارجيــة والصــادرات، كان مــن املمكــن اســتغالل خبــرات الســوريين وعالقاتهــم باألســواق 
الخارجيــة وإملامهــم باللغــات األجنبيــة، لتحقيــق إضافــة ملموســة وحقيقيــة فــي مجــال الصــادرات، ومــن خــالل 
الحــوار مــع بعــض رجــال األعمــال الســوريين، علمنــا أنهــم شــعروا، عنــد التواصــل مــع الصناعييــن واملصدريــن 
األتراك، بعدم رغبتهم في االستفادة أو التعاون مع السوريين، بل شعروا بأن األتراك ال يثقون بهم، ولذلك كان 
من الصعب التعاون معهم، ونقّدر أن دفع الغرف التجارية ومنظمات وجمعيات األعمال، نحو االســتفادة من 

طاقــات الســوريون فــي هــذا املجــال، يمكــن أن يحقــق الفوائــد املرجــوة لالقتصــاد التركــي وللســوريين.
، عدم استفادة تركيا من العلماء السوريين وأصحاب الخبرات الطويلة في مجاالت 

ً
ومن األمور الخطيرة، فعال

مختلفة، حيث إن هؤالء قدموا إلى تركيا تحت وطأة الحرب في سورية، وكانوا يتوقعون أن يجدوا ترحيًبا وفرص 
عمل مناسبة في تركيا، ولكنهم لم يجدوا الحد األدنى لتأمين مستلزمات حياتهم الضرورية هم وأسرهم، فاضطر 
معظمهم إلى مغادرة تركيا إلى بلدان أوروبا أو أميركا التي يمكن أن تتيح لهم فرص عمل مناسبة، وعلى ما يبدو 
أن الحكومة التركية شعرت، في السنة املاضية، بأهمية الحفاظ على هؤالء، فأصدرت تعليمات بمنع سفرهم، 
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ولكن ذلك لم يحل املشكلة ولم يوقف املعاناة، فأكثرهم ما زال بال عمل، بل إن الحصول على الجنسية جلب 
جــدد عقــود عملهــم( فــي بعــض الجامعــات ومراكــز 

ُ
لبعضهــم مشــكلة جديــدة، إذ تــم فصلهــم مــن عملهــم )أو لــم ت

البحــوث، بعــد تجنيســهم، بحجــة أن التعاقــد محصــور باألجانــب. واملشــكلة الدائمــة التــي يعانيهــا جميــع أصحــاب 
الشــهادات العاليــة هــي معادلــة شــهاداتهم، والحصــول علــى تراخيــص العمــل الضروريــة ملزاولــة املهنــة. ولنتصــور 
أن طبيًبــا جراًحــا تخــرج منــذ أكثــر مــن ثالثيــن ســنة، ومــارس الطــب والجراحــة فــي ســورية وبلــدان مختلفــة، ورّبمــا 
دّرس في الجامعات، لنتصور أن هذا الطبيب أراد أن يعادل شهاداته ويحصل 

ُ
ف كتًبا في مجال اختصاصه ت

ّ
أل

على ترخيص مزاولة املهنة، على فرض حصوله على الجنسية! سيحتاج هذا الطبيب إلى وقت طويل ربما يمتد 
ســنوات لتعديــل شــهاداته، ومــن ثــم التقــدم إلــى فحــص باللغــة التركيــة، يتضمــن امتحاًنــا بمعلومــات عامــة مــن 
دراسته للسنة األولى أو الثانية في كلية الطب، وكذلك األمر بالنسبة إلى معظم االختصاصات العالية. ونرى أن 
علــى تركيــا -إذا رغبــت فــي االســتفادة الفعليــة مــن هــذه الطاقــات والقــدرات املتميــزة- إيجــاد أنظمــة موازيــة، تتيــح 

ألصحــاب هــذه الخبــرات ممارســة تخصصاتهــم واالســتفادة منهــم، مــن دون املــرور باآلليــات البطيئــة املعتــادة.
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