


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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مدخل

مــرت ثمانــي ســنوات ونصــف علــى الحــرب التــي أعقبــت االحتجاجــات املناهضــة لنظــام بشــار األســد فــي ســورية، 
ــَد نحــو 

َ
والتــي انطلقــت شــرارتها فــي آذار/ مــارس 2011. ومنــذ نيســان/ أبريــل 2011 حتــى اآلن ]أيلــول 2019[، فق

465 ألف شــخص حياته في ســورية التي كان تعداد ســكانها في نيســان/ أبريل من العام نفســه نحو 22.4 مليون 
نسمة1، وأصيب مئات اآلالف، واضطر ما ال يقل عن 6.7 مليون سوري إلى النزوح داخل البالد، ومغادرة مكان 
إقامتهم وتغيير املكان الذي كانوا يعيشون فيه. وقد تسببت أجواء الفو�ضى التي حدثت في سورية في خلق أكبر 
عملية لتدفق الالجئين في تاريخ العالم. وبحسب بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، في 
آب/ أغســطس لعام 2019، فقد بلغ عدد الالجئين الســوريين املســجلين الذين لجؤوا إلى دول الجوار الخمســة 
فقــط 5.626.914 الجًئــا، منهــم 3.643.870 الجًئــا فــي تركيــا2. وإذا مــا أضيــف نحــو مليــون ســوري لجــؤوا إلــى دول 
أخرى، كأوروبا وكندا والواليات املتحدة األميركية، إلى هذا العدد؛ فإن عدد السوريين الذين فروا من ديارهم 
مــا بعــد عــام 2011 يبلــغ 6.6 مليــون نســمة، علــى األقــل. ومــع األســف، يبــدو أن األيــام التــي ســيتحقق فيهــا الســالم 
واالستقرار في سورية ليست قريبة، وعلى ذلك؛ فإن هذا الوضع يفتح الباب لتصبح املسألة السورية متجذرة 
ومزمنــة أكثــر فأكثــر؛ حيــث مهــدت التطــورات التــي شــهدتها األزمــة الســورية الطريــق لجــداالت ونقاشــات عامليــة 
جديــدة حــول العديــد مــن القضايــا، فــي مقدمتهــا »سياســة البــاب املفتــوح«، و«تقاســم األعبــاء واملســؤوليات«. 
ومــع هــذا؛ فــإن هــذه األزمــة تســببت فــي إلحــاق ضــرر كبيــر بالــدول املجــاورة، وعّرضــت سياســة »البــاب املفتــوح« 

املســتقبلية لخطــر كبيــر.
تتبــوأ تركيــا مكانــة خاصــة، عنــد الحديــث عــن األزمــة فــي ســورية، فهــي تســتضيف القســم األكبــر مــن الســوريين 
الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم، بنسبة ال تقل عن 54 %، من بين 6.6 مليون سوري خارج وطنهم، وبنسبة 
64 %، إذا مــا أخذنــا بالحســبان العــدد فــي الــدول املجــاورة فقــط. فتركيــا التــي لــم تكــن تــؤوي فــي عــام 2011 ســوى 
58 ألًفا من املشمولين بالحماية الدولية، أصبحت منذ عام 2014 أكثر الدول إيواًء لالجئين في العالم، بسبب 
وجود الالجئين الســوريين. تليها في ذلك، بحســب إحصاءات حزيران/ يونيو 2017، لبنان بنســبة 15.1% )926 
ألًفــا(، ثــم األردن بنســبة %10.3 )660 ألًفــا(، فشــمال العــراق بنســبة %3.7 )228 ألًفــا(، وأخيــًرا مصــر بنســبة 
%1.5 )131 ألًفــا(. ويعيــش نحــو %14.7 )952 ألًفــا( مــن الفاّريــن مــن ســورية، فــي أوروبــا، ويعيــش 50 ألًفــا فــي دول 

أخــرى، كالواليــات املتحــدة األميركيــة وكنــدا. 

1.  بحسب بيان ملجموعة املراقبة السورية التي تتخذ من لندن مقًرا لها، تم تسجيل 321 ألف حالة وفاة و145 ألف حالة »مفقود«. يذكر أن 96 ألًفا من القتلى 
Frankfurter Allegmeine Zeitung-14.04.2017 .هم من املدنيين، والباقي من الجماعات املتنازعة

2.  UNHCR: Syria Regional Refugee Response )http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php( Erişim: 14.08.2019(
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: الالجئون السوريون وغير السوريين املوجودين في تركيا3
ً

أوال

تجاوز عدد السوريين املشمولين بقانون »الحماية املؤقتة« في تركيا، حتى آب/ أغسطس 2019، 3.643.870 
شــخًصا. وإضافــة إلــى ذلــك؛ كانــت تركيــا مــا بعــد عــام 2011 وجًهــا لوجــه مــع موجــة لجــوء كبيــرة قادمــة مــن بلــدان 
أخــرى، علــى رأســها أفغانســتان والعــراق. وكانــت األرقــام التــي قدمتهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئيــن )UNHCR( تشــير إلــى أن عــدد الالجئيــن مــن غيــر الســوريين قــد وصــل فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018 إلــى نحــو 
367 ألف الجئ. وقامت املديرية العامة إلدارة الهجرة )GİGM( في آب/ أغسطس 2019 بتصنيف أعداد طلبات 
الحمايــة الدوليــة بيــن عامــي 2010 - 2018، بحســب الســنوات، فــكان العــدد يشــير إلــى 478.309 طلبــات. بمعنــى 
أن عدد األشــخاص املشــمولين بالحماية الدولية في تركيا الذي كان يبلغ عام 2011 )58.018( شــخًصا، وصل 
باإلجمــال مــع مراعــاة فقــط املســجلين رســمًيا فقــط، إلــى 4.122.179 شــخًصا. هــذه األرقــام التــي تتخطــى نســبة 
ظهر إمكانية توفير فرصة »سياسة الباب املفتوح« التي منحتها تركيا للسوريين، 

ُ
%5.2 من عدد سكان تركيا، ت

لطالبــي اللجــوء اآلخريــن أيًضــا. ألنــه مــن املعــروف أن هنــاك مشــكلة جديــة وخطيــرة متعلقــة بـــ »عــدم القيــد« بيــن 
الالجئيــن غيــر الســوريين علــى وجــه الخصــوص.

وعلى الرغم من أن تركيا أوقفت »سياسة الباب املفتوح« فعلًيا، ما بعد عام 2106، وعلى الرغم من تشييدها 
لجــدار بطــول 900 كــم علــى الحــدود الســورية والعراقيــة فــي العاميــن املنصرميــن، بهــدف مكافحــة اإلرهــاب مــن 
جهــة، ومكافحــة الهجــرة غيــر املنظمــة مــن جهــة ثانيــة، فمــا زالــت عمليــات الدخــول والخــروج عبر الحدود مســتمرة 

حتــى اآلن4. هــذه الحالــة تكشــف عــن وجــود مشــكلة جديــة وخطيــرة تتعلــق بأمــن وســالمة الحــدود التركيــة. 

3.  استفيد في بعض أجزاء الدراسة من األبحاث والدراسات التي أنجزها م. مراد أردوغان، كـ: من أجل KAS-Turkey في حزيران/ يونيو 2017 بعنوان: »الالجئون 
السوريون في تركيا«، وفي حزيران/ يونيو 2019 بعنوان: »التطور الديموغرافي لالجئين السوريين وتأثيراته املحتملة على خدمات التعليم والتوظيف والخدمات 

البلدية في تركيا في املستقبل القريب »، في إطار مشروع قدرة الخاص بـالالجئين السوريين.
4.   بحسب تصريحات وزارة الداخلية، في 2018 وحده ألقي القبض على 280 ألف »مهاجر غير نظامي« من غير السوريين، وأكثر من 160 ألًفا في النصف األول 

من عام 2019. وال تتوفر معلومات كافية عن أولئك الذين لم ُيقبض عليهم.
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السوريون املشمولون بالحماية املؤقتة بحسب 
األعوام

الحماية الدولية
طلبات الحماية الدولية وفق األعوام

      

                            

املصدر: الجمهورية التركية- املديرية العامة إلدارة 
https://bit.ly/2CjfjRp الهجرة

)Erişim: 10.08.2019(

املصدر: الجمهورية التركية- املديرية العامة 
 https://bit.ly/2CjSw7S إلدارة الهجرة

)Erişim: 10.08.2019(

وبســبب التحفــظ )التقييــد( الجغرافــي الــذي فرضتــه تركيــا علــى اتفاقيــة جنيــف، بعــدم منــح طالبــي اللجــوء 
مــن غيــر األوروبييــن مركــز وصفــة »الجــئ«، وبســبب التوقــع بإمكانيــة عــودة القادميــن بشــكل جماعــي مــن دولــة 
مجــاورة تعيــش حالــة حــرب إلــى ديارهــم، عنــد انتهائهــا، فقــد ُمنــح الســوريون املوجــودون فــي تركيــا وضًعــا 

مختلًفــا للحمايــة الدوليــة تعــرف بـــ »الحمايــة املؤقتــة5«  . 
ومهمــا ذكــرت كلمــة »الجــئ« أو »طالــب لجــوء« فــي االســتخدام اليومــي، فــإن الالجئيــن الســوريين يتمتعــون 
فــي تركيــا بثالثــة صفــات )مراكــز( مختلفــة: املجموعــة األولــى -وهــي األكبــر- هــم الذيــن لجــؤوا إلــى تركيــا، منــذ 
نيســان/ أبريــل 2011، ويبلــغ عددهــم حالًيــا 3.643.870 شــخًصا، بحســب إحصــاءات آب/ أغســطس 
2019، وقــد ُمنحــوا صفــة »الحمايــة املؤقتــة«، بعــد أخــذ قيودهــم »البيومتريــة« مــن قبــل GİGM )املديريــة 
العامــة إلدارة الهجــرة(. املجموعــة الثانيــة، وعددهــم 99.643 شــخًصا، قدمــوا إلــى تركيــا قبــل عــام 2011، 

ويقيمــون فيهــا بموجــب »تصاريــح اإلقامــة«.

5.   تــم تحديــد االلتزامــات الدوليــة لتركيــا تجــاه الالجئيــن فــي »اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951«، وإطــار »البروتوكــول الخــاص بوضــع ومركــز الالجئيــن لعــام 1967«. وتركيــا 
التــي تعــد مــن أوائــل الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة جنيــف، أعلنــت فــي بيــان لهــا فــي 29 آب/ أغســطس 1961 أنهــا ســتطبق »تقييــًدا جغرافًيــا« اســتثنائًيا ولــن تقبــل 
بموجب ذلك القادمين من خارج أوروبا كالجئين، أًيا كانت املبررات واألسباب. لم تعتمد تركيا في عام 2013 في »قانون األجانب والحماية الدولية« وفي »الالئحة 
التنفيذيــة للحمايــة املؤقتــة« الصــادر بعــده فــي عــام )2014( وفــي التشــريعات الثانويــة التــي شــكلت البنيــة التحتيــة واألســاس القانونــي لقضيــة الهجــرة والالجئيــن. 
الوضــع القانونــي للســوريين فــي تركيــا فــي إطــار »الالئحــة التنفيذيــة للحمايــة املؤقتــة« هــو حمايــة مؤقتــة، وال تــزال مســألة الوجــود الســوري فــي تركيــا تفــرض نفســها 
موضوًعا مهًما للجدل والنقاش. وتحاول تركيا تعريف نظام »الحماية املؤقتة« الذي ُيعد نوًعا من أنواع الحماية الدولية، بالنسبة إلى السوريين، بالشكل الذي 
يتالءم والقوانين الدولية. مع طول املدة وتضاؤل فرص عودة السوريين إلى بالدهم، يصبح تنفيذ حماية مؤقتة غير محددة املدة في القانون واللوائح أكثر عرضة 
لالنتقــاد. ومــن الالفــت هنــا تغيــر وضــع بعــض الســوريين فــي تركيــا عبــر سياســة راديكاليــة بحتــة وأخذهــا شــكل »املواطنــة«. فقــد تجــاوز عــدد املجنســين بهــذه الطريقــة 

102 ألــف، باعتبــار شــهر آب/ أغســطس 2019.



6

قسم الترجمة

أمــا املجموعــة الثالثــة، فهــي مكّونــة مــن نحــو 50 ألــف ســوري، قدمــوا إلــى تركيــا فــي عــام 2011 أيًضــا، لكــن لــم 
يتــم تســجيل قيودهــم بعــد6 . ويمكــن أن يضــاف إلــى هــؤالء، األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى الجنســية التركيــة فــي 

العاَميــن األخيريــن، وعددهــم حتــى آب/ أغســطس 2019 هــو 92.280 شــخًصا، كفئــة رابعــة.

 

وعلــى الرغــم مــن بعــض األخبــار املتعلقــة بـــ »العــودة الطوعيــة« والحاصليــن علــى »املواطنــة«، فــإن عــدد الســوريين 
املشــمولين بالحمايــة املؤقتــة، بحســب البيانــات املحدثــة مــن قبــل GİGM، يــزداد يوًمــا بعــد يــوم. ومــن الواضــح فــي 
هــذه الزيــادة، تأثيــر عــدد املواليــد الجــدد فــي تركيــا بمعــدل وســطي يصــل إلــى 465 مولــوًدا يومًيــا. بقــدر تأثيــر حركــة 
ل حالــة مــن الصدمــة الحقيقــة للدولــة واملجتمــع فــي 

ّ
املعبــر الحــدودي فيهــا. لذلــك، يمكــن القــول إن الوضــع قــد شــك

تركيــا التــي كان عــدد طالبــي اللجــوء فيهــا فــي عــام 2011 ال يتجــاوز 58 ألــف الجــئ.

6.  صــرح وزيــر الداخليــة صويلــو فــي 20 آب/ أغســطس 2019 بــأن عــدد الســوريين الحاصليــن علــى الجنســية التركيــة بلــغ 92 ألــف شــخص + 10 أالف آخريــن، مــا 
 HABERTÜRK TV- 20.08.2019: .يســاوي 102 ألــف، منهــم 50 ألــف طفــل و50 ألــف بالــغ. وأوضــح أن عــدد الذيــن لــم يتــم تســجيلهم بعــد يــراوح بيــن 50-60 ألًفــا

)22.08.2019 )وصــول:   https://www.haberturk.com/son-dakika-bakan-soylu-dan-onemli-acikLAMA-2514831

 )https://bit.ly/2OcK2SE )Access: 10.08.2019املصدر: T.C. وزارة الداخلية، املديرية العامة إلدارة الهجرة
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وقــد اقتصــر تدفــق طالبــي اللجــوء إلــى تركيــا، الــذي بــدأ فــي 29 نيســان/ أبريــل 2011، وتزايــد بعــد عــام 2013 
علــى الســوريين فقــط.

فبينما عبر القسم األكبر من طالبي اللجوء هؤالء )نحو 500-700 ألف( الذين تصفهم الدولة غالًبا بـ »املهاجرين 
غيــر الشــرعيين«، بيــن عامــي -2014 2016 إلــى أوروبــا، فّضــل قســم منهــم البقــاء فــي تركيــا. وتجــاوز إجمالــي عــدد 
املتقدمين بطلبات التسجيل في وضع الحماية الدولية في تركيا، حتى تموز/ يوليو 2019 من غير السوريين 470 
ألًفا. وكان من بين 370 ألف الجئ املعلن عنهم في أيلول/ سبتمبر عام 2018، من قبل املفوضية السامية لألمم 
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 170 ألــف أفغانــي، و142 ألــف عراقــي، و39 ألــف إيرانــي، وفــق البيانــات التركيــة. ومــع 
ذلــك، ال ُيعــرف بالضبــط كيفيــة تــوزع هــذه األرقــام ضمــن 470 ألًفــا التــي أعلنتهــا GİGM. ومــن املحتمــل أن تكــون 
أعــداد األفغــان والعراقييــن واإليرانييــن فــي العبــارة الــواردة فــي الشــكل أدنــاه، قــد تزايــدت بشــكل يتناســب أكثــر مــع 
التوزيــع املماثــل7 . وفــي هــذ الصــدد، مــا زال الســيل البشــري الــذي تصفــه املؤسســات الرســمية بـــ »مهاجريــن غيــر 

شــرعيين« والــذي مــن املحتمــل وجــود طالبــي لجــوء إنســاني بينهــم، مســتمًرا فــي التدفــق بغــزارة إلــى تركيــا 8.

7.  هنــاك العديــد مــن االدعــاءات بتزايــد حــاالت عــدم التســجيل بيــن الالجئيــن غيــر الســوريين بشــكل جــدي وكبيــر، منــذ 10 أيلــول/ ســبتمبر 2018. والســبب فــي ذلــك 
يعــود إلــى نقــل إجــراءات تســجيل الالجئيــن غيــر الســوريين، مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، إلــى GİGM فــي تاريــخ القيــد. وهكــذا، فــإن جميــع 
طلبــات الحمايــة الدوليــة والتســجيل تكــون قــد انتقلــت مــن املفوضيــة الســامية إلــى GİGM. وقــد أثــار هــذا املوضــوع مخــاوف لــدى كثيــر مــن الالجئيــن غيــر الســوريين 
الذيــن يســعون للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة بشــأن »ترحيــل« عــدد كبيــر منهــم، فــي حــال عــدم تمكنهــم مــن التســجيل لــدى الســلطات التركيــة. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن 
البيانــات املتعلقــة بعــدد الســوريين فــي تركيــا تبــدو متوافقــة مــع العــدد الفعلــي، إال أن أعــداد غيــر املســجلين علــى األرا�ضــي التركيــة مــن الالجئيــن غيــر الســوريين تفــوق 

التقديــرات الرســمية.
8.  وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو: “قبضنــا فــي عــام 2017 علــى 175 ألــف و752، وفــي عــام 2018 ألقينــا القبــض علــى 268 ألــف مهاجــر غيــر شــرعي...، وصلنــا فــي 29 
 Anadolu .)2.8.2019( يوليو/ تموز من هذا العام إلى الرقم 177 ألف و654 في القبض على املهاجرين غير الشرعيين. وسوف نتجاوز 300 ألف »وكالة األناضول
 ajansı )2.8.2019( http://www.aa.com.tr/tr/politika/29 temmuz- itibariyle-177- bin-654-duzensiz-goçmen- yakalandi/1547989 )erişim:

 )20.08.2019
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ثانًيا املعطيات والتطورات املتعلقة بالالجئين السوريين في تركيا9

 األرقام واملعدالت العامة	 
بلــغ عــدد الســوريين املشــمولين بالحمايــة املؤقتــة فــي تركيــا بحلــول آب/ أغســطس 2019 )3.643.870( نســمة. 
هــذا الرقــم يظهــر وجــود نحــو 620 ألــف عائلــة ســورية فــي تركيــا، يبلــغ متوســط حجــم األســرة فيهــا 5.8 نســمة10 . 
وهــو مــا يعــادل 4.44 % مــن عــدد ســكان تركيــا البالــغ 82 مليــون نســمة11  حتــى آب/ أغســطس 2019. ومدينــة 
إسطنبول هي أكثر املدن التركية التي تؤوي الجئين، بواقع 547.943 الجًئا. حيث إن نسبة السوريين املسجلين 
في إسطنبول تبلغ %3.64 من عدد سكان املدينة. ومع ذلك، يقدر أن 300 ألف سوري يعيشون في إسطنبول، 
وقيودهــم فــي محافظــات أخــرى، وإذا أضيفــت هــذه املجموعــة إلــى قائمــة الحســابات أيًضــا؛ كان املعــدل املذكــور 
5.6 %. ويلــي مدينــة إســطنبول، مــن حيــث عــدد الســوريين املقيميــن فيهــا؛ مــدن غــازي عنتــاب بـــ 445 ألــف ســوري 
وبنسبة )%21.4 من السكان(، ثم هاتاي بـ 432  ألف وبنسبة )%26.8 من السكان( وشانلي أورفا بـ 429 ألف 
بنسبة )%21.1 من السكان(؛ فالنسبة في هذه املحافظات بالقياس إلى عدد السكان مرتفعة بشكل غير طبيعي. 
وعلى مستوى املحافظات، تعّد والية كيليس التي يبلغ تعداد سكانها 142 ألف نسمة، أكبر محافظة من حيث 
النســبة فــي إيــواء الالجئيــن بـــواقع 116 ألــف الجــئ. وهــذا يعنــي أن الســوريين يشــكلون %81.6 مــن عــدد ســكان 
املحافظــة. ويبلــغ عــدد املحافظــات/ الواليــات التركيــة التــي يزيــد فيهــا عــدد الســوريين عــن 100 ألــف نســمة، 10 
 مشــكالت هيكليــة وبنيويــة، 

ً
محافظــات. وبشــكل عــام، فــإن قــدوم الســوريين بأعــداد هائلــة، إلــى مــدن تعانــي أصــال

قــد زاد حــاالت الفقــر واملشــكالت املتعلقــة بالخدمــات العامــة فــي هــذه املــدن. 

 	
الجئو املدن	 

تحّول القسم األكبر من الالجئين السوريين  في تركيا بعد  عام 2013، إلى الجئين  في املدن.  فمن أصل ما يزيد

9.  السوريون املذكورون هنا هم السوريون املشمولون بالحماية املؤقتة في تركيا. وال تتوفر بيانات متاحة للجمهور متعلقة بالفئات األخرى.
10.  في دراسة أجريت في إطار برنامج دعم الدمج االجتماعي )SUY(، تبين أن 2.4 مليون سوري يشكلون 413 ألف أسرة تقدموا للحصول على مساعدة برنامج 
 Turkish Red Crescent and World Food Programme )2019(. Refugees in Turkey: Livelihoods ..متوســط حجــم االســرة هــو 5.8 نســمة. انظــر .SUY

.Survey Findings. Ankara, Turkey
11.  تعمــل GİGM علــى حســاب هــذه النســبة مــن خــالل تناســب »متغيريــن مســتقلين« عــن بعضهمــا البعــض. فــإذا تــم جمــع 82 مليوًنــا مــع 3.6 مليــون، وتــم تحديــد 
نســبة 3.6 مليون من أصل املجموع البالغ 85.6 مليون نســمة، فإن النســبة ســتبلغ حينها 4.2 % من عدد ســكان تركيا. ما يخلق اختالفات مهمة خاصة في بعض 

املعطيــات علــى مســتوى املحافظــة.



9

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

علــى 3.6 مليــون ســوري موجــود فــي تركيــا لــم يبــق منهــم، حتــى آب/ أغســطس 2019، ســوى 67 ألًفــا، أي مــا يعــادل 
1.8 % فقــط مــن العــدد الكلــي، فــي 7 مخيمــات متوزعــة علــى خمــس واليــات: ثالثــة منهــا فــي هاتــاي، وواحــد فــي كل 
مــن كيليــس وكهرمــان مرعــش وأضنــة وعثمانيــة. ويســتمر عــدد املقيميــن فــي املخيمــات فــي التناقــص، ومن املحتمل 
أن ينخفض عدد هؤالء في عام 2020 إلى ما دون %1. أي أن الســوريين يعيشــون كالجئي مدن خارج املخيمات 
بشــكل ينتشــرون فيه في مختلف أرجاء تركيا تقريًبا. فتركيا لم تعمل على وضع خطة إســكان معينة للســوريين. 
حيــث ســمحت لهــم باالســتقرار أينمــا شــاؤوا، وخاصــة بعــد اســتنفاد الطاقــة االســتيعابية للمخيمــات اعتبــاًرا مــن 
نهاية عام 2013. حيث توزع السوريون -كما هو متوقع- في أماكن فيها أقارب لهم يمكنهم دعمهم، وحيث يمكنهم 
إيجاد فرص للعمل. ويعود السبب في هذا التوزع الكيفي التلقائي للسوريين إلى اعتقاد الحكومة التركية بقصر 
أمد الحرب، وإمكانية عودة الالجئين إلى ديارهم. عملية االستيطان »الطبيعية«، وهي بحد ذاتها »ليبرالية« إلى 
أبعد الحدود، تسببت في توزيع غير متوازن، بين املحافظات واملناطق واألحياء.. على سبيل املثال، هناك أرقام 
مختلفــة جــًدا حتــى بيــن املناطــق الـــ 39 التــي تتبــع مدينــة إســطنبول. وينطبــق ذلــك علــى محافظــات غــازي عنتــاب 
وهاتــاي وشــانلي أورفــا أيًضــا. وقــد تجــاوزت أعــداد الالجئيــن الســوريين عــدد املواطنيــن األتــراك، فــي بعــض املــدن 

واملناطــق والقــرى الحدوديــة.

العمر والجنس	 
املجموعــات العمريــة والخصائــص الجنســية للســوريين فــي تركيــا جديــرة باملالحظــة أيًضــا. فقــد بلغــت نســبة 
السوريين من الفئة العمرية -0 4 سنوات %14، أي 539 ألف نسمة. وكان أكثر من مليون و694 ألف سوري 
هم من األطفال والشباب تحت سن 18، بنسبة %46 من املجموع الكلي. ويالحظ ارتفاع نسبة الذكور54.1% 
عــن نســبة اإلنــاث %45.8 بوضــوح. وقــد تجــاوز عــدد »القادريــن علــى العمــل« الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن -15 64 

ســنة، 2 مليــون نســمة.

األطفال السوريون املولودون في تركيا	 
يتزايد عدد األطفال السوريين الذين يولدون في تركيا بعد عام 2011، يوًما بعد يوم. فعلى الرغم من الغموض 
الــذي يلــف قضيــة عــدد املواليــد الجــدد بيــن أعــوام 2011-2015 كنتيجــة طبيعيــة للحيــاة، فــإن هــذا العــدد يقدر 
 فــي عــام 

ً
بنحــو 100 ألــف نســمة فــي املجمــوع. لكــن البيانــات الرســمية لــوزارة الصحــة تشــير إلــى والدة 82.850 طفــال

 فــي عــام 2017، و140 ألــف طفــل ســوري فــي تركيــا فــي عــام 2018. ويمكــن، بإســقاط 
ً

2016، و111.325 طفــال
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بســيط، التنبــؤ بــأن عــدد املواليــد الجــدد فــي عــام 2019 قــد يصــل إلــى 170 ألــف طفــل علــى األقــل. بعبــارة أخــرى، 
 في اليوم. 

ً
يبدو أن متوسط عدد األطفال السوريين الذين سيولدون في عام 2019 سيكون في حدود 465 طفال

وفي هذا السياق، يمكن القول -بكل بساطة وأريحية- إن عدد األطفال السوريين الذين ُولدوا في تركيا يتجاوز 
في الوقت الحالي 450 ألف طفل12 . غير أن املشــكلة املهمة التي يواجهها األطفال الســوريون املولودون في تركيا 
هــي بقاؤهــم فــي وضــع »انعــدام الجنســية« الفعلــي، بســبب عــدم منحهــم الجنســية تلقائًيــا مــن قبــل الدولــة التركيــة 

ــا: قضايــا التربيــة والتعليــم
ً
والدولــة الســورية، علــى الســواء. ثالث

12.  بّين وزير الداخلية صويلو هذا الرقم في تصريحه املؤرخ في 20 آب/ أغسطس 2019، بـ 400 ألف. 
HABERTÜRK TV-20.08.2019: https://www.haberturk.com/son-dakika-bakan-soylu-dan-onemli-aciklamalar-2514831

األطفال السوريون املولودون في تركيا

2015 -  2011   
تخميني 

2017 )304 في اليوم( 2016 )225 في اليوم( 2019 -تخميني  2018 )383 في اليوم(  

)في اليوم 465(

املصــدر: بيانــات وزارة الصحــة وبيانــات وزارة الداخليــة إضافــة إلــى تقديــرات تخــص أعــوام -2011 2015 وعــام 
2019 التــي تمــت جدولتهــا مــن قبــل م. أردوعــان. حيــث تــم التوصــل إلــى األرقــام اليوميــة بقســمة إجمالــي املواليــد 

الســنوي علــى 365 يوًمــا.
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ا: قضايا التربية والتعليم
ً
ثالث

إن البيانــات املحــدودة املتوفــرة، بشــأن الوضــع التعليمــي للســكان الســوريين الذيــن يشــكلون %4.42 مــن عــدد 
ظهر أن مستوى التعليم لدى السوريون هو أقل من املعدل املوجود في تركيا، حيث إن نصفهم 

ُ
سكان تركيا، ت

تقريًبــا إمــا مــن غيــر املتعلميــن وإمــا مــن الذيــن لــم يلتحقــوا باملدرســة مطلًقــا 13. والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى قــدوم 
أكثــر الالجئيــن إلــى تركيــا مــن مناطــق تقليديــة هــي مناطــق الريــف الشــمالي مــن ســورية، وإلــى سياســة الحرمــان مــن 
الوصــول إلــى فــرص التعليــم التــي طبقهــا النظــام فــي ســورية علــى هــذه املناطــق لعقــود طويلــة14 . أمــا العامــل املهــم 
اآلخــر فــي هــذا الســياق، فهــو مغــادرة مــا يقــارب مــن 700 ألــف ســوري مــن ذوي املســتوى التعليمــي العالــي نســبًيا، 

تركيــا، بيــن عامــي  2014 - 2016. 
وملســتوى التعليــم العــام أهميــة كبيــرة فــي عمليــة االندمــاج االجتماعــي، وخاصــة مــن حيــث حصــول األســر علــى 
الدعــم واملســاندة فــي تعليــم أطفالهــا. ويحمــل تعليــم األطفــال الســوريين فــي تركيــا أهميــة حيويــة، مــن ناحيــة 
التخطيــط املســتقبلي لتخفيــف نســبة األجيــال الفاقــدة إلــى أدنــى املســتويات، مــن أجــل مواصلــة حيــاة كريمــة 
وآمنــة فــي إطــار العيــش املشــترك. فوفــق بيانــات GİGM وبيانــات وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي )MEB(، فقــد بلــغ 
عــدد األطفــال الســوريين الدارســين فــي تركيــا مــن الفئــة العمريــة -5 17، أي ممــن هــم فــي ســن التعليــم اإللزامــي، 
. وهــذا الرقــم يشــكل %28.97 مــن إجمالــي عــدد الســوريين املشــمولين بالحمايــة املؤقتــة فــي 

ً
1،047،536 طفــال

تركيــا. وقــد بذلــت تركيــا فــي وقــت مــن األوقــات جهــوًدا غيــر عاديــة، تجــاه هــذا العــدد الــذي فــرض نفســه فجــأة علــى 
حجــم االســتيعاب املدر�ضــي بأكملــه، وباألخــص فــي املناطــق التــي آوت مــا يزيــد علــى نســبة %10 مــن عــدد الســكان 
فيها من الالجئين. وقد تم في العام الدرا�ضي  2014-2015 إلحاق )230( ألف، في العام الدرا�ضي 2015-2014، 
وفــي العــام الدرا�ضــي   2015 - 2016 )311 ألــف(، وفــي العــام الدرا�ضــي 2016 - 2017 )492 ألــف(، وفــي العــام 
الدرا�ضــي   2017 - 2018 )610 آالف(، وفــي العــام الدرا�ضــي 2018 - 2019 )643.081 ألــف( طفــل فــي املــدارس. 
ومــن املحتمــل أن يتجــاوز العــدد فــي العــام الدرا�ضــي الجديــد 800 ألــف طفــل. ووفــق آخــر البيانــات، فــإن 61.41 
% مــن األطفــال فقــط ملتحقيــن باملــدارس فــي الوقــت الحاضــر. ووفًقــا لبيانــات وزارة التربيــة والتعليــم، فقــد تــم 
تحقيق معدالت لتعليم هؤالء الطالب، وفق نســب التحاقهم في مســتويات التعليم الذين يدرســون في املدارس 
الرســمية ومراكز التعليم املؤقت بنســبة 33.86 % في رياض األطفال، ونســبة 96.50 % في املدرســة االبتدائية، 
ونسبة 57.66 % في املدارس اإلعدادية، ونسبة 26.77 في املدارس الثانوية. ومع ذلك، فإن املعطيات املتعلقة 
بتعليم األطفال الســوريين املســجلين، كشــفت عن وجود اختالالت جدية في معدالت االلتحاق باملدارس. ففي 
حيــن تجــاوز معــدل االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة نســبة 90 % فــي الصــف األول والثانــي، فقــد انخفضــت هــذه 
النســبة إلــى حــدود 57.66 % فــي الصفــوف الخامــس والســادس والســابع والثامــن فــي الفئــة العمريــة مــن )10- 13( 

سنة. وإلى 26.77 % في الصفوف 9-12، أي في الفئة العمرية من )14 - 17( سنة. 
   

13.  كان املصدر الرسمي الوحيد تقريًبا حول هذا املوضوع -حتى اآلن- هو الدراسة املتعلقة بالوضع التعليمي للسوريين القادمين إلى تركيا، بـ 14 بنًدا واملنشور 
فــي عــام 2016 مــن قبــل وزارة التنميــة فــي الجمهوريــة التركيــة، فــي إطــار مباحثــات التفاهــم حــول الالجئيــن بيــن االتحــاد األوروبــي وتركيــا لتحليــل احتياجــات الســوريين 

املشــمولين بـــ »حالــة الحمايــة املؤقتــة« فــي تركيــا للفتــرة 2016-2018 املرحلــة األولــى.
14.   بلغت نسبة السوريين غير املتعلمين في تركيا %33.3، بينما بلغت النسبة في األردن %13، وفي لبنان %14، وفي العراق %10. انظر:

 Bkz.: United Nations Development Programme )UNDP(, the International Labor Organization )ILO( and the World Food Programme )WFP(
 )2017( Jobs Make the Difference Expanding Economic Opportunities for Syrian Refugees and Host Communities Egypt- Iraq- Jordan-

.Lebanon- Syria – Turkey, s.83
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   عدد الطالب السوريين امللتحقين بالتعليم االبتدائي واملتوسط بحسب السنوات
  

ومــن املالحــظ هنــا أن MEB )وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي( خطــت فــي عــام 2016 خطــوات علــى قــدر كبيــر مــن 
األهميــة، بشــأن الطــالب الســوريين. ومــن أهــم تلــك الخطــوات توقيــع اتفاقيــة الدعــم املالــي بقيمــة 300 مليــون 
يورو لتغطية نفقات التعليم الالجئين )السوريين( املوجودين في تركيا في إطار )FRIT( للدعم املالي، مع االتحاد 
األوروبــي فــي 3 آذار/ مــارس 2016. لكــن أهــم الخطــوات الحقيقيــة حدثــت فــي آب/ أغســطس 2016، عندمــا 
وضعــت وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي »خريطــة طريــق« بشــأن وصــول األطفــال الســوريين إلــى التعليــم، وعــززت 
قدرتهــا املؤسســية، وأنشــأت ضمــن بنيــة املديريــة العامــة للتعلــم مــدى الحيــاة k »رئاســة لدائــرة الهجــرة والتعليــم 
في حاالت الطوارئ«، لتعزيز قدراتها وكفاءاتها املؤسساتية15 . وقد أسس املوضوع في هذه الخارطة على مفهوم 
»الوضع الدائم« أكثر منه »وضًعا مؤقًتا«، واتخذت مســألة دمج األطفال الســوريين في منظومة التعليم التركي 

علــى أنهــا الهــدف الرئيــس. 
وهناك العديد من األسباب الجوهرية التي مّهدت البتعاد األطفال السوريين، ممن هم في سن التعليم اإللزامي 
عــن التعليــم ولتســّربهم مــن املدرســة، منهــا التصــور املؤقــت للوضــع، وعــدم الكفايــة املاليــة واضطــرار األوالد إلــى 
العمــل، ومشــكلة قــدرة املــدارس علــى االســتيعاب، وتكاليــف النقــل، واالمتنــاع عــن إرســال الفتيــات إلــى املــدارس، 
والخــوف مــن العزلــة وعــدم االحتــواء. ولذلــك كانــت مســاهمات االتحــاد األوروبــي ومؤسســات األمــم املتحــدة، فــي 
دعــم املــدارس املشــروطة، أمــًرا علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة. حيــث يتــم تنفيــذ هــذا الدعــم بدفــع مبلــغ 40 ليــرة 
تركيــة للفتيــات املواظبــات فــي التعليــم االبتدائــي، و35 ليــرة تركيــة للفتيــان، و60 ليــرة تركيــة للفتيــات املواظبــات 
في التعليم املتوســط و50 ليرة تركية للفتيان. ومع ذلك، ومع مراعاة االختالفات املناطقية، يجب عدم نســيان 
األهمية الحيوية لتنفيذ أكبر قدر ممكن من برامج »الدعم املشروط« الفاعلة دون االنسحاب إلى ما وراء هذه 

األرقــام.
وممــا ال شــك فيــه أن التحــاق 643 ألــف طفــل، مــن أصــل أكثــر مــن مليــون طفــل ســوري فــي ســن الدراســة بالتعليــم 
االبتدائي في تركيا، ُيعّد نجاًحا كبيًرا فوق العادة ُيشهد له. فهذا الرقم يتخطى العدد اإلجمالي لطالب املدارس

15. https://bit.ly/2W4q01a

https://bit.ly/2ZXQgeu  :املديرية العامة للتعلم مدى الحياة
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 فــي املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة مًعــا، فــي العديــد مــن البلــدان األوروبيــة. عــالوة علــى أن تحقيــق هــذا النجــاح 
كان ببــذل تضحيــات كبيــرة، بالرغــم مــن أن الزيــادة فــي القــدرة التقنيــة فــي MEB كانــت محــدودة جــًدا. ذلــك بــأن 
ثمر فيهــا ســريًعا، إضافــة إلــى الحاجــة الكبيــرة فــي 

ُ
حقــل التعليــم مــن الحقــول التــي تجنــى ثمارهــا متأخــرة، وإن اســت

هــذا القطــاع إلــى مــدارس وفصــول دراســية جديــدة ومعلميــن ومدرســين أكفــاء. وقــد وضعــت MEB، فــي دراســة لهــا 
حــول تحليــل االحتياجــات أجرتهــا فــي تمــوز/ يوليــو عــام 2017، االحتياجــات العامــة واالحتياجــات علــى مســتوى 
الوالية 16. إن املعلومة األكثر لفًتا لالنتباه هنا هي تحديد احتياج األطفال السوريين الذين هم في سن الدراسة 
وقد قّدر عددهم بتاريخ إجراء التحليل بـ 856 ألف طفل من املدارس، بـ »1،189 مدرسة جديدة«، إال أن عدد 
»املدارس املزمع إنشاؤها في نطاق مشاريع االتحاد األوروبي هو 183 مدرسة فقط17، وهو ما يمثل نسبة 15.3 
% من االحتياجات فقط . وبحسب األرقام املتوفرة حالًيا، فإن العدد الالزم لكي يتمكن األطفال السوريون من 
 دراسًيا، و52376 مدرًسا. ولكن 

ً
تلقي تعليم نموذجي هو 1454 مدرسة من املدارس التي تحتوي على 24 فصال

مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إلــى كثيــر مــن الوقــت لتلبيــة االحتياجــات بالكامــل، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى ارتفــاع 
نســبة األجيــال الفاقــدة خــالل هــذه املــدة. ليــس هنــاك شــك فــي أن التعليــم هــو عنصــر قــدرة وتكاليــف )نفقــات( 
أيًضا، فوفق حسابات معهد اإلحصاء التركي ))TUİK، فقد بلغ متوسط تكاليف طالب واحد في مرحلة التعليم 
االبتدائــي -املتوســط- الثانــوي فــي تركيــا 8.111 ليــرة تركيــة18  فــي عــام 2017. ويالحــظ، باالســتناد إلــى هــذا الرقــم، 
وصــول التكلفــة الســنوية إللحــاق أكثــر مــن 640 ألــف طفــل ســوري فــي املــدارس إلــى 5.1 مليــار ليــرة تركيــة، أي مــا 

يعــادل 823 مليــون يــورو، علــى حســاب ســعر العملــة فــي 7 حزيــران/ يونيــو 2019. )6.3 ليــرة تركيــة = 1 يــورو(.

طالب الجامعة السوريون في تركيا	 
مــن بيــن الســوريين املوجوديــن فــي تركيــا قســٌم قــدم إلــى تركيــا دون أن يتــم تعليمــه، أمــا القســم اآلخــر فهــم الذيــن 
تلقوا تعليمهم األسا�ضي  والثانوي في تركيا، ثم دخلوا الجامعات بعد نجاحهم  في تخطي دورات اللغة املطلوبة 
واالمتحانــات الخاصــة  بالطلبــة األجانــب. وبنــاًء علــى ذلــك، فقــد بلــغ عــدد الطــالب الســوريين الذيــن يدرســون 
فــي الجامعــات التركيــة للعــام الدرا�ضــي  2016 - 2017 )14.747( طالًبــا،  وفــي العــام الدرا�ضــي   2017 -  2018 
)20.701( طالًبــا، أمــا فــي العــام الدرا�ضــي 2018 -  2019  فقــد ارتفــع العــدد إلــى )27.606( طالًبــا، فــي 100 جامعــة 
حكوميــة، و50 جامعــة  وقفيــة )خاصــة(. واحتــل الطلبــة الســوريون فــي العاميــن املنصرميــن املرتبــة األولــى، مــن 
حيث الحجم العددي للطلبة األجانب الذين يبلغ   تعدادهم نحو 140 ألًفا في تركيا. ووفًقا لبيانات عامي  2017 
- 2018  يتابــع الطلبــة الســوريون، ومــن بينهــم 410 طالــب دكتــوراه، و1650 طالــب دراســات عليــا )ماجســتير(، 
تعليمهــم مجاًنــا، وهــم معفــون مــن جميــع أنــواع الرســوم فــي الجامعــات الحكوميــة. وتشــير األرقــام إلــى أن نســبة مــن 
يحصلون على منح دراسية، بين طلبة الجامعات السوريين، تبلغ نحو 15 %. وإن وجود الشباب السوري طلبة 
فــي الجامعــات  يحمــل أهميــة كبيــرة، مــن حيــث مواصلــة تعليمهــم وحياتهــم  املهنيــة، ومــن حيــث لعــب دور

16.  خدمــات التعليــم املقدمــة مــن قبــل املديريــة العامــة للتعلــم مــدى الحيــاة ورئاســة دائــرة الهجــرة والتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم 
 )PPP Slayt: 37( .2017 الوطني في الجمهورية التركية للطالب املشمولين بالحماية املؤقتة، تموز/ يوليو

17.  خطط االتحاد األوروبي إلنشاء )75 مبنى مدرسًيا من الخرسانة املسلحة( بـ 150 مليون يورو ضمن نطاق FRIT، وإنشاء )30 مبنى مدرسًيا جاهز + الخرسانة 
املســلحة( بـــ 68 مليــون يــورو فــي نطــاق برنامــج MADAD-2 وبنــاء )46 مدرســة مســبقة الصنــع( مــن الصنــدوق اإلضافــي لـــ FRIT. بقيمــة 45 مليــون يــورو لدعــم البنيــة 
التحتيــة التعليميــة للســوريين املســمولين بالحمايــة املؤقتــة، فــي إطــار خدمــات التعليــم املقدمــة مــن قبــل املديريــة العامــة للتعلــم مــدى الحيــاة ورئاســة دائــرة الهجــرة 
 PPP Slayt:( .2017 والتعليم في حاالت الطوارئ التابعة لوزارة التربية والتعليم الوطني في الجمهورية التركية للطالب املشمولين بالحماية املؤقتة، تموز/ يوليو

))36
18.  https://bit.ly/2WlLWVN
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قسم الترجمة

 فعال في عملية املالئمة واالندماج االجتماعي19 . 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

19.  حــوار النخبــة )Elite Dialogue« )2019«:م. مــراد أردوغــان وآخــرون، مــع األكاديمييــن الســوريين بوســاطة طــالب الدراســات العليــا، مــن خــالل الحــوار مــع 
TAGU - مركــز أبحــاث الهجــرة واالندمــاج فــي الجامعــة التركيــة- األملانيــة AB HOPES-MADAD -الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا
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رابًعا: عالم األعمال - االستخدام )التوظيف( وريادة األعمال

ُيعــّد مجــال العمــل مــن أكثــر القضايــا حساســية بالنســبة إلــى جميــع الحــركات اإلنســانية الجماعيــة. فاملجتمعــات 
املحلية ينتابها الخوف والقلق من إقدام الالجئين واملهاجرين وطالبي اللجوء الذين يأتون إلى البالد الحًقا، على 
سلب وظائفهم، بسبب عملهم »كأيدي عاملة رخيصة«. والحقيقة أن هذا القلق مبرٌر. فتركيا لم تعش تجربة 
بهذا املعنى قبل عام 2011. فقد واجه املجتمع التركي هذه الظاهرة مع مجيء السوريين إلى تركيا في عام 2011. 
ومــن الطبيعــي أن تثــار قضايــا االســتخدام والتوظيــف علــى جــدول األعمــال فــي تركيــا التــي اســتضافت فــي غضــون 
ســنوات عــدة أكثــر مــن 5 % مــن عــدد ســكانها مــن الالجئيــن. ففــي تقريــر20  لـــ TİSK )مؤتمــر نقابــات أربــاب العمــل 
عــّد عــام 2015 وهــو يحتــوي علــى آراء عالــم األعمــال التركــي حــول هــذا املوضــوع، ُرصــدت حــاالت عــدم 

ُ
األتــراك( أ

ارتيــاح عنــد العمــال مــن فقــدان الوظيفــة والعمــل، بســبب العــرض الكبيــر مــن العمالــة الرخيصــة، وأبــدى أربــاب 
العمــل الذيــن يعملــون مؤسســاتًيا مخاوفهــم أيًضــا مــن الســلبيات التــي قــد تظهــر بســبب االقتصــاد غيــر الرســمي. 
وقد أعربت الشركات املؤسساتية عن صعوبات التنافس، مع وجود العمالة الرخيصة وغير الرسمية، وأفادت 

أن مــن األنســب منــح الســوريين الحــق فــي العمــل. 
ومع بدء السوريين العيش خارج املخيمات وفي مراكز املدن، منذ عام 2013، بدأت مشاركتهم في األنشطة 
االقتصاديــة العمليــة تلقائًيــا. وملــا كان الدعــم املــادي املنتظــم واملســتمر منــذ عــام 2011 ال يشــمل املقيميــن 
خــارج املخيمــات إال فــي أحــوال اســتثنائية جــًدا، أصبــح العمــل بالنســبة إلــى القاطنيــن فــي مراكــز املــدن أمــًرا 
ال مفــر منــه. وعندمــا وصــل عــدد الســوريين الذيــن بــدؤوا العمــل بشــكل غيــر قانونــي إلــى 400 ألــف شــخص، 
شــعرت الحكومــة التركيــة عندهــا بالحاجــة إلــى الشــروع باســتصدار اللوائــح التنظيميــة فــي هــذا الخصــوص، 
واعترفــت بموجبهــا فــي 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016 بحــق العمــل للســوريين املشــمولين بالحمايــة املؤقتــة. 
وبموجــب هــذه الالئحــة، تمكــن الســوريون املســجلون فــي تركيــا منــذ مــدة ال تقــل عــن 6 أشــهر، مــن العمــل فــي 
مــكان عمــل بنســبة 10/1 مــن عــدد العمــال، بشــرط العمــل مقابــل الحــد األدنــى لألجــور علــى األقــل، وذلــك 
بنــاًء علــى طلــب رب العمــل. ومــع ذلــك، غيــر أن هــذه الخطــوة التــي تعــّد مهمــة للغايــة مــن ناحيــة التكيــف 
واالنســجام والنشــاط االقتصــادي للســوريين والتــي فســحت املجــال لعمــل الســوريين املوجوديــن فــي تركيــا 
بشــكل رســمي وقانونــي، لــم تنتــج اآلثــار املرجــوة منهــا مــن حيــث نقــل الســوريين مــن حالــة العمــل غيــر القانونــي 
إلــى الحالــة الرســمية. ووفــق بيــان لــوزارة األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعيــة صــدر فــي 31 آذار/ مــارس 
2019، فقــد بلــغ عــدد مواطنــي الجمهوريــة العربيــة الســورية الذيــن ُمنحــوا تصريًحــا بالعمــل فــي تركيــا 
31.185 شــخًصا21 . لكــن األبحــاث التــي أجريــت فــي هــذا الصــدد أشــارت إلــى أن عــدد العامليــن الســوريين 
فــي تركيــا يبلــغ 1.2 مليــون شــخص، أي مــا يعــادل 30 % مــن مجمــوع عــدد الســكان، وبالنظــر إلــى الســوريين 
الذيــن يعملــون فعلًيــا فــي تركيــا، فــإن هــذه األعــداد تشــير إلــى أن حقــوق العمــل -بالنســبة إلــى الســوريين 
املشــمولين بالحمايــة املؤقتــة- ليســت عمليــة وفاعلــة بمــا فيــه الكفايــة، وتظهــر بوضــوح أن أكثــر مــن 95 % 

Prespectives, Expectations and Suggestions of the Turkish Business on Syrian in Turkey – TISK 2015 – 20.  م. مراد أردوغان وجان أنوفر
21.  الالفــت لالنتبــاه أن هــذا العــدد كان أقــل مــن 32 ألــف 199 شــخًصا فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018. ويعتقــد أن الســوريين الذيــن تــم تجنيســهم لعــب دوًرا 

مهًمــا فــي انخفــاض العــدد.
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مــن العامليــن الســوريين ال يزالــون يعملــون بشــكل غيــر رســمي22 . ولكــن مــع األســف فــإن العمــل غيــر الرســمي 
هــو واقــع غيــر مرغــوب فــي االقتصــاد التركــي. وفــق بيانــات23  لـــ TUİK فــي أيــار/ مايــو 2019 فــإن نســبة مواطنــي 
الجمهوريــة التركيــة العامليــن بشــكل غيــر رســمي وغيــر الخاضعيــن ألي مــن مؤسســات الضمــان االجتماعــي تبلــغ 
34.4 %. أي أن هنــاك أكثــر مــن 10 مالييــن مــن القــوى العاملــة التركيــة ممــن هــم فــوق 15 عاًمــا، وعددهــم 
32.3 مليــون مواطــن ترـكـي، يعملــون بشــكل غيــر رســمي. بالنســبة إلــى الســوريين، فــإن جميــع التقديــرات 
تشــير إلــى أن القــوى العاملــة الســورية غيــر املســجلة التــي تــراوح بيــن نحــو 1 إلــى 1.2 مليــون شــخص، نجحــت 
-بالرغــم مــن عملهــا غيــر الرســمي- فــي النهــوض علــى قدميهــا، وفــي التخفيــف مــن طلــب املســاعدات والدعــم 
املــادي مــن الدولــة، وأســهمت فــي رفــد االقتصــاد التركــي أيًضــا. أشــادت العديــد مــن املنظمــات الدوليــة، وفــي 
مقدمتهــا البنــك الدولــي، بالسياســة التركيــة الســليمة التــي يمكــن تســميتها »السياســة التنمويــة لالجئيــن« 
والتــي اتبعتهــا بعــدم إجبــار الســوريين علــى العيــش فــي املخيمــات والســماح لهــم بالعمــل )ولــو كان ذلــك بشــكل 
غيــر رســمي(. وأفــادت أن هــذ السياســة  أســهمت فــي االقتصــاد مــن جهــة، وفــي تســهيل تأميــن حيــاة كريمــة 
لالجئيــن مــن جهــة أخــرى24 . بعبــارة أخــرى: إن االقتصــاد غيــر الرســمي، وإن لــم يكــن مســتداًما، وكان 
مثــار جــدل مــن ناحيــة العمــل الالئــق، قــد خلــق فــرص عمــل ومســاحات علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة 
بأنــه  تقييمــه  فيمكــن  تركيــا،  فــي  الســوريين  إلــى  بالنســبة  الوضــع ضعيًفــا  هــذا  كان  ومهمــا  للســوريين. 
ســبب مهــم مــن أســباب  تحقيــق  القبــول االجتماعــي الــذي مــا يــزال يســير  بوتيــرة عاليــة25 . ألن  االقتصــاد  
غيــر  الرســمي يلعــب دوًرا إيجابًيــا  مهًمــا فــي عمــل الســوريين، مــن دون أن يتســببوا فــي خلــق  البطالــة 

املحلــي،  املجتمــع  فــي 
وفي عيشهم في تركيا بسالسة نسبًيا26 . 

وبالطبــع، كان لرجــال األعمــال الســوريين مســاهمات مهمــة فــي عمليــة التكيــف واالندمــاج االقتصــادي. 
حيــث تمكنــوا مــن تأســيس أعمالهــم التجاريــة الخاصــة بهــم فــي تركيــا، وفــق قانــون التجــارة الترـكـي. حيــث 
يحــق لــرّب العمــل، فــي املصالــح واملنشــآت املســجلة رســمًيا فــي تركيــا، التقــدم للحصــول علــى تصاريــح العمــل 
الالزمــة. وعلــى الرغــم مــن أن قســًما مــن هــذه املنشــآت فــي مســتوى الشــركات الصغيــرة التــي تعتمــد علــى 
 كبيــًرا نحــو االرتفــاع. 

ً
التمويــل الذاتــي، فــإن عــدد الشــركات التــي أنشــأها الســوريون فــي تركيــا يبــدي ميــال

22.  توصلــت دراســة شــاملة أجرتهــا منظمــة الهــالل األحمــر التــي تعمــل علــى تنســيق مســاعدات SUY- ESSN بالتعــاون مــع WFP )برنامــج األغذيــة العالمــي( إلــى نتائــج 
مهمة تتعلق بحياة العمل لدى املشمولين بالحماية الدولية من السوريين وغيرهم وخاصة العراقيين واألفغان. فقد تبين في الدراسة التي شملت عينة تمثل 413 

ألف أسرة أن %84 من هذه األسر فيها شخص واحد يعمل على األقل. وأن نسبة من يحمل تصريح عمل منهم فقط 3%. 
“WFP and TRC developed the Livelihoods Survey to provide additional eviyence to inform the design of the transition from basaç needs 
assistance to more sustainable livelihoods opportunities for refugees in Turkey. The survey sample is drawn from the ESSN applicant pool 
and aims to assess the potential for refugee integration into Turkish labour markets, as well as to identify Key constraints.“ Turkish Red 
Crescent and World Food Programme )2019(. Refugees In Turkey: Livelihoods Survey Findings. Ankara, Turkey.

23.   معهد اإلحصاء التركي:  Turkstat-: https://bit.ly/3iNFvnR  /07/2019 )تاريخ الوصول(
World Bank Report: Turkey’s Response to the Syrian Refugee Crisis and the Road Ahead, December 2015 :24.  البنك الدولي

25.  م. مراد أردوغان )2018( البارومتر السوري: إطار العيش مع السوريين في وئام، منشورات جامعة بيلجي إسطنبول، إسطنبول 
26.  وبحســب الدراســة، فــإن %20 مــن طالبــي اللجــوء يعملــون فــي وظائــف ال تتطلــب مهــارة، بينمــا %19 منهــم يعملــون فــي املنســوجات، و%12 يعملــون فــي البنــاء، 
و%10 يعملون في الحرف اليدوية. األحذية )%6( والتجارية )%5( وأخيًرا عمال اإلصالح والصيانة بنسبة )%5(. مع وجود بعض الفروقات املهمة بين املقاطعات 
واملناطق. ألن حوالي %50 من الالجئين الذين يعملون في إســطنبول يعملون في املنســوجات، %25 ممن يعملون في مرســين يعملون في الزراعة. كما أظهر البحث 
أن نســبة مــن يعمــل بعقــود طويلــة األجــل فــي وظائــف منتظمــة تبلــغ نحــو %45، بينمــا يعمــل %54 وظائــف غيــر نظاميــة كعمــال غيــر مهــرة. وكانــت النســب العاليــة فــي 
مجــال األعمــال العاديــة فــي املنســوجات )%79(، يتقا�ضــى العمــال املياومــون )غيــر النظامييــن( أجــوًرا تبلــغ 1058 ليــرة تركيــة شــهرًيا، بينمــا املوظفــون املنتظمــون 
يتقاضون شهرًيا مبلغ 1312 ليرة تركية. أعلى متوسط دخل هو 1332 ليرة تركية في صناعة النسيج. كانت األجور في األعمال التي ال تحتاج إلى مؤهالت )768 ليرة 

تركيــة( وخاصــة فــي املجــال الزراعــي )756 ليــرة تركيــة( كأدنــى أجــر. 
Turkish Red Crescent and World Food Programme )2019(. Refugees In Turkey: Livelihoods Survey Findings. Ankara, Turkey.



فأكثــر الشــركات األجنبيــة التــي تــم تأسيســها فــي تركيــا عامــي 2017 - 2018 عائــدة لســوريين. وبحســب البيــان 
الصــادر عــن وزارة التجــارة، فقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي يســاهم فيهــا شــريك واحــد علــى األقــل مــن الجنســية 
الســورية حتــى 26 شــباط/ فبرايــر، 15.159 شــركة27. ويقــدر العــدد بأكثــر مــن ذلــك، إذا مــا أضيفــت إليهــا 
الشــركات غيــر املســجلة. وتأتــي فــي مقدمــة الشــركات التــي أسســت هنــا؛ شــركات تجــارة الجملــة والعقــارات، 
والعاملــة فــي قطــاع البنــاء واإلنشــاءات. وتجــاوز رأس املــال الســوري املشــترك 100 مليــون دوالر28 . وفــق 

بعــض األبحــاث.

27.  CNN-TÜRK: https://bit.ly/3eh4QCY
28.  أكــد وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو فــي بيــان لتلفزيــون خبــر- تــورك، فــي 20 آب/ أغســطس 2019، أن العمــل غيــر الرســمي املحظــور علــى الغيــر، محظــور 
علــى الســوريين أيًضــا. وقــال إنهــم قدمــوا إرشــادات ملــدة شــهرين ملــن يعانــون مــن هــذا الوضــع، وإنهــم ســيمددون التاريــخ حتــى 31 تشــرين األول/ أكتوبــر. وقــال إنهــم 
ســيتخذون اإلجراءات الالزمة بعد 31 تشــرين األول/ أكتوبر بحق أولئك الذين يوظفون ســوريين غير مســجلين. وذكر بأنه ســيتم االحتفاظ بالســوريين املســجلين 

)HABERTÜRK TV-20.08.2019: https://bit.ly/2OdXV3c )Erişim: 22.08.2019   .املالئميــن للحيــاة التجاريــة فــي إســطنبول، وإرســال الباقيــن
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خامًسا: برنامج )SUY-ESSN( لدعم املالئمة واالندماج االجتماعي

لــم تنفــذ برامــج دعــم مالــي لالجئيــن الســوريين وغيــر الســوريين فــي تركيــا، باســتثناء بعــض الحــاالت، حتــى نهايــة عــام 
2016. لكن البرنامج الفعلي بشأن هذه القضية بدأ في أعقاب التوقيع على اتفاقية 16 آذار/ مارس 2016 بين 
تركيا واالتحاد األوروبي. فبفضل الدعم املالي البالغ 998 مليون يورو الذي قّدمه االتحاد األوروبي، بين شهري 
ــر برنامــج )SUY( دعًمــا مادًيــا لـــ 276.556 أســرة تشــكل فــي 

ّ
كانــون األول/ ديســمبر 2016 ونيســان/ أبريــل 2019، وف

اإلجمالــي 1.606.404 أشــخاص مشــمولين بالحمايــة الدوليــة فــي تركيــا. كان 88.2 % مــن هــؤالء، أي 1.417.882 
شــخًصا )نحــو 245 ألــف أســرة(، مــن الســوريين. الهــدف مــن هــذا الدعــم هــو تلبيــة احتياجــات الالجئيــن وطالبــي 
اللجوء املقيمين خارج املخيمات، من االحتياجات األساسية كالطعام والكساء واملأوى بشكل يحفظ كرامتهم. 
قــّدم هــذه املســاعدات التــي تحولــت إلــى مــورد مالــي منتظــم بالنســبة إلــى طالبــي اللجــوء علــى شــكل مبلــغ مالــي 

ُ
وت

يبلــغ 120 ليــرة تركيــة للفــرد فــي الشــهر )نحــو 19 € حســب ســعر العملــة بتاريــخ 23 آب/ أغســطس 2019( مــن 
خالل KIZILAYKART )بطاقة الهالل األحمر( بعد تقييم حالة الحاجة والتحقق منها. ومهما كانت مســاعدات 
)SUY( تعّد وارًدا منتظًما للسوريين، فإن إيصالها ال يتحقق إال إلى 39 % فقط من املوجودين في تركيا، الذين 
يفوق عددهم 3.6 مليون شخص ويعيشون في كنف 630 ألف أسرة. ومع ذلك من الصعب على أولئك الذين 
يتلقــون املســاعدة مــن برنامــج )SUY( مواصلــة حياتهــم فــي األماكــن املدنيــة مــن دون عمــل. واألهــم مــن ذلــك، أن 
ال خيــار أمــام 2.2 مليــون ســوري- أي 385 ألــف أســرة- ممــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول واالســتفادة مــن برنامــج 

املســاعدات، فــي ســبيل مواصلــة حياتهــم ومعيشــتهم فــي تركيــا، ســوى العمــل. 

التكاليف	 
بحسب البيانات الصادرة عن املؤسسات الرسمية التركية، فقد بلغ ما أنفقته تركيا على الالجئين السوريين، 
في ثماني سنوات ونصف، مبلغ 37 مليار دوالر29 . وإذا كانت التضحيات التي قدمتها تركيا من الناحية السياسية 
واالجتماعيــة لالجئيــن الســوريين، منــذ بــدء العمليــة حتــى اآلن، قــد حظيــت بتقديــر كبيــر، فــإن البعــد املالــي لهــذه 
التضحيــات كان عرضــة للجــدل والنقــاش. ومّمــا ال شــك فيــه أن إجــراء حســابات تكاليــف كهــذه ليــس أمــًرا يســيًرا، 
خاصــة فــي إدارة األحــوال الطارئــة. ولكــن مــن املســتحيل أال تتســبب اســتضافة أكثــر مــن 3 مليــون الجــئ منــذ عــام 
2014، وقــد تجــاوز عددهــم 4 مالييــن الجًئــا اليــوم، بتكاليــف باهظــة. لذلــك فــإن املطالبــة التركيــة بـــ »تقاســم 
األعبــاء« محقــة جــًدا ولهــا مــا يبررهــا. وهنــا تبــرز مشــكلتان مهمتــان: األولــى فشــل تركيــا فــي توفيــر القــدر الكافــي مــن 
الشــفافية بخصــوص نفقاتهــا علــى الالجئيــن، فهــي لــم تســتطيع تقديــم اإليضاحــات الكافيــة30  حــول أيــن وكيــف 
وملــاذا أنفقــت؟ ومــا هــي مصــادر هــذه النفقــات؟ وقــد فــرض هــذا األمــر بعًضــا مــن اللبــس والغمــوض حــول املســألة؛ 
أمــا املشــكلة الثانيــة فهــي نابعــة مــن أمــور ومســائل فنيــة: كان مــن الصــواب واألجــدر بالحكومــة التركيــة، فــي معرض 
 من الخوض في »اإلنفاق«. ألن طبيعة الحال تفرض أن 

ً
تصريحاتها حول املوضوع، الحديث عن التكاليف بدال

يكون ألكثر من 4 ماليين الجئ، العديد من التكاليف املختلفة، إلى جانب النفقات املباشرة. وتقدم اإلحصائية 
)الدراســة( التــي أجرتهــا جامعــة كولونيــا األملانيــة، حــول هــذا املوضــوع، إمكانيــة للمقارنــة مثيــرة لالهتمــام 31. 

https://bit.ly/38GuVu6 )27.06.2019( .»29.  الرئيس أردوغان: »أنفقنا 37 مليار دوالر على السوريين
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/8044 :30.   من أجل البيان الذي أدلى به نائب رئيس الوزراء املعني في 6 كانون األول/ ديسمبر 2017. انظر

)Andreas Becker, “The Costs of The Refugee Crisis“, DW, February 1, 2016, https://bit.ly/2BPcxU6 )accessed Jan 10, 2017  .31



19

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

حيــث يتبيــن، بموجــب هــذا البحــث، أن كلفــة الالجــئ الواحــد فــي أملانيــا هــي41 يــورو يومًيــا، و1250 يــورو شــهرًيا، 
و15 ألف يورو سنوًيا، على الدولة األملانية. وباملقارنة استناًدا إلى أرقام اإلنفاق في أملانيا، نجد أن الرقم املتعلق 
بكلفــة الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا، إذا مــا قمنــا بحســابها بشــكل افترا�ضــي، يتجــاوز 230 مليــار يــورو32.  غيــر أن 
؛ لو أن تركيا اقترحت على 

ً
تناول املسألة، من املنظور املالي فقط، ال يعطيه حقه بما يكفي من اإليضاح. فمثال

أن تدفع لالتحاد األوروبي مبلغ 100 مليون يورو ملدة خمس سنوات بواقع 20 مليار يورو سنوًيا، وأرادت مقابل 
؟ 

ً
ذلــك اســتقبال االتحــاد لنصــف الالجئيــن املوجوديــن عندهــا )2 مليــون الجــئ(، فهــل ســيلقى هــذا الطــرح قبــوال

بالطبــع ال. إذن؛ فالقضيــة ليســت عبًئــا مالًيــا فقــط. ألن املشــكلة األساســية فــي قضايــا الالجئيــن فــي كل أصقــاع 
العالــم هــي املخاطــر االجتماعيــة والسياســية واألمنيــة. وهــي مكلفــة بطبيعــة الحــال.

اإلدارات املحلية واالندماج املحلي	 
يواصــل33  أكثــر مــن 97 % مــن الســوريين فــي تركيــا حياتهــم كـــ »الجئيــن فــي املــدن«. وتنــص رؤيــة »االتفــاق العالمــي 
بشــأن الالجئين« لألمم املتحدة، التي كانت تصعد إلى الواجهة دائًما في الســنوات األخيرة، على وجوب أن تكون 
اإلدارات املحلية أحد أهم العوامل الفاعلة في العملية املتعلقة بقضية الالجئين، وعلى إيالء االهتمام بنماذج 
ــل القلــق مــن مــدى إمكانيــة تطبيــق وتنفيــذ مبــادئ امليثــاق علــى أرض الواقــع، أهميــة 

ّ
»االندمــاج املحلــي«34 . وال يقل

الدور الذي تضطلع به اإلدارات املحلية فعلًيا. وتجري في تركيا أيًضا منذ عام 2011 حتى اآلن عملية إرشاد هي 
غاية من األهمية بهذا الخصوص. لكن ليس للســوريين الذين يعيشــون في املناطق الحضرية ]املدن[ في تركيا، 
نظــام توزيــع أو تحصيــص خــاص بالالجئيــن. ولهــذا الســبب هنــاك اختالفــات كبيــرة جــًدا فــي التناســب والتوزيــع 
العددي للسوريين داخل البالد. وهذه االختالفات موجودة أيًضا حتى بين املناطق أو األحياء املختلفة في الوالية 
الواحدة. فالالجئون ال يســتطيعون تلقي الدعم املالي املحدد طبًقا لعدد املواطنين الذي يعّد املصدر األسا�ضــي 
ملوارد البلديات في املدن التي اضطرت فجأة، مع التطورات الخارجة عن سيطرتها وإرادتها، إلى العيش مع هذا 
العدد الهائل من الالجئين. ومن الواضح في هذا الصدد أن هناك حاجة ملّحة إلى إجراء تعديل قانوني في تركيا، 
يأخــذ بالحســبان الرعايــا األجانــب املســجلين مــن خــارج املواطنيــن، مــن أجــل الدعــم املالــي املركــزي أيًضــا. ولكــن 
قــد ال يمكــن تنفيــذ املوضــوع بهــذه الســهولة، بســبب الحساســيات السياســية التــي يحملهــا. لــذا؛ فــإن علــى هيئــات 
ومؤسسات الدعم الدولية، وعلى رأسها االتحاد األوروبي، أن تعمل في املدى القصير على مساندة البلديات أكثر 
مــن أجــل دعــم عمليــات »االندمــاج املحلــي«. ومــن الواضــح أن تخصيــص جــزء مــوارد االتحــاد األوروبــي للبلديــات 
، كمــورد لــكل شــخص مشــمول بالحمايــة الدوليــة« علــى 

ً
لتوزيعهــا علــى شــكل »5 يــورو شــهرًيا للفــرد الواحــد مثــال

غــرار برنامــج SUY / ESSN سيســاهم مســاهمة إيجابيــة وغيــر عاديــة فــي هــذه العمليــة. هــذا املــورد يعنــي 20مليــون 
يــورو شــهرًيا، أي- 240 مليــون يــورو ســنوًيا بالنســبة إلــى 4 مالييــن الجــئ فــي تركيــا. 

 	
 	

32.  إذا تــم وضــع حســابات جامعــة كولونيــا بعيــن االعتبــار، وأجــري حســاب كلفــة الالجئيــن علــى أســاس مبلــغ 1250 يــورو شــهرًيا لــكل الجــئ فــي تركيــا، وكان املبلــغ فــي 
مايو - ديسمبر 2011 )23714 يورو(، وفي عام 2015 )225 ألف يورو(، وفي عام 2013 )1.5 مليون يويو(، وفي عام 2014 )2.5 مليون يورو(، وفي عام 2015 )2.8 
مليون يورو(، وفي عام 2016 )2.9 مليون يورو(، وفي عام 2017 )3.4 مليون يورو(،  وفي عام 2018 ) 3.6 مليون يورو(، وفي األشــهر الســتة األولى من عام 2019 

)3.6 مليون يورو( فإن التكلفة اإلجمالية لـ 3.6 مليون الجئ سوري تكون قد بلغت أكثر من 230 مليار يورو. 
 M.Murat :بخصوص إدارة العمليات والبلديات والالجئين في تركيا، الذي تمت بتكليف من اتحاد بلديات مرمرة. انظر 

ً
33.  من أجل إحدى أكثر الدراسات شموال

 Erdoğan ]2017[ “Urban Refugees From “Detachment“ to “Harmonızation“ Syrian Refugees and Process Management of Municipalities:
The Case of Istanbul“, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul

)UNHCR: https://bit.ly/2O858l8 )erişim 01.07.2019 .34
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منظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية	 

لعبــت منظمــات املجتمــع املدنــي )املنظمــات غيــر الحكوميــة( وخاصــة املنظمــات واملؤسســات الدوليــة منهــا، دوًرا 
مهًمــا فــي أزمــة الالجئيــن فــي تركيــا. وبالرغــم مــن  حــدوث بعــض املشــكالت أثنــاء ممارســة هــذه املنظمــات  نشــاطها، 

فــي فتــرة مــن الفتــرات، فــال يــزال كثيــر منهــا يواصــل نشــاطاته بفاعليــة فــي تركيــا. إضافــة إلــى أن التعــاون بين الحكومة 
التركية واملنظمات الدولية، وبخاصة األمم املتحدة، ما زال مســتمًرا بشــكل مكثف. الشــكوى التركية العامة في 
هــذا الســياق تنصــب علــى محدوديــة املــوارد التــي يتــم جلبهــا والتصــرف بهــا باســتقالل وتوزيعهــا بعيــًدا عــن إشــراف 
املؤسســات التركيــة. إضافــة إلــى القلــق مــن أن املســاعدات الــواردة فــي بعــض األحيــان تأتــي لتحقيــق أغــراض 
سياسية. حيث تكون هناك -بين الحين واآلخر- ردات أفعال على املشاريع التي تستهدف االنسجام واالندماج، 
تكــون نابعــة مــن امليــل إلــى رؤيــة عمليــات االندمــاج علــى أنهــا »مكيــدة مــن املكائــد«. وُيعتقــد أن مــا قــام بــه االتحــاد 
 إلــى حــد بعيــد، لذلــك ينظــر إلــى هــؤالء بعيــن 

ً
األوروبــي واملنظمــات األخــرى مــن إنفــاق فــي ســبيل االندمــاج كان فاعــال

الريبــة، اعتقــاًدا بــأن عمليــة اندمــاج الالجئيــن قــد ســاهمت فــي ارتفــاع امليــول لــدى الالجئيــن فــي البقــاء الدائــم فــي 
تركيــا. 

مــن بيــن املنظمــات الدوليــة العاملــة فــي تركيــا، فــي مجــال قضايــا الالجئيــن، BMMYK )املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن(، وIOM )املنظمــة الدوليــة للهجــرة(، وICMPD )البنــك الدولــي(، ويجــب التأكيــد علــى 
املكانــة التــي تحظــى بهــا GIZ )املنظمــة األملانيــة للتعــاون الدولــي( علــى وجــه الخصــوص. والتطــور اآلخــر الذي حدث 
في تركيا ما بعد عام 2011 تمثل في الزيادة الهائلة في القدرة على إدارة األزمات، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق 
الالجئيــن والعمليــات امليدانيــة. ويبلــغ عــدد العامليــن فــي بنيــة املؤسســات الدوليــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة 
ووكاالت ومكاتــب األمــم املتحــدة ومؤسســات املجتمــع املدنــي املحليــة القــادرة التــي تنشــط فــي حقــل الالجئيــن، 
نحــو 50 ألــف شــخص. هــذا الوضــع فتــح آفــاق عمــل جديــدة للشــباب التركــي مــن جهــة، وســاهم فــي تطويــر قطــاع 
جديــد مهــم جــًدا تمثــل فــي العمــل فــي مجــاالت عديــدة، كتطويــر وتنفيــذ املشــاريع، وتنظيــم العالقــات بيــن الهيئــات 
واملؤسسات العامة وبين املنظمات غير الحكومية واملؤسسات الدولية في إطار املبادئ الدولية. واألهم من ذلك 
أن هؤالء األفراد لعبوا دوًرا مهًما بين املؤسســات العامة واملؤسســات الدولية، وأتيحت لهم إمكانية املســاهمة 

فــي العالقــة بيــن كال الجانبيــن.

التعايش واالندماج والقبول املجتمعي	 
يمكــن القــول إن املجتمــع الترـكـي الــذي كان فــي عــام 2011 يســتضيف 58 ألــف طالــب لجــوء فقــط، تعــرض لـــ 
»صدمــة اجتماعيــة«؛ بعــد أن وجــد نفســه فــي لحظــة، وجًهــا لوجــه، أمــام 4.1 مليــون الجــئ يشــكلون نحــو 5 % 
مــن عــدد ســكانه تقريًبــا. ومــع ذلــك، يجــب االعتــراف بــأن مســتوى القبــول االجتماعــي، لــدى املجتمــع الترـكـي، ال 
يــزال عالًيــا جــًدا، علــى الرغــم مــن هــذه الصدمــة االجتماعيــة، وعلــى الرغــم مــن كل املخــاوف ونزعــات القلــق وعدم 
االرتيــاح الســائدة فيــه، واملطالبــات بعــودة ومغــادرة الســوريين إلــى بالدهــم. ولهــذا الســبب، لــم يكــن هــذا الوضــع 
حديث الساعة تماًما في االنتخابات املحلية أو العامة في تركيا، ولم يدخل ضمن جدول أعمالها حتى اآلن. وكان 
أداء املجتمــع التركــي وتضامنــه وقبولــه فــي هــذه القضيــة قيًمــا جــًدا. ويمكــن القــول إّن للنقــاط التاليــة الــدوَر املؤثر 

واألسا�ضــي فــي تحقيــق قبــول اجتماعــي عالــي املســتوى:
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التضامن الثقافي - الديني واعتياد التعامل مع املشــكالت/ األزمات الجماعية: ليس ثمة شــك في أن املجتمع . 1
التركــي أظهــر، مــن تلقــاء نفســه، تضامًنــا عفوًيــا غيــر عــادي تجــاه الســوريين، فــي الســنوات األولــى مــن األزمــة، حتــى 
عــام 2014. وإذا كان املوضــوع قــد مــّر الحًقــا بمرحلــة فتــور، فإنــه كان ســبًبا رئيســًيا ومهًمــا لتمســك الســوريين 

بالبقــاء فــي تركيــا فــي البدايــات. 

قيــادة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان: حيــث قبــل نصــف املجتمــع علــى األقــل وجــوَد الســوريين، معتمــًدا علــى . 2
قيادة الرئيس أردوغان في السياسة التي اتبعها تجاه سورية والسوريين. وال يزال هذا الوضع يسري بحق قسم 
مــن املجتمــع نســبًيا إلــى اآلن. لذلــك، فــإن تغييــر أردوغــان لسياســاته ســيكون مؤثــًرا لدرجــة كبيــرة فــي هــذه املســألة.

اإليمان بالعودة: ال يزال املجتمع التركي يؤمن بأن السوريين سيعودون يوًما ما. لكن رّدات األفعال ستتزايد، . 3
إذا زال هذا االعتقاد، بطبيعة الحال. 

تضامــن الفقــر والحاجــة: يعيــش الســوريون فــي تركيــا مــع فقــراء املجتمــع التركــي، كمــا هــو متوقــع، ويســاهم هــذا . 4
األمــر كثيــًرا فــي خلــق حالــة تضامــن مهــم بيــن الجماعــات. ومــن العناصــر التــي ســاعدت فــي تســهيل عمليــة القبــول أن 

تركيــا ليســت دولــة غنيــة بمــا يكفــي. 

الفقــدان املحــدود لألعمــال والوظائــف: إحــدى القضايــا التــي تثيــر القلــق الشــديد وتزيــد مــن صعوبــة عمليــة . 5
القبــول فــي حــاالت الهجــرة الجماعيــة، مســألة فقــدان العمــل والوظيفــة، بســبب توفــر العمالــة الرخيصــة. ولكــن 
هذه الحالة تم تجاوزها بسهولة بفضل االقتصاد غير الرسمي السائد في تركيا والذي زاد عن نسبة 33 % من 
حجــم االقتصــاد. صحيــح أن االقتصــاد غيــر الرســمي هــو مجــال مفتــوح لالســتغالل ال يمكــن قبولــه، لكنــه أتــاح 
للســوريين املوجوديــن فــي تركيــا الوقــوف علــى أقدامهــم، مســتفيدين مــن إمكانــات وفــرص العمــل التــي قدمهــا لهم. 
ذكــر. وحقيقــة أن مــا ال يقــل عــن 

ُ
واألهــم مــن ذلــك أنهــم -باســتثناء املناطــق الحدوديــة- لــم يتســببوا فــي أي بطالــة ت

 مهًمــا فــي 
ً

1.2 مليــون ســوري ال يزالــون يعملــون مــن دون أن يتســببوا فــي فقــدان األتــراك لوظائفهــم كانــت عامــال
تســهيل عمليــة القبــول االجتماعــي. 

انخفــاض معــدالت الجريمــة: مــن القضايــا املهمــة فــي القبــول االجتماعــي الزيــادة فــي معــدالت الجريمــة بســبب . 6
وجــود الالجئيــن. إال أن الســوريون كانــوا -طــوال الســنوات الثمانيــة املاضيــة- حريصيــن جــًدا فــي تصرفاتهــم 
وأفعالهــم، وبقيــت الحــوادث الجرميــة فــي النطــاق الفــردي بعيــًدا عــن التكتــالت والعصابــات املنظمــة، وقــد ســّهل 

ذلــك عمليــة القبــول االجتماعــي.

بقاء الخلل في الخدمات العامة في نطاق مناطقي: إن التأثر السلبي للخدمات العامة في الهجرات الجماعية . 7
يخلــق تأثيــًرا بالــغ األهميــة أيًضــا. ومعلــوم فــي هــذا الصــدد حــدوث بعــض الخلــل والفجــوات فــي الخدمــات العامــة، 
كالصحــة والتعليــم وغيرهــا، فــي مناطــق الحــدود، وبخاصــة فــي األماكــن التــي يزيــد فيهــا الســوريون عــن 10 % مــن 
عــدد ســكانها، إضافــة إلــى مــا نجــم عــن هــذا الخلــل مــن مشــكالت كبيــرة. ومــع هــذا، لــم يتــم الشــعور بهــذا الوضــع 

بمســتويات عاليــة جــًدا، باســتثناء بعــض املــدن، كغــازي عنتــاب وهاتــاي وكيليــس وشــانلي أورفــا.

حرية الســكن: إن سياســات »توطين« الالجئين واملهاجرين املنظمة والقائمة على نظام التحصيص هي أمر . 8
فــي غايــة األهميــة، بالنســبة إلــى إدارة الهجــرة. لكــن تركيــا اتبعــت سياســة مختلفــة، أو لنقــل إنهــا لــم تتبــع سياســة 
معينــة، حيــث ســمحت للســوريين بالســكن واالســتقرار بمــلء إرادتهــم فــي األماكــن التــي يتمكنــون فيهــا مــن العمــل، 
أو التــي يشــعرون فيهــا باألمــن واالرتيــاح. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الوضــع كان نقطــة ضعــف إلدارة الهجــرة، فقــد 
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كان له تأثير مختلف في الحياة، سواء من حيث شعور الالجئين بالحرية، أو من حيث استقرارهم وبناء حياتهم 
بطريقة ســهلة وسلســة. وأدى ذلك إلى تماســكهم وعدم تعرضهم ملقاومة اجتماعية في األماكن التي ذهبوا إليها. 

ومــن هنــا، يمكــن النظــر إلــى ذلــك كمثــال قيــم جــًدا الختبــار هــذه املنظومــة العفويــة.

الجدل والنقاش حول التعايش واالندماج، اندماج وتعايش من، وملاذا، وأين؟35 	 
وجــد املجتمــع الترـكـي نفســه للمــرة األولــى وجًهــا لوجــه أمــام حركــة انتقــال بشــرية ضخمــة بهــذا الحجــم، وبــرزت 
مســألة التعايش واالندماج إلى الواجهة في هذا الســياق. ولكن عملية التعايش مســألة تعتريها بعض املشــكالت 
من نواح عديدة، ومن املعلوم، وخاصة في هذا العصر، أن معرفة ماهية عملية التعايش ومن الذي سيتعايش، 
وأيــن، وكيــف ســيتحقق هــذا التعايــش؟ ليســت باألمــر الســهل. وُيضــاف هــذا إلــى أن تركيــا ال تملــك ســوى خبــرات 
قليلــة جــًدا فــي هــذا الخصــوص. ومــن الواضــح أنهــا كانــت وجًهــا لوجــه أمــام العديــد مــن الظواهر الجديدة املهمة في 

هــذا الصــدد:
إن قضية االندماج مجال إشكالي بالنسبة للدول. لذلك فإن الدول، بسبب أن سياسات االندماج 	 

ترفــع مــن نســبة أخطــار الديمومــة والبقــاء، تتجنــب عمــًدا وضــع السياســات الندمــاج الكتــل البشــرية 
التــي ال ترغــب فــي بقائهــا بصــورة دائمــة. ولهــذا الســبب، فــإن أملانيــا لــم تبــدأ بوضــع سياســة لالندمــاج 
تتعلــق باألتــراك الوافديــن إليهــا عــام 1961 إال فــي منتصــف الثمانينيــات. لكــن التهــرب مــن وضــع 
سياســات التعايــش واالندمــاج قــد ينجــم عنــه تكاليــف خطيــرة فــي املدييــن املتوســط والطويــل. لهــذا 

الســبب، فــإن األمــر يفــرض وضــع سياســات رؤى فــي هــذا املجــال. 

إن عمليــة االندمــاج مزدوجــة الجانــب، فهــي تقــوم علــى دعامتيــن اثنتيــن: إحداهــا تتمثــل فــي الدولــة، 	 
والثانيــة فــي املجتمــع. فقــد ال يكــون مــا تقــوم بــه الدولــة مــن جانبهــا كافًيــا، إذا أبــدى املجتمــع تعنًتــا 
فــي مســألة التعايــش. ولكــن إذا كان املجتمــع مســتعًدا، فعلــى الدولــة حينئــذ وضــع سياســة اندمــاج 

شــاملة للوضــع واإلمكانــات. 

 جدًيــا »للتجنــب 	 
ً

تظهــر األبحــاث والدراســات أن لــدى املجتمــع التركــي مســافة اجتماعيــة كبيــرة وميــال
واالتقــاء« مــن الســوريين. ولكــن الوضــع لــدى الســوريين علــى العكــس مــن ذلــك تماًمــا.

يعتقــد الســوريون أنهــم قــد تكيفــوا بالفعــل مــع املجتمــع، فــي حيــن أن املجتمــع التركــي قلــق جــًدا مــن 	 
هــذه املســألة. 

ومن إحدى املعتقدات السائدة في دراسات التعايش هو أنه في حال »وجود التقارب الثقافي«، فإن 	 
التعايش واالندماج يصبحان أكثر سهولة. ومع األمثلة األخرى في العالم، فإن السوريين املوجودين 
 من أحد العوامل التي 

ً
في تركيا أيًضا يرون عدم واقعية هذا. أي إن التقارب الثقافي ليس إال عامال

ســهم فــي ضمــان التعايــش واالندمــاج، أمــا العنصــر الرئيــس املحــدد لذلــك، فهــو يكمــن فــي النجــاح فــي 
ُ
ت

إدارة العمليــة والحجــم العــددي. لذلــك قــد يكــون ضمــان التعايــش واالنســجام مــع النهــج العاطفــي، 
 مــن أشــكال التضامــن، ولكنــه ال يكــون مســتداًما. 

ً
باالعتمــاد علــى التقــارب الثقافــي فــي البدايــة، شــكال

لــذا يجــب أن تؤخــذ الكميــات العدديــة بعيــن االعتبــار وأن تتــم إدارة العمليــة بعيــًدا عــن االنفعاليــة.

 في تركيا حول موضوع اندماج السوريين من ناحية نهج املجتمع التركي. انظر:
ً

35.  من أجل إحدى أكثر الدراسات شموال
M.Murat Erdoğan )2018( Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları“, İstanbul
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تــدور الدراســات واملناقشــات املتعلقــة باالندمــاج فــي العالــم بشــكل عــام، حــول املهاجريــن )أولئــك 	 
الذيــن يفــدون الحًقــا(. فــال توجــد أي دولــة تعمــل علــى ضمــان وتوفيــر حمايــة نموذجيــة ومتطــورة 
واجهــت مــا تواجهــه تركيــا فــي الوقــت الحالــي، مــن حركــة تدفــق لالجئيــن بهــذا الحجــم، مــا بعــد الحــرب 
العامليــة الثانيــة. ففــي حيــن أن كل البلــدان الناميــة فــي العالــم تطبــق سياســات مفتوحــة تجــاه 
املهاجريــن وخاصــة املؤهليــن منهــم، يوصــد الجميــع أبوابــه عندمــا يتعلــق األمــر بالالجئيــن. مــع كل هــذه 
األســباب، تعمــل تركيــا، بجهــد منقطــع النظيــر فــي تاريــخ العالــم، علــى تطويــر سياســات تتعلــق بتعايــش 
واندماج الالجئين، ال املهاجرين، مع اضطرارها في هذا السياق إلى تحّمل خطر بقاء هؤالء بصورة 
دائمــة. هــذا املوقــف يظهــر أمامنــا كأحــد العوائــق الهامــة فــي طريــق سياســات التعايــش واالندمــاج.

بقدر ما كانت قضية السوريين املوجودين في تركيا قضية إنسانية بالدرجة األولى، فإن مسألة املواطنة 	 
طرَح على جدول األعمال 

ُ
والجنسية أخذت أحياًنا أبعاًدا مهمة، وباتت مثاًرا للجدل والنقاش، وبدأت ت

بيــن الحيــن واآلخــر كقضيــة مــن قضايــا السياســة الداخليــة والخارجيــة. وبالرغــم مــن املســتوى العالــي مــن 
القبــول املجتمعــي للســوريين فــي تركيــا، فــإن قضيــة املواطنــة تثيــر الخــوف والقلــق فــي املجتمــع 
الترـكـي. ألن تعايــش الالجئيــن واندماجهــم ال يكــون ممكًنــا إال بدعــم املجتمــع الترـكـي لهــذه القضيــة. 
لذلــك يجــب أن تؤخــذ هــذه املخــاوف علــى  محمــل  الجــد  ووضــع  اســتراتيجيات  شــاملة  ملعالجتهــا. 
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سادًســا: االتفاقيــة التركية-األوروبيــة )TURKEY-EU DEAL(        آذار/ مــارس 2016 
وبرامــج الدعــم املالــي

إن املشــكلة األوروبيــة مــع الالجئيــن الســوريين، كمــا هــو معــروف، لــم تبــدأ إال عندمــا وصــل الالجئــون إلــى أوروبــا، 
عــام 2014. فــكان التوجــه فــي مرحلــة مــا بعــد عــام 2015 نحــو إبــرام اتفاقــات تعــاون شــاملة مــع بعــض دول حــوض 
البحر األبيض املتوسط -حيث يوجد الالجئون- وفي مقدمتها تركيا، للوصول إلى توافقات مالية إليقاف تدفق 
الالجئيــن باتجــاه أوروبــا أو الحــّد منــه. وكانــت أهــم الخطــوات فــي سياســات االتحــاد األوروبــي »الدوليــة الخارجيــة« 
هي التوقيع في 18 آذار/ مارس 2016 على االتفاقية التركية-األوروبية. إال أن االتفاقية أثارت منذ البداية حالة 
جــدل ونقــاش حــول نجاحهــا وأشــكال الحلــول التــي قدمتهــا والوعــود التــي وردت فيهــا، ومــدى مراعاتهــا للقانــون 
الدولــي وقانــون االتحــاد األوروبــي. وقــد ُبنيــت االتفاقيــة -مــن حيــث النتيجــة- علــى تقديــم دعــم مالــي لالجئيــن فــي 
تركيا، مقابل قيام تركيا بمنع الالجئين من التوجه إلى دول االتحاد عبر األرا�ضي التركية. وألن االتفاقية وقعت 
مــع دول االتحــاد األوروبــي، ال باســم االتحــاد األوروبــي كهيئــة، فإنهــا فســحت املجــال لالتحــاد األوروبــي للتنصــل 
مــن االلتزامــات واملســؤوليات االتحاديــة. ومهمــا يكــن فقــد تــم تضميــن االتفاقيــة بعــض القضايــا وااللتزامــات 
السياســية )مثــل حريــة التأشــيرات وإحيــاء مفاوضــات العضويــة(، لكــن الجــزء األهــم مــن العمليــة كان يركــز علــى 
الدعــم املالــي. أمــا الركيــزة املهمــة األخــرى فــي االتفاقيــة فهــي قبــول واعتمــاد تركيــا كدولــة ثالثــة آمنــة، بالنســبة إلــى 
الالجئيــن، فــي إطــار مذكــرة التفاهــم علــى »إعــادة القبــول«. وفــي هــذا الســياق، قــام االتحــاد األوروبــي بعــد دخــول 
االتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 4 نيســان/ أبريــل عــام 2016 علــى الفصــل بيــن »الســوريين« و »غيــر الســوريين«، فــي 
اإلجــراءات املتعلقــة بعبــور األشــخاص عبــر تركيــا إلــى االتحــاد األوروبــي. وبموجــب ذلــك؛ فقــد تــم اعتمــاد قاعــدة 
1 بـــ 1 بالنســبة للســوريين، حيــث ُيعــاد بموجبهــا كل ســوري يتجــه مــن تركيــا باتجــاه دول االتحــاد األوروبــي إلــى 
تركيــا. وباملقابــل، يتــم توطيــن ســوري واحــد )يتــم تحديــده فــي إطــار معاييــر الهشاشــة لألمــم املتحــدة( مــن تركيــا فــي 
إحــدى دول االتحــاد األوروبــي، لقــاء إعــادة كل ســوري إلــى تركيــا. وقــد تــم تحديــد الســقف األعلــى لذلــك بـــ 70 ألــف 
شخص سنوًيا. لكن هذه اآللية لم ُيكتب لها النجاح، بسبب الجدل حول مالءمتها للقانون الدولي والخالفات 
بشــأن النســب والحصــص بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، وصعوبــات التنفيــذ. ولــم ُينّفــذ القــرار منــذ 
4 نيســان/ أبريــل عــام 2016 حتــى يومنــا هــذا إال بحــق 20.002 ســوري فقــط36 . أمــا الجــزء املتعلــق بالالجئيــن 
غيــر الســوريين فــي االتفاقيــة فــكان أكثــر وضوًحــا، وبموجبــه ُيعــاد كل طالبــي اللجــوء اآلخريــن الذيــن يعبــرون إلــى 
الجــزر اليونانيــة، إلــى تركيــا، وفــق اتفاقيــة »إعــادة القبــول« مــع تركيــا التــي اعتمــدت كدولــة آمنــة ثالثــة بالنســبة 
إلــى الالجئيــن. وتحولــت غايــات االتفاقيــة األخــرى -كحريــة التأشــيرة وتنميــة العالقــات التركيــة األوروبيــة مجــدًدا، 
التي سقطت في وقت قصيرة من الواجهة إلى الجبهة الخلفية- إلى برامج مساعدات مالية لالجئين املوجودين في 
 بسيطة جًدا ملسألة معقدة جًدا، من دون أن ُيقحم نفسه 

ً
تركيا. وبذلك يكون االتحاد األوروبي قد أنتج حلوال

فــي التزامــات وتعهــدات بالصفــة االتحاديــة، بمعنــى آخــر؛ أســِندت إلــى تركيــا، مقابــل تقديــم الدعــم املالــي، مهمــة 
حمايــة االتحــاد األوروبــي مــن الالجئيــن، واالحتفــاظ بهــم لديهــا. وبهــذا الشــكل أيًضــا، يكــون االتحــاد األوروبــي قــد 
تمكــن مــن خفــض التكلفــة الفائقــة كثيــًرا، ودفــع تركيــا إلــى تحمــل األخطــار السياســية واألمنيــة واالجتماعيــة التــي 

قــد يتســبب فيهــا تدفــق الالجئيــن الهائــل إلــى أوروبــا. 

36.  »التقريــر الســنوي الثالــث لبرنامــج املســاعدة املاليــة لالجئيــن فــي تركيــا«. رســالة املفوضيــة األوروبيــة إلــى البرملــان األوروبــي ومجلــس االتحــاد األوروبــي فــي بروكســل 
COM )2019( 174 final ،10.04.2019. يعطــي GIGM هــذا الرقــم بتاريــخ 14.08.2019 علــى أنــه: 23.055.
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كان األساس القانوني األكثر أهمية في االتفاقية التركية-األوروبية هو القبول بتركيا »كدولة آمنة ثالثة بالنسبة 
لالجئين«، واستخدام »اتفاقية إعادة القبول« في هذا السياق. مع وضوح عدم مالئمة تركيا -من حيث حقوق 
الالجئيــن- التــي لديهــا تحفظــات جغرافيــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف، بشــأن عــدم إمكانيــة منــح الالجئيــن الوافديــن 
إليها من خارج أوروبا »وضع الجئ«، مع هذا التعريف. وهناك العديد من االعتراضات واملناقشات األخرى أيًضا 

حــول هــذا املوضوع.
يبلــغ إجمالــي امليزانيــة املخصصــة، بموجــب برنامــج املســاعدات املاليــة، 6 مليــارات يــورو بواقــع )3 مليــارات يــورو 
للفترة 2016-2017، و3 مليار يورو للفترة 2018-2019(. حيث تم في الدفعة )الشريحة( األولى تعبئة )1( مليار 
يــورو مــن ميزانيــة االتحــاد األوروبــي، و2 مليــار يــورو مــن ميزانيــة الــدول األعضــاء37 . أمــا فــي الدفعــة الثانيــة فقــد تــم 
تأميــن مليــاري يــورو مــن ميزانيــة االتحــاد األوروبــي، و)1( مليــار يــورو مــن ميزانيــة الــدول األعضــاء فــي االتحاد. وكانت 
أولويــة عمــل البرنامــج الــذي تــم تخصيصــه بـــ 6 مليــارات يــورو، مــدة أربــع ســنوات، تنحصــر فــي هــذا اإلطــار حــول 
ســتة مجــاالت نشــاط رئيســية هــي: اإلغاثــة اإلنســانية وإدارة الهجــرة والتعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة البلديــة 
والدعــم االجتماعي-االقتصــادي. وتــم التعاقــد فــي نطــاق كامــل امليزانيــة التشــغيلية للبرنامــج البالغــة 3 مليــار يــورو 
لفتــرة 2016-2017، مــع 72 مشــروًعا مــن املشــاريع التــي تســدي مخرجــات ملموســة. وتبًعــا لهــذا التقــدم، فقــد تــم 
دفــع 2 مليــار يــورو، علــى أن يتــم دفــع املبلــغ املتبقــي بحلــول منتصــف عــام 2021، حيــن تنفــذ املشــاريع املشــمولة 

ببرنامــج املســاعدة املاليــة38 . 
إن مذكــرة التفاهــم التركية-األوروبيــة أوقفــت تدفــق الالجئيــن إلــى أوروبــا، ظاهرًيــا، ألن انخفــاض األعــداد فــي هــذا 
املجــال ُيثبــت ذلــك. لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن أولئــك الذيــن يّدعــون أن هــذه االتفاقيــة حققــت نجاًحــا كبيــًرا لــم 
ُيبدوا اهتماًما كافًيا بالعوامل الخارجية األخرى. ويجب أال نن�ضى أن السبب الرئي�ضي لتوقف تدفق الالجئين إلى 
أوروبا عبر تركيا لم يكن التفاهَم بين تركيا واالتحاد األوروبي، بقدر ما أنه التوازنات املتغيرة في سورية، ودخول 
روســيا علــى الخــط علــى وجــه الخصــوص. فالسياســات الســكانية الجديــدة التــي حددتهــا كل روســيا وإيــران

وتركيــا و)داعــش( تبًعــا للمتغيــرات الجديــدة، قــد قطعــت الطريــق علــى الالجئيــن الجــدد مــن العبــور إلــى أوروبــا. 
وفــي الحقيقــة، إن عبــور القســم الــذي رغــب فــي العبــور إلــى أوروبــا، مــن الســوريين املوجوديــن فــي تركيــا، قــد حــدث 
إلــى حــد بعيــد فــي تلــك املرحلــة. ومــا كان االزديــاد الحاصــل فــي أعــداد الســوريين فــي تركيــا بعــد عــام 2017، إال عــن 
طريــق األطفــال حديثــي الــوالدة فقــط. وفــي الوقــت نفســه، فــإن إغــالق مســار البلقــان، كـــ »تطبيــق لإلعــادة - مــا 
ــا للبحــر األبيــض املتوســط، بطريقــة صارمــة بالقــدر الــذي يجعــل منــه عرضــة 

ً
بعــد الحداثــة« وحمايــة أكثــر تحفظ

لالنتقــاد الشــديد، واألوضــاع التــي آل إليهــا أولئــك الذيــن وصلــوا إلــى الجــزر اليونانيــة ولــم يتمكنــوا مــن املــرور منهــا 
ــل -مــن دون مناقشــة مــدى مالءمتهــا لحقــوق اإلنســان- مطالبــات العبــور إلــى أوروبــا. ولكــن يجــب 

ّ
إلــى أوروبــا، قــد قل

عدم نسيان أن مثل هذا االتفاق غير املرغوب فيه قد مّهد للعديد من التطورات السياسية، وأسهم في تعزيز 
التيــارات »املناهضــة ألوروبــا« و«املناهضــة للغــرب«، فــي تركيــا. وبــرزت فــي هــذا الصــدد عالقــة مثيــرة لالهتمــام بيــن 
االتحــاد األوروبــي وتركيــا، ففــي حيــن كان االتحــاد األوروبــي يعمــل علــى تخريــج القضيــة ]جعلهــا خارجيــة[، كانــت 

تركيــا تســتثمرها فــي كلتــا السياســتين الداخليــة والخارجيــة مًعــا. 
وبــال ريــب، إن تقديــم االتحــاد األوروبــي أو الــدول األعضــاء فيــه الدعــم املالــي لتركيــا بخصــوص طالبــي اللجــوء، أمــٌر 
مهم جًدا ملنفعة ومصالح االتحاد األوروبي. وهو في الوقت ذاته دعم ومساندة مالية لتركيا أيًضا. وإن االستمرار 
فــي تقديــم هــذا الدعــم املالــي الــذي يشــكل املــورد األسا�ضــي للعديــد مــن النفقــات املتعلقــة بصحــة وتعليــم وإيــواء 

https://bit.ly/2ZfkDy3 :37.  يمكن الوصول إلى التوزيع اإلجمالي ملساهمات الدول األعضاء من العنوان التالي
http://www.avrupa.info.tr/tr.node//230 :38.  املوقع الرسمي ملندوب االتحاد األوروبي في تركيا
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وحمايــة وتطويــر قــدرات طالبــي اللجــوء فــي تركيــا، يحمــل أهميــة كبيــرة لتركيــا ولطالبــي اللجــوء علــى الســواء. لــذا، 
يجــب هنــا اســتمرار تدفــق مــورد 3 + 3 مليــار يــورو املخطــط لــه ملــدة أربــع ســنوات. ومــن املحتمــل أال يكــون االتحــاد 
األوروبــي مخاطًبــا كمؤسســة مــرة أخــرى، غيــر أنــه مــن املتوقــع أن تســتمر بعــض الــدول األعضــاء االتحــاد، وفــي 

مقدمتهــا أملانيــا، فــي دعمهــا للبرنامــج. 
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سابًعا: التطورات التي استجدت في تركيا في الفترة األخيرة والتوقعات والتقديرات في 
املســتقبل القريب

تعرضــت السياســة التــي اتبعتهــا تركيــا تجــاه الســوريين، منــذ نيســان/ أبريــل عــام 2011، إلــى تحــوالت مختلفــة 
فــي فتــرات مختلفــة. ومــن املمكــن متابعــة إدارة تركيــا للعمليــة مــن خــالل أربــع مراحــل رئيســية فــي الفتــرات التاليــة:   

2011 - 2013، 2014 - 2016، 2017 - 2018، وعــام 2019. 
فقــد مــرت فتــرة 2011-2013 بترقــب وبخطابــات عاطفيــة حــادة وتوقــع قصــر مــدة األزمــة. وقوبلــت العمليــة علــى 
أنهــا إدارة للحــاالت الطارئــة. ففــي هــذه الفتــرة قامــت تركيــا بإيــواء الســوريين فــي املخيمــات، لتركــز اهتمامهــا أكثــر 
علــى التطــورات الحاصلــة فــي ســورية. وبلــغ عــدد الســوريين فــي عــام 2012 )14( ألًفــا، وفــي عــام 2013 )22( ألــف 

شــخص.
أمــا الســمة األكثــر أهميــة فــي الفتــرة الثانيــة، مــا بيــن عامــي 2014 - 2016، فكانــت الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد طالبــي 
اللجــوء وانتشــار طالبــي اللجــوء وتوزعهــم خــارج مناطــق الحــدود. حيــث امتــألت املخيمــات وطالــت العمليــة بســبب 
العنــاد الــذي أبــداه النظــام فــي ســورية. وغّيــرت أجــواء الحــرب التــي خرجــت عــن الســيطرة، بدخــول )داعــش( علــى 
الخــط، نســبة الضغوطــات الدوليــة املتعلقــة برحيــل النظــام، وخاصــة روســيا التــي فرضــت نفســها كالعــب جديــد 
فــي امليــدان. وتســبب هــذا الوضــع فــي ارتفــاع موجــات الفــرار مــن ســورية مــن جهــة، وكثــف مــن جهــة ثانيــة ســعي 
السوريين للبحث عن آفاق مستقبلية جديدة لهم في أوروبا، بعد أن أدركوا أنهم فقدوا كل أمل لهم في العودة 
إلــى ديارهــم. فارتفــع عــدد الســوريين فــي تركيــا فــي نهايــة عــام 2016 إلــى 2.8 مليــون شــخص، وتعرضــت تركيــا -عــالوة 

علــى ذلــك- لعمليــة تدفــق كثيفــة مــن طالبــي لجــوء آخريــن.
وأمــا فتــرة  2017 - 2018، فقــد وصلــت فيهــا الزيــادة العدديــة إلــى القمــة، بتخطــي العــدد لـــ 3.6 مليــون الجــئ، 
كمــا أظهــر الالجئــون مــن غيــر الســوريين فــي هــذه الفتــرة أنفســهم جيــًدا، ليرتفــع العــدد اإلجمالــي بالنتيجــة إلــى 4 
ماليين شخص، ولكنها شهدت في الوقت ذاته تغيًرا كبيًرا في الخطاب، وخاصة الخطاب الحكومي. ففي الوقت 
الــذي كان االتحــاد األوروبــي يســعى فيــه إلــى إضفــاء الطابــع الخارجــي علــى العمليــة، كانــت تركيــا تحــاول اســتغاللها 
كأداة لنقلها إلى الرأي العام العالمي من جهة، ووسيلة مهمة في مباحثاتها مع االتحاد األوروبي من جهة أخرى. 
وبــدأت فكــرة ديمومــة وضــع الالجئيــن فــي تركيــا تحظــى بالقبــول، شــيًئا فشــيًئا، لــدى الســوريين واملجتمــع التركــي 
على السواء. وكان أهم التطورات، في هذه الفترة، التوقيع على مذكرة التفاهم )االتفاقية( الخاصة بالالجئين 
بين تركيا واالتحاد األوروبي. وتم الدخول في هذه الفترة أيًضا في عملية تعايش واندماج مستمرة على املستوى 

املحلــي، وإن لــم ُيطلــق عليهــا اســم بشــكل عــام. 
بدأت قضية السوريين في تركيا مع زوال التوقعات بحدوث تغيير للهيكل السيا�ضي ]النظام[ بتمامه في سورية. 
فمــع بقــاء النظــام الــذي كان مــن املنتظــر انهيــاره بدعــم روســيا وإيــران، وســيطرة امليليشــيات الكرديــة علــى مناطــق 
معينة بدعم من الواليات املتحدة األميركية، وتعطيل فاعلية الجيش السوري الحر املدعوم من تركيا، وتوطد 
فكرة الوجود السوري في تركيا بصورة دائمة؛ اتسعت دائرة االنتقادات على مستوى املجتمع. فكانت مواقف 
أحزاب املعارضة تجاه الســوريين والسياســة الســورية ســلبية منذ البداية، وكثيًرا ما عبرت عن وجوب التوافق 
مــع الحكومــة الســورية، مــن أجــل إعــادة الســوريين إلــى بالدهــم. أمــا التغّيــر البــارز، فــي خطــاب الرئيــس أردوغــان39  
)الذي ُيعّد أهّم الفاعلين في هذه العملية، والذي بدا أنه »الحامي والراعي األول للسوريين«، والذي أعلن في 4 

https://bit.ly/3emLsF2  2019 39.  صوت أميركا: »أردوغان عازم في قضية منح السوريين التركية« 05 تموز/ يوليو
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تموز/ يوليو عام 2016 منح الجنسية التركية للسوريين( فقد حدث في كانون الثاني/ يناير 2018، يوم تحدث 
أردوغــان -ألول مــرة- بضــرورة إرســال الســوريين إلــى بالدهــم مــع عمليــة »غصــن الزيتــون«، وقــال إن العمليــات فــي 
الداخــل الســوري كانــت مــن أجــل تحقيــق هدفيــن: األول محاربــة اإلرهــاب، أمــا الثانــي فهــو إرســال الســوريين إلــى 
ا ردات أفعال املجتمع 

ً
بيوتهم. حتى إنه قال بوجوب إنشــاء مناطق عازلة إلرســالهم40 . وقد صّرح أردوغان )آخذ

بالحســبان( فــي جميــع خطاباتــه التــي كان يلقيهــا، وخاصــة فــي املــدن الحدوديــة، تمهيــًدا للحملــة االنتخابيــة لعــام 
2018، بأنه سيتم »إرسال السوريين« في أقرب وقت ممكن إلى بالدهم. أما في خطابه41  الذي ألقاه في 8 شباط/ 
: »نرغــب فــي أن يعــود إخواننــا الالجئــون إلــى وطنهــم 

ً
فبرايــر عــام 2019، فقــد أبــدى أردوغــان تغييــًرا فــي موقفــه قائــال

وبيوتهــم ثانيــة، هــم أيًضــا يريــدون العــودة إلــى أراضيهــم. أعتقــد أننــا لســنا بصــدد االحتفــاظ بـــ 3.5 مليــون إنســان 
إلــى مــا ال نهايــة هنــا.. يمكــن للبعــض منهــم البقــاء هنــا، فهــذا موضــوع مختلــف«42 . ويمكــن فــي هــذا الســياق قــراءة 
التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــات واملؤسســات العامــة التــي كثيــًرا مــا يكــون مفادهــا »أن الســوريين يعــودون«، 
كخطــوة نحــو الحــد مــن التوتــر الســائد فــي املجتمــع. غيــر أن مــا تقــوم بــه GİGM، وهــي املؤسســة ذات الصلــة بهــذه 
العملية والتي تركز نشاطها على دراسات املواطنة ودراسات »تعايش السوريين في املجتمع«، أمٌر الفت لالنتباه. 
وكانــت االنتخابــات املحليــة التــي جــرت فــي 31 آذار/ مــارس 2019، أحــدة أكثــر املوضوعــات التــي تناولــت الســوريين 
املوجوديــن فــي تركيــا بالحديــث فيهــا، مقارنــة باالنتخابــات الســابقة. وعلــى الرغــم مــن أن الالجئيــن الســوريين لــم 
يكونوا محدًدا أساســًيا في تلك االنتخابات، فإن فشــل حزب الحكومة في تحقيق النتائج املرجوة في العديد من 
األماكن، وفي مقدمتها أنقرة وإســطنبول، تســبب في خلق تصور أن الســوريين هم »الســبب في هزيمتهم«. وللمرة 
األولــى، منــذ أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، أصبــح الســوريون مــادة سياســية مطروحــة علــى جــدول األعمــال السيا�ضــي 

بهــذا الحجــم. ويتوقــع أن يكتســب هــذا الوضــع مزيــًدا مــن الفعاليــة والتأثيــر فــي االنتخابــات املقبلــة. 

قرار والية إسطنبول لـ 22 تموز/ يوليو 2109 وتطبيقاته	 
بعــد شــهر كامــل مــن االنتخابــات التــي أعيــدت فــي إســطنبول، اتخــذت واليــة إســطنبول قــراًرا مهًمــا لــم يتخــذ مثلــه 
علــن فــي 22 تمــوز/ يوليــو 2019، يشــير إلــى تغييــرات حاســمة ومؤثــرة بحــق الالجئيــن 

ُ
مــن قبــل. كان النــص الــذي أ

الســوريين وغيــر الســوريين فــي الســنوات الثمانــي األخيــرة. لكــن قــرار الواليــة والتطبيقــات املتعلقــة بــه كانــت الفتــة 
خــذ علــى مســؤولية واليــة  للنظــر مــن نــواح عــدة، حيــث ُيفهــم فــي بــادئ األمــر أن قــراًرا كهــذا حــول املوضــوع قــد اتُّ
إســطنبول مباشــرة، ولــم يتخــذ مــن قبــل GİGM مــن أجــل عمــوم تركيــا. فمــن الواضــح أن القلــق املتزايــد داخــل 
 ومؤثــًرا فــي 

ً
املجتمــع التركــي، وخاصــة تصــور »التخبــط وقصــور السياســات املتعلقــة بطالبــي اللجــوء«، كان فاعــال

صــدور القــرار. ويمكــن القــول إن ردة فعــل املجتمــع لــم تكــن ســلبية علــى القــرار املتخــذ وال علــى تنفيــذه. وقــد القــى 
تصريــح وزيــر الداخليــة43  الــذي أدلــى بــه فــي اليــوم نفســه، بأنــه ســيتم طــرد 80 ألــف مهاجــر غيــر شــرعي مــن البــالد فــي 
عــام 2019، ردات أفعــال مؤيــدة فــي الغالــب، باســتثناء بعــض منظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق 
الالجئيــن. ويمكــن القــول بعبــارة أخــرى: يبــدو أن الحكومــة قــد أدخلــت حيــز  التنفيــذ  سياســة  مــن شــأنها التقليــل

40.  الرئيس أردوغان: »ملاذا نحن ذاهبون إلى عفرين؟ ليســت لدينا أطماع في أرا�ضي ســورية. لكن 3.5 مليون ســوري هم ضيوف في أراضينا. نســعى إلعادتهم إلى 
ديارهــم. نســيطر علــى ألفــي كيلومتــر مــن األرا�ضــي. عــاد 130 ألــف الجــئ إلــى مســاحة ألفــي كيلومتــر مربــع«. أردوغــان حــدد موعــًدا إلعــادة الســوريين- يمكــن أن نعيدهــم 
بعــد االنتخابــات. وقــال الرئيــس أردوغــان فــي خطــاب لــه فــي مدينــة غــازي عنتــاب: »نهــدف إلــى تأميــن جميــع األرا�ضــي الســورية وضمــان عــودة جميع ضيوفنا إلى منازلهم 

بعــد االنتخابــات« )21.06.2019(
41.  https://bit.ly/2WlvyVh
42. Erdoğan:  https://bit.ly/38Kpfz )08.02.2018( 
43  Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz )23.07.2019( 
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والتخفيف من القلق العام في هذا الخصوص. ومن الواضح أن للمسألة ركيزة من السياسة الخارجية أيًضا، 
ففي تلك املرحلة، أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في تصريح له، تعليق االتفاقية الخاصة »بإعادة 
القبــول«، بســبب املشــكالت املتعلقــة باملســألة القبرصيــة مــن جهــة، وعــدم وفــاء االتحــاد األوروبــي بالعديــد مــن 
االلتزامات التي تعهد بها، وفي مقدمتها إلغاء تأشيرات دخول مواطني جمهورية تركيا إلى دول االتحاد األوروبي44 
، من جهة ثانية. إضافة إلى أن تصريحات وزير الداخلية ســليمان صويلو التي اتهم فيها االتحاد األوروبي بعدم 
: »إذا ما فتحنا األبواب؛ فلن تتحملوا أكثر 

ً
تقديم الدعم الكافي من أجل »مكافحة الهجرة غير الشرعية«، قائال

مــن 6 أشــهر«45 ، كانــت جديــرة باملالحظــة أيًضــا، مــن حيــث »توقيــت عمليــات« محافظــة إســطنبول. 
وكانت محافظة إسطنبول قد أمهلت السوريين غير املسجلين في إسطنبول، على الرغم من شمولهم بالحماية 
املؤقتــة، حتــى تاريــخ 20 آب/ أغســطس 2019 )ُمــددت املهلــة الحًقــا إلــى تاريــخ 30 تشــرين األول/ أكتوبــر 2019(46 
، ملغــادرة املدينــة، والعــودة إلــى الواليــات التــي توجــد فيهــا قيودهــم. وأوضحــت قــراَر وزارة الداخليــة بشــأن مصيــر 
أولئــك الذيــن ال يمتثلــون لقــرار العــودة فــي نهايــة املــدة املمنوحــة لهــم، بأنهــم ســُينقلون إلــى املحافظــات التــي فيهــا 
قيودهــم، فــي ســياق التعليمــات الصــادرة عــن وزارة الداخليــة«. ولكــن مــن الواضــح أن هــذا القــرار تعتريــه كثيــر مــن 
الصعوبــات، ســواء مــن حيــث املحتــوى أو مــن حيــث التطبيــق؛ ألن تــوزع الســوريين فــي تركيــا لــم يتــم وفــق نظــام 
متــوازن، كمــا هــي الحــال فــي أملانيــا »Königsteiner Schlüssel« أو نحــوه مــن نظــام تحصيــص مشــابه. بــل كان 
ــا مــن االعتقــاد بقصــر فتــرة األزمــة، لــم 

ً
تماًمــا بمشــيئة الســوريين أنفســهم وبمحــض إرادتهــم. أي أن تركيــا وانطالق

تعمــل مــن البدايــة علــى تطويــر سياســة إســكان محــددة، وســمحت للســوريين بــأن يقــرروا بأنفســهم األماكــن التــي 
سيستقرون فيها. وعلى الرغم من قاعدة » ال تغادروا خارج الوالية التي توجد فيها قيودكم« التي تم فرضها على 
الســوريين، بعــد اســتكمال عمليــات التســجيل فــي أواخــر عــام 2017، فــإن مبــررات ذلــك لــم تطــرح. فإســطنبول 
هــي الواليــة املفضلــة ليــس عنــد األجانــب فحســب، بــل عنــد األتــراك أيًضــا، وذلــك بســبب وفــرة العمــل. ولذلــك 
ليــس مــن املســتغرب أن يتوجــه الســوريون إلــى هنــاك. وقــد وصلــت نســبة الســوريين فــي إســطنبول إلــى 3.6 % مــن 
إجمالــي نســبتهم العامــة علــى مســتوى تركيــا البالــغ 4.44 %. فــي حيــن يتجــاوز هــذا املعــدل 80 % فــي كيليــس، و20 
% في كل من واليتي غازي عنتاب وشــانلي أورفا. وإن مطالبة الســوريين الذين يوجد القســم األكبر منهم في هذه 
الواليات األربع، بمغادرة مدينة إسطنبول والعودة إلى تلك الواليات، ستشكل عبًئا إضافًيا على هذه الواليات. 
املشكلة الرئيسية الثانية التي فرضت نفسها هنا هي ظروف العمل. ذلك أن ترجيح السوريين )الذين يواصلون 
حياتهم من خالل الشغل والعمل( مدينة إسطنبول إنما كان بسبب عدم حصولهم على فرص العمل في املدن 
. فعــودة مــا بيــن 50-80 ألــف شــخص مســجلين فــي شــانلي أورفــا، ولكنهــم يواصلــون 

ً
التــي توجــد فيهــا قيودهــم أصــال

عيشــهم مــن خــالل العمــل فــي إســطنبول، إلــى املدينــة مــرة أخــرى، ستكشــف عــدم أخــذ املشــكالت التــي ســيخلقها 
هــذا الوضــع، مــن حيــث مجــاالت عملهــم وخدماتهــم العامــة، بالحســبان. 

أما قرار الوالية الذي جاء تحت عنوان »مكافحة الهجرة غير الشرعية« واملتعلق باملهاجرين وطالبي اللجوء غير 
النظاميين من غير السوريين، فقد تم  تفسيره على النحو  التالي: »كجزء من الجهود  املبذولة  ملكافحة الهجرة

DW-22 Temmuz 2019, https://bit.ly/2ZfpPSA .44.  مولود جاويش أوغلو أعلن أنهم قاموا بتعليق االتفاقية الخاصة بإعادة القبول
45.  مــن صويلــو إلــى االتحــاد األوروبــي: إذا فتحنــا األبــواب، فلــن تتحملــوا 6 أشــهر! حــذر وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو االتحــاد األوروبــي مــن تــرك تركيــا وحيــدة فــي 
: ال تجعلــوا صبرنــا ينفــد. ســتطبق تركيــا أشــد العقوبــات التاريخيــة بحــق أولئــك الذيــن يريــدون جعــل تركيــا مركــًزا للهجــرة غيــر 

ً
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية قائــال

ا أم أجانــب. دخلنــا مرحلــة يجــب علينــا أال نســمح فيهــا ملنظمــي الهجــرة غيــر الشــرعية واملهربيــن بالتقــاط 
ً
الشــرعية. ســنرد عليهــم بالجــواب الــالزم، ســواء كانــوا أتــراك

أنفاســهم. ســتحمل تركيــا قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى مــكان مــا. ولكــن مــن الواضــح أن أوروبــا تركتنــا وحدنــا فــي هــذه املســألة. القضيــة ال تســتقيم بالتربيــت علــى 
األكتــاف، إذا لــم تكــن تركيــا عازمــة فــي هــذا املوضــوع؛ فليــس هنــاك أي حكومــة قــادرة علــى التحمــل ألكثــر مــن 6 أشــهر. فلنجــرب إن رغبــوا فــي ذلــك..

46.  HABERTÜRK TV-20.08.2019: https://bit.ly/2OdXV3c )Erişim: 22.08.2019(
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 غيــر القانونيــة، ال يــزال العمــل جارًيــا علــى القبــض علــى املهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن دخلــوا بالدنــا بصــورة 
غيــر قانونيــة، وترحيلهــم خــارج الحــدود... وستســتمر جهــود مكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة دون انقطــاع تماشــًيا 
مــع األســس املذكــورة أعــاله«. فــي غضــون ذلــك، أدلــت كل مــن الواليــة ووزارة الداخليــة، فــي 23 تمــوز/ يوليــو، 
بتصريحــات تنفــي ترحيــل الســوريين، ومــن بينهــم قســم مشــمول بالحمايــة املؤقتــة، خــارج الحــدود بعــد إجبارهــم 

علــى التوقيــع علــى »وثيقــة العــودة الطوعيــة«. غيــر أن االدعــاءات بهــذا الشــأن مــا زالــت مســتمرة.

لكن وزير الداخلية صويلو قال في تصريح له: إن هذا الوضع مرتبط تماًما بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإن 
»طــرد أي ســوري مشــمول بمركــز الحمايــة املؤقتــة، أو أي أجنبــي يتمتــع بالحمايــة الدوليــة، أو أي شــخص يحمــل 

 للنقــاش«47 .
ً

 محــال
ً

تصريــح إقامــة فــي بالدنــا، ليــس أصــال
ومــع اإلشــارة إلــى أولئــك الذيــن لــم يقومــوا بالتســجيل بعــد فــي GİGM أو BBMYK )املفوضيــة العليــا لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن(، فــإن وصــف »الهجــرة غيــر املنظمــة« أو »الهجــرة غيــر الشــرعية« الــذي تأتــي علــى ذكــره 
املؤسســات املعنيــة واألشــخاص ذوي العالقــة، بــات يثيــر الجــدل حــول معنــاه؛ فالتصريحــات التــي يتــم اإلدالء بهــا 
هنــا، خصوًصــا تلــك املتعلقــة بـــ »اســتمرار الترحيــل« أو »ترحيــل 80 ألــف شــخص خــارج الحــدود«، تبــدو قضيــة 

إشــكالية، مــن حيــث وضــع األشــخاص الذيــن يســعون للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. 
فعلــى الرغــم مــن وجــود مشــكالت فــي تطبيــق القــرار وفــي محتــواه، وعلــى الرغــم مــن تمديــد املهلــة املمنوحــة حتــى 
20 آب/ أغســطس، إلــى 30 مــن تشــرين األول/ أكتوبــر 2019، فمــن املتوقــع أن تصعــد محــاوالت التنفيــذ فــي هــذا 
املجــال إلــى الواجهــة، ألن هــذا اإلجــراء خلــق نوًعــا مــن األمــل لــدى املجتمــع أيًضــا، مــن ناحيــة إدارة األزمــة. وقــد 
تنشــأ بعــض التكاليــف السياســية نتيجــة عــدم تلبيــة هــذه اآلمــال. ومــن املحتمــل أن يكــون AB )االتحــاد األوروبــي( 
هــو الهــدف الثانــي مــن أهــداف الحكومــة مــن ناحيــة االنتقــاد السيا�ضــي فــي ســياق »املزيــد مــن الدعــم«، فــي هــذا 

الخصــوص.

https://bit.ly/38H4ggZ  )28.07.2019(  .47.  سليمان صويلو قال إن ترحيل السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة ليست موضوعا للبحث
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الخاتمة

تالشــت آمــال الســوريين الذيــن تجــاوز عددهــم فــي تركيــا 3.6 مليــون نســمة، ومــا يــزال العــدد يتزايــد يوًمــا بعــد 
ــت فــرص عودتهــم إلــى بالدهــم، وتعــّزز ميلهــم نحــو البقــاء بصــورة دائمــة فــي تركيــا؛ حيــث انقضــت تقريًبــا 

ّ
يــوم، وقل

احتماالت عودة السوريين الذين يعيشون في تركيا منذ 4 سنوات ونصف، وسطًيا، جنًبا إلى جنٍب مع املجتمع 
التركــي خــارج املخيمــات، وكســبوا مــا يزيــد عــن 450 ألــف مولــود جديــد فــي تركيــا، ويعمــل مــا ال يقــل عــن 1.2 مليــون 
منهــم، ويذهــب أكثــر مــن 650 ألــف مــن أطفالهــم إلــى املــدارس، واألهــّم مــن ذلــك كلــه أنهــم توزعــوا فــي كل أرجــاء 
ت فرص ذهابهم إلى 

ّ
البالد، وال يعرف أحٌد متى ستنتهي الحرب في بالدهم ويعّمها السالم واالستقرار، وكذلك قل

حّل هذه املسألة بمالحظة ما ُيفعل، في أماكن أخرى من العالم، في الظروف املشابهة. وبطبيعة 
ُ
دولة أخرى، وت

ت مستمرة بعد 
ّ
الحال، إذا ما تجاوز الالجئون حدود بالدهم األصلية التي خرجوا منها، وتبّين لهم أن األزمة ظل

عاميــن مــن قدومهــم، فــي املتوســط؛ وجــب اتخــاذ خطــوات باتجــاه الديمومــة والبقــاء؛ فالنــاس الذيــن ينجحــون فــي 
التمســك بالبــالد التــي تكيفــوا مــع الحيــاة فيهــا، مــع كل يــوم يم�ضــي، يفّضلــون العيــش والبقــاء فــي تلــك البــالد، إذا 
 أكثــر ســوًءا، وال ســّيما فــي ظــروف الحــرب. ومهمــا تحــّدث الســوريون 

ً
كانــت بالدهــم التــي قدمــوا منهــا تعانــي أحــواال

الذين يعيشون في تركيا بإمكانية العودة إلى ديارهم، عند تحقق السالم واالستقرار؛ فيجب االعتراف بأن ذلك 
غيــُر ممكــن، فــي املدييــن القريــب واملتوســط؛ ذلــك بــأن عــدم رغبــة قســم كبيــر منهــم )أكثــر مــن 80 % مــن الســوريين 
املوجوديــن فــي تركيــا( فــي العــودة، وتفضيلهــم العيــش فــي تركيــا، بــات أمــًرا واقًعــا وجلًيــا. ويجــب أال نن�ضــى أن إقامــة 
تركيا »املناطق اآلمنة«، ووضعها سياسات تشّجع السوريين على العودة إلى تلك املناطق، لن تجدي إال مع 20 
% مــن الســوريين، علــى أبعــد تقديــر. وبحســب بيانــات BMMYK )املفوضيــة العليــا( فقــد بلــغ عــدد الذيــن عــادوا 
إلى سورية واستقروا هناك، خالل أربع سنوات بين  2014 - 2018، 55 ألًفا فقط. وعلى ذلك؛ يجب على تركيا 
أن تواجــه هــذا الواقــع، وأن تعمــل علــى تطويــر سياســات االندمــاج والتعايــش، مــن أجــل حيــاة مشــتركة وســلمية. 

فالقبــول بهــذا الواقــع، وأخــذه بالحســبان فــي سياســات الدولــة أمــٌر فــي غايــة األهميــة.
نجحت تركيا التي ارتفع فيها عدد طالبي اللجوء )كان عددهم بالكاد يبلغ 58 ألًفا في عام 2011(، إلى 4.1 مليون 
شــخص، خــالل ثمانــي ســنوات ونصــف، فــي هــذا املوضــوع نجاًحــا كبيــًرا، علــى مســتوى الدولــة واملجتمــع. وكان 
القبــول املجتمعــي عالــي املســتوى الجــزَء األهــم فــي هــذا النجــاح، مــع تزايــد األخطــار املحتملــة وحالــة امللــل والقلــق 
الــذي يســود املجتمــع التركــي. وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا عملــت علــى تطويــر املشــاريع التــي تهــدف إلــى حــل املشــكالت 
املســتجدة، بالتعــاون مــع الشــركاء الدولييــن، فمــا زال الحديــث عــن العــزم والتخطيــط االســتراتيجي الشــامل غيــَر 
ممكــن. لكــن ســعي تركيــا لتطويــر سياســات التعايــش واالندمــاج، ليــس للمهاجريــن فقــط بــل ملالييــن الالجئيــن 
الذين ال يستطيع أي طرف أن يتكهن بمستقبلهم، يضعها أمام تحديات وصعوبات مختلفة. وكان تركيز تركيا 
اهتمامها مدة طويلة ]في البدايات[ على النظام داخل سورية، أكثر من تركيزها على قضية الالجئين، وتّصورها 
أن مفاتيــح الحــّل بيــد دمشــق، قــد مّهــد لتراكــم املشــكالت فــي تركيــا، ولعــب دوًرا فــي ازديــاد األخطــار والتحديــات؛ 
ــا مــن حقيقــة أن سياســات االندمــاج 

ً
فالدولــة التركيــة تبــدي ممانعــة ســلبية حــول واقــع ديمومــة البقــاء. وانطالق

تشــّجع الديمومــة والبقــاء؛ تتجنــب كثيــر مــن الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم تنشــيط سياســات التعايــش، فــي حــال 
الغمــوض وعــدم اليقيــن أو التــردد. وتركيــا تعيــش االضطــراب نفســه الــذي حــدث فــي أملانيــا التــي لــم تباشــر بتطبيــق 
سياسات االندماج لألتراك الوافدين إليها عام 1961. إال في منتصف الثمانينيات، لكن هذا الوضع يتسبب في 
خسارة تركيا ملزيد من الوقت واملوارد، ويؤدي إلى زيادة في حجم الخطر، غير أن عدم ورود القضية، كموضوع 
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جــّدي مــن مواضيــع السياســة اليوميــة، إلــى اآلن، هــو نــوٌع مــن الحــظ. لذلــك فــإن تجاهــل األخطــار االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية واألمنيــة لـــ 3.6 مليــون الجــئ، أو تقليــل شــأنها واســتصغارها، ُيعــّد مشــكلة كبيــرة لتركيــا.
علــى تركيــا مواجهــة هــذه الواقعيــة، واتخــاذ القــرارات االســتراتيجية، والقبــول بحقيقــة أن الســوريين لــم يعــودوا 
ــا«، بــل أنــاس سيعيشــون هنــا فــي تركيــا، وعليهــا إشــراكهم فــي آليــة صنــع القــرار، وإنتــاج قــرارات باالعتمــاد 

ً
»ضيوف

علــى البيانــات واملعطيــات، ال علــى العواطــف واملشــاعر واألحاســيس. وإذا كانــت سياســات التعايــش واالندمــاج 
تحمل خطًرا، فإن عدم السعي إلنتاج هذه السياسات -في حال بقاء السوريين- يجلب أخطاًرا عديدة. ويمكن 
القول إن اإلجراءات التي قامت بها تركيا، في اآلونة األخيرة، ساعدت في التقليل من املخاوف العامة في املجتمع، 
مــع عــدم انتظــار حــدوث تغييــرات جديــة فــي قضيــة الســوريين. ولذلــك علــى الدولــة أن تضــع اســتراتيجية تواصــل 

ســليمة وصحّيــة، فــي إطــار مــن الشــفافية، لتزيــد متانــة املجتمــع التركــي.
وليــس مــن املســتغرب أن تمــارس تركيــا، فــي املــدى القصيــر واملتوســط، مزيــًدا مــن الضغــط علــى االتحــاد األوروبــي 
في قضية الالجئين السوريين وغيرهم. وعلى االتحاد األوروبي بذل مزيد من الجهود لتمديد االتفاقية وتحسين 
محتواهــا؛ حيــث إن أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا خلقــت تناقضــات، فــي العالقــات التركيــة األوروبيــة؛ فمــن 
ناحيٍة، تم إنشاء أساس للتعاون يحمي االتحاد األوروبي بصفة عامة، وقد أظهرت فيه تركيا أنها شريك يمكن 
الوثــوق بــه فــي هــذا املوضــوع؛ ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت تلــك العالقــات مختزلــة تقريًبــا بمســألة الالجئيــن فقــط. 
ــت -مــن خــالل الالجئيــن هــذه املــرة- مهمــة »الدفــاع عــن الغــرب«، كمــا حــدث فــي 

ّ
بحيــث إن تركيــا بــدت كأنهــا تبن

مرحلــة الحــرب البــاردة، إضافــة إلــى أن اعتبــار االتحــاد األوروبــي تركيــا »منطقــة عازلــة رخيصــة« قــد عــزز النزعــات 
املناهضــة للغــرب وألوروبــا، واســُتغلت سياســة اإلضفــاء الخارجــي األوروبيــة كأداة بيــد السياســة التركيــة. ومــع 
األســف، يبــدو أن الحــركات البشــرية الجماعيــة، وحالــة عــدم االســتقرار فــي املنطقــة املحيطــة بتركيــا، لــن تنتهــي. 
وإن الصبــر والتضامــن اللذيــن أظهرهمــا املجتمــع التركــي، علــى مــدى ثمانــي ســنوات ونصــف، قــد تســببا، مــع توطــد 
فكرة بقاء السوريين بصورة دائمة، في ظهور مخاوف وبروز اعتراضات كثيرة، ومن غير املمكن أال ينعكس هذا 
الوضع على السياسة وأال يؤثر فيها. ومهما كانت اآلليات والقوانين الدولية مؤثرة وفاعلة، فإن الحكومة وأحزاب 
 إلــى انتهــاج سياســات أكثــر قســوة، فــي موضــوع الســوريين؛ فمســتقبل الالجئيــن الســوريين 

ً
املعارضــة ســتبدي ميــال

وغير السوريين يرتبط بشكٍل ما بالتعاون القائم على تقاسم حقيقي لألعباء املالية بين تركيا واالتحاد األوروبي. 
وهناك ضرورة لتطوير التعاون االســتراتيجي في العالقات التركية-األوروبية، على أســٍس أكثر واقعية وشــمولية، 
عبر االنتقال إلى نقطة أبعد من تقاسم العبء املالي الجزئي بينهما. وإال؛ فإن املشكالت املزمنة قد تخلق عهوًدا 

أكثــر اضطراًبــا، لــكل مــن تركيــا واالتحــاد األوروبــي مًعــا.
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]اختصارات أسماء الهيئات واملؤسسات[ 

MEB   : وزارة التربية والتعليم الوطني
GİGM   : املديرية العامة إلدارة الهجرة

BBMYK  : املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين
SUY    : برنامج املساعدات املالية لالندماج االجتماعي

ESSN   : شبكة تأمين السالمة االجتماعية في أحوال الطوارئ
AB    : االتحاد األوروبي

FRIT   : برنامج الدعم املالي لالجئين
TİSK   : مؤتمر اتحاد نقابات أرباب العمل األتراك

IOM   : املنظمة الدولية للهجرة
ICMPD  : البنك الدولي 

GIZ    : املنظمة األملانية للتعاون الدولي
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