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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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خالصة تنفيذية

وجد السوريون أنفسهم في تركيا -مجال الدراسة الحالية- أمام تحديات مختلفة، أولها أن تركيا ليست 
م اللغة حتى عملية االندماج 

ّ
دولة لجوء، تقّدم خدماتها، كما دول اللجوء األوروبية األخرى، بدًءا من تعل

الكامل، وانتهاًء بترتيب شروط حياتهم كمنحهم إقامة قد تدوم عقوًدا في هذا البلد.

توزع السوريون على واليات تركية مختلفة، وإن كان وجودهم في مدينة إسطنبول هو األكثر. واختلفت 
شروط حياتهم عموًما بين والية تركية وأخرى، استناًدا إلى أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية. وبات على 
السوريين أن يجدوا سبل االندماج في املجتمع التركي الحاضن، ترافًقا مع بعض السياسات التركية املعنية 
في هذا الشأن. وتباينت حياة السوريين، بتفاصيلها كافة، وسط هذه املتغيرات وغيرها، واختلفت اتجاهاتهم 

ومواقفهم من الحياة والواقع واملستقبل.

واستناًدا إلى ما سبق، تطلعت هذه الدراسة إلى البحث في اآلتي:

-1 تقديم تشخيص وتحليل شبه شامل لواقع اللجوء السوري في تركيا.

-2 قياس بعض املؤشرات املرتبطة باندماج السوريين في تركيا.

-3 تقديم رؤية للوجود السوري في تركيا.

ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت على أدوات بحثية عدة:

-1 مراجعة السياسات التركية الخاصة باملؤشرات.

-2 دراسة مكتبية تحليلية لإلحصاءات وللدراسات السابقة والتقارير البحثية السورية والتركية والدولية 
الخاصة بمحاور الدراسة )التعليم والصحة والعمل(.

-3 زيارة املؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للحصول على البيانات الرسمية املتوفرة حول السوريين 
في تركيا، وحول تلك املؤشرات بشكل خاص، وآراء تلك الجهات.

-4 عقد ثالث مجموعات نقاش مكثفة )فوكوس كروب( حول العمل والتعليم والصحة.

-5 تعزيز الدراسة بتنفيذ استبانة إلكترونية عن السوريين في تركيا، تتعلق بواقع موضوعات الدراسة 
الثالث )العمل والتعليم والصحة( التي يرنون إليها في هذه املؤشرات لتحقيق عملية االندماج االجتماعي. وقد 

بلغت عّينة الدراسة في االستبانة امليدانية 1184 مفردة، توزعت على الواليات التركية املختلفة.
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جاءت الدراسة في ثمانية فصول: 

املدن  في  وتوزعهم  وأعدادهم  تركيا،  في  السوريين  لالجئين  القانونية  األوضاع  تضمن  األول  الفصل 
التركية

أنها  إال  بالالجئين،  املتعلقة   1951 عام  جنيف«  »اتفاقية  على  سابًقا  عت 
ّ
وق قد  كانت  تركيا  أن  تبّين 

القانونية  »الالجئ«  صفة  تعطي  تركيا ال  أن  يعني  ما  االتفاقية،  في  الجغرافية«  »القيود  بند  تحفظت على 
ملن قدم إلى أرضها من غير األوروبيين. وعليه، لم تستقبل تركيا السوريين بصفة »الجئين«، إنما تم توفير 
وضعية »الحماية املؤقتة« في تركيا، استناًدا إلى املادة 91 من قانون األجانب والحماية الدولية املرقم 6458، 
والصادر في 4 نيسان/ أبريل 2013، إضافة إلى تشريعات نظام الحماية املؤقتة املرقم 6883/2014 الصادر 

في 13 تشرين األول/ أكتوبر 2014، استناًدا إلى املادة 91 من قانون األجانب والحماية الدولية.

أما بالنسبة إلى أعداد السوريين في تركيا -بحسب آخر تحديث لوزارة الداخلية التركية واملديرية العامة 
إلدارة الهجرة، في 8 أيار/ مايو -2020 فقد بلغ عددهم 3.759.008، وهم املسجلون في قيود دائرة الهجرة 

وشعبة األجانب في الواليات التركية.

للبيئة  تبًعا  والية،  كل  بحسب  أعدادهم،  وتختلف  التركية،   )81( الـ  الواليات  على  السوريون  يتوزع 
االجتماعية الحاضنة، أو للبيئة التي قدموا منها، أو لتوفر فرص عمل تناسب كفاءاتهم وقدراتهم.

الفصل الثاني: سياسة تركيا تجاه الصراع واللجوء السوري

قّدمت تركيا في هذه املدة الطويلة من الثورة السورية 2011 والحرب التي تلتها، الدعَم للمعارضة السورية، 
على مستويات وأبعاد عدة، منها اإلعالمي والسيا�سي واإلغاثي واللوجستي، وحتى العسكري. فقد استضافت 

تركيا معظم القيادات السياسية للمعارضة السورية، وأغلب مؤتمرات املعارضة.

أما سياسة املعارضة التركية، فقد استغلت القضية اإلنسانية لالجئين في تركيا، في الصراع السيا�سي 
مع الحكومة التركية املتمثلة بحزب العدالة والتنمية، حيث تبنت املعارضة التركية املتمثلة في حزب الشعب 

الجمهوري، وحزب »الجيد« IYI Partasi، سياسة مضادة لالجئين.

الفصل الثالث: موقف املجتمع التركي تجاه اللجوء السوري في تركيا

الضيافة  لواجب كرم  فهمهم  بناًء على  إيجابًيا،  السوريين  تجاه  التركي  املجتمع  كان موقف  البداية،  في 
وحّب مساعدة اآلخر، لكن ومع تزايد أعداد الالجئين املستمر وطول مدة إقامتهم؛ تغّير هذا املوقف، وظهرت 
أن  التركية  الدراسات  نتائج  وبّينت  التركية،  األرا�سي  على  وجودهم  من  ونفور  للسوريين  كراهية  مواقف 
املجتمع التركي ازداد بعًدا عن السوريين، وأن هناك فجوة كبيرة بين املجتمعين السوري والتركي، وحالة عدم 
فهم من كال الطرفين لآلخر. وقد علل املشاركون في جلسات النقاش ذلك بقولهم إن املجتمع التركي عموًما 
بدأ ينفر من السوريين، بسبب بعض التصرفات الفردية من السوريين، بعد أن عمل اإلعالم على تضخيمها 
وعملت املعارضة التركية على ترويجها واستغاللها بأبشع الصور، وأصبح الالجئ السوري مادة أساسية في 
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إلى السوريين  التركي  التجاذبات السياسية والدعاية االنتخابية. وقد انعكس ذلك سلًبا على نظرة املواطن 
عامة.

أما في ما يتعلق بوصف السوريين لحياتهم في تركيا، وبالتحديد مع املؤسسات الحكومية التي يتعاملون 
األجانب  شعبة  موظفي  من  كل  أداء  عن  راضين  غير  السوريين  من  العظمى  الغالبية  أن  تبّين  فقد  معها، 
وموظفي إدارة الهجرة، ووصفت هذا التعامل بأنه غير جيد، مقابل نسبة ضئيلة لم تتجاوز 12.5 % قالت 
عكس ذلك. حتى إن كثيًرا من املشاركين في جلسات النقاش املركز تحدثوا عن معاناتهم الكبيرة، وطريقة 
التعامل السيئة التي يالقونها في هاتين الجهتين، من تمييز عنصري وصعوبة الحصول على موعد، وطول 
مدة االنتظار لهذا املوعد بعد الحصول عليه، وساعات االنتظار الطويلة أمام أبواب هذه الدوائر، وقد قال 
85 % من املشاركين في استطالع الرأي إنهم يجدون صعوبات في املعامالت القانونية الخاصة بهم، بدرجات 

متفاوتة، مقابل 13 % فقط قالوا إنهم لم يجدوا مثل هذه الصعوبات. 

وعلى النقيض تماًما، جاءت النتيجة مغايرة عند وصف السوريين لتعامل موظفي املؤسسات الرسمية 
التركية، »باستثناء دائرة الهجرة وشعبة األجانب«، فقد قال 9 % فقط إن تعاملهم غير جيد، مقابل 46 % 
قالوا إن التعامل جيد بدرجة متوسطة، و16 % قالوا إنه تعامل جيد بدرجة عالية، وقد عزا أحد املشاركين 
في جلسات النقاش ذلك األمر إلى أن هذه املؤسسات بمعظمها خدمية، وتقدم خدماتها للسوريين واألتراك 
على حد سواء، على عكس املؤسستين السابقتين اللتين ال تتعامالن إال مع األجانب، ومن ضمنهم السوريون. 

الفصل الرابع- السوريون وسوق العمل

تبين أن أكثر الصعوبات التي يعانيها السوريون في مجال العمل في تركيا تتمثل في عدم املساواة في األجور 
مع العمال األتراك، وعدم وجود إطار قانوني ينظم عمل السوريين في تركيا. فقد صرح أكثر من 90 % من 
املقابالت  إطار  وفي  العمل،  في  تواجههم  التي  الصعوبات  أهم  من  هما  الصعوبتين  هاتين  بأن  العينة  أفراد 
املعمقة التي أجريناها، أكد بعض املستثمرين والعمال السوريين أن أجر العامل السوري قد يصل إلى أقل 
لث أجر العامل التركي، ويتعرض العمال السوريون لكثير من االستغالل في هذا األمر، حتى إن بعضهم 

ُ
من ث

، في ظل عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل السوريين. 
ً

قد ال يحصل على هذا األجر القليل أصال

ومن الصعوبات أيًضا، عدم وجود ضمان صحي، حيث إن عدم وجود تأمين يعني بالضرورة عدم وجود 
تأمين صحي، وقد قال 52 % من أفراد العينة إن هذه الصعوبة تواجههم بشكل مرتفع، مقابل 25 % قالوا 
مناسبة،  عمل  فرصة  على  الحصول  عدم  الصعوبات،  ومن  املتوسطة.  الدرجة  من  صعوبة  يعّدونها  إنهم 

وعدم وجود عمل في التخصص املنهي السابق. 

ويبقى حاجز اللغة حاضًرا في كل مجال، فكما كان عائًقا مهًما أمام اندماج السوريين في املجتمع التركي، 
كان كذلك من أهم الصعوبات التي تواجه السوريين في سوق العمل. فهو لدى 73 % من السوريين عائٌق مهم 
في سبيل الحصول على فرصة عمل مناسبة. حتى إن هذا األمر يتسبب في عدم فهم العامل السوري بعض 

الطلبات التي يتلقاها، فيؤديها بشكل غير مناسب، فينعكس ذلك سلًبا على هذا العامل. 
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أما عن بقية الصعوبات التي يعانيها السوريون في سوق العمل، وقد حازت درجات أقل من حيث ترتيبها، 
فقد جاء قلة الفرص في سوق العمل التركية، وعدم االستقرار في سوق العمل من الصعوبات التي يعانيها 

بدرجة مرتفعة ما يقرب من ثلث أفراد العينة.

عّد سوء معاملة رّب العمل إحدى الصعوبات التي يعانيها العامل السوري، وقد ذكرنا بعض أصناف 
ُ
وت

سوء املعاملة هذه، من عدم إعطاء األجور الحقيقية املتفق عليها، وهي باألصل أقل من الحد األدنى الذي 
تضعه الحكومة التركية كأجر للعمال، إضافة إلى طول ساعات العمل، والتلفظ بألفاظ نابية بحق العمال 
السوريين، والتمييز العنصري والتنمر الذي يتعرضون له، خصوًصا في أثناء حصول حادثٍة سلبيٍة لها عالقة 
عّد املنافسة مع العمال األتراك إحدى 

ُ
بالسوريين، ويسلط عليها الضوء بشكل كبير من اإلعالم املعارض. وت

الصعوبات في سوق العمل، ال بل إن هذا األمر يعّرض بعض العمال السوريين لتنّمر بعض زمالئهم األتراك 
الذين يعتبرون العمال السوريين سبًبا في نقص مرتباتهم، أو عدم حصولهم على عمل مناسب. 

الفصل الخامس: تعليم السوريين في تركيا

بعت الحكومة التركية منذ عام 2017 سياسة دمج السوريين في التعليم الحكومي، وبدأت بإلغاء مراكز 
ّ
ات

 إلى عام 2020 الذي من املقرر فيه إلغاء هذه املراكز بالكامل. 
ً

التعليم املؤقت املخصصة للسوريين، وصوال
ووفًقا لبيانات )يونيسف(، ُيالحظ أن ما يقرب من 430 ألف طفل ال يزالون خارج املدرسة في عام 2019. 
وُيـشير هذا الوضع إلى أن الحاجة إلى التعليم يجب أن تظهر كمشكلة مهمة، مثلها مثل االحتياجات األساسية 

كسالمة الحياة واملأوى والطعام واملالبس. 

وقد تبين أن هناك مجموعة من الصعوبات تواجه الطالب السوريين، يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:

األمر  	- وهذا  التركية،  باللغة  املنهاج  فهم  في  كبيرة   
ً
صعوبة يعاني  السوري  الطالب  أن  تبّين 

النقاش  جلسات  في  تحدثوا،  األمور  أولياء  بعض  إن  حتى  العينة،  أفراد  من   %  95 لدى  موجود 
املركز، عن أبنائهم الذين يدرسون في املدارس التركية، وقالوا إنهم يعودون في كثير من األحيان وهم 
يبكون، فهم ال يستطيعون فهم املنهاج وال الفهم على أساتذتهم وال حتى فهم زمالئهم األتراك، وهذا 
جعل املدرسة لدى كثير من السوريين جحيًما ال يطاق، وأدى إلى تسّرب نسبة كبيرة خارج التعليم، 
الكافي  املال  الوالدان فيها مؤهالت علمية كافية، وال يملكون  التي ال يملك  العوائل  خصوًصا لدى 

لوضع أستاذ خاص لتعليم أبنائهم.

الطلبة  	- تجاه  األتراك،  األساتذة  بعض  لدى  آخر،  سلوك  إلى  أّدت  هذه  الفهم  صعوبة 
السوريين، فيه عنصرية تجاه الطلبة السوريين، وتحيز إلى جهة الطلبة األتراك، بحسب ما ورد في 
جلسات النقاش، حيث ال توجد متابعة من هؤالء األساتذة للطلبة السوريين، وال محاولة إلشراكهم 
في الدرس. وقد أكد نحو 90 % من أفراد عينة دراستنا أن من بين أهم الصعوبات التي يعانيها الطلبة 
السوريون تحّيز بعض املعلمين األتراك إلى الطلبة األتراك. لكّن أحد املشرفين السوريين في املدارس 
األساتذة،  جميع  على  تعميمه  يمكن  ال  الحكم  هذا  إن  املعمقة،  املقابالت  إحدى  في  قال،  التركية 
املعلومات  إيصال  الوسائل  بكل  ويحاولون  باملسؤولية،  عاٍل  حس  لديهم  أتراك  أساتذة  فهنالك 
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للطلبة السوريين.

ويعاني بعض الطلبة السوريين حالة كراهية من بعض الطالب األتراك، وهو أمٌر ربما يعود  	-
اللغة، وربما يعود ملواقف  الطلبة السوريين واألتراك، بسبب حاجز  بين  التواصل  أيًضا لصعوبة 

عنصرية موجودة في أسر هؤالء الطلبة، تنعكس سلوكات مسيئة لبعض الطلبة السوريين.

ومن الصعوبات التي يعانيها السوريون صعوبة معادلة الشهادات العلمية، فهي تستغرق  	-
 يمتد أحياًنا سنوات، وقد قال 47 % من أفراد العينة إن هذه الصعوبة موجودة بنسبة 

ً
وقًتا طويال

مرتفعة. أما عن تكاليف الدراسة، فيبدو أنها مقبولة نوًعا ما في املدارس، فقد أفاد 14 % من أفراد 
العينة بأنهم ال يجدون ارتفاًعا في تكاليف الدراسة، و33 % قالوا إن هذه الصعوبة موجودة، ولكن 

بنسبة منخفضة، وقال 16 % إنها موجودة بدرجة عالية. 

من حيث الدراسة في الجامعات، يبدو أن تكاليفها تشكل عائًقا مهًما أمام بعض الطلبة الجامعيين؛ فقد 
أفاد 30 % من أفراد العينة بأنهم يجدون صعوبة بدرجة مرتفعة، مقابل 9 % فقط قالوا إنهم ال يجدون أن 
تكاليف الدراسة الجامعية مرتفعة، وبالنسبة إلى محتوى املناهج التركية من اللغات األجنبية، صّرح نحو 88 

% من أفراد العّينة بأنهم يجدون ضعًفا في تعليم اللغات األجنبية )عربي، إنكليزي، فرن�سي(.

وأخيًرا بخصوص توفر أماكن للطالب السوريين في مقاعد الدراسة، سواء املدرسية أو الجامعية، فقد 
أفاد 13 % من أفراد العينة بأن املقاعد متوفرة، وال مشكلة في ذلك، مقابل 31 % يرون أن هذه املشكلة 
موجودة لكن بدرجة منخفضة، و19 % يرون أن هذه املشكلة موجودة بدرجة مرتفعة. ولعل ذلك عائد إلى 
تجمع السوريين في أماكن محددة، حيث يزيد الضغط على مدارس بعينها، وال نجد مثل هذا األمر في األماكن 

 .
ً

التي يكون عدد السوريين فيها قليال

الفصل السادس: الخدمات الصحية للسوريين في تركيا

اللغة،  بسبب  التواصل  مشكالت  هما  الصحي  املجال  في  السوريين  تواجهان  مشكلتين  أهم  أن  تبّين 
ومشكالت قانونية تتعلق بكيملك املدينة )الهوية(، حيث كانت مشكلة اللغة عائًقا أساسًيا لدى نحو 60 % 
من أفراد عينة الدراسة، بينما لم تكن مشكلة على اإلطالق لدى 4 % من أفراد العّينة. ولعل ارتفاع النسبة 
ًما يسّير به أمور حياته، ال يستطيع أن يعّبر عن حاله 

ّ
هنا عائد إلى أن السوري، وإن هو تعلم اللغة التركية تعل

ويصف ما به، في القطاع الصحي، ألن لهذا القطاع مفرداته وتعابيره الخاصة.

أما بالنسبة إلى املشكالت القانونية املتعلقة بكيملك املدينة، فقد كانت عائًقا كبيًرا لدى 46 % من أفراد 
العّينة، بينما لم تكن عائًقا لدى 7 % من السوريين. حيث إن الالجئ السوري يحاول أن يسكن في الوالية 
، وبذلك ُيضطر إلى السكن في والية مختلفة عن الوالية التي استخرج منها أوراقه الرسمية. 

ً
التي يجد فيها عمال

السوريين  تستقبل  التركية ال  الصحية  واملراكز  فاملشافي  الصحي؛  الجانب  تأكيد- على  -بكل  ينعكس  وهذا 
إال الحاملين كيملك الوالية. لذلك جاء االرتفاع في النسبة هنا، علًما أن 37 % من أفراد العينة أقروا أيًضا 
بوجود هذه املشكلة بدرجة متوسطة، و10 % قالوا إنها موجودة لكن بدرجة منخفضة. وقد أشار املشاركون 
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، ال يشعر بها إال من حصل على الجنسية 
ٌ
 كبيرة

ٌ
في جلسات النقاش إلى أن مجانية العالج للسوريين نعمة

س دفع نسبة معينة من قيمة املعاينة والعالج.
ّ
التركية من السوريين، إذ يجب على املواطن املجن

أما عن طريقة التعامل مع املر�سى السوريين، فقد أفاد نحو 20 % من السوريين أفراد العينة بأن هناك 
حالة عدم اهتمام باملر�سى السوريين، بنسبة مرتفعة، بينما قال 24 % بعكس ذلك. وجاءت نسبة من قال 
ز ذلك 

ّ
بوجود عدم االهتمام بدرجة متوسطة نحو 34 %. وقد عزا بعض املشاركين في جلسات النقاش املرك

 من قبل الطبيب لحالة املريض 
ً

إلى كون كثير من السوريين ال يجيدون اللغة التركية، فيسبب ذلك إهماال
املشافي  في  السوريين  املترجمين  من  العديد  بتعيين  التركية  الصحة  وزارة  قيام  من  الرغم  وعلى  السوري، 
التركية، فإن كثيًرا من املر�سى السوريين يعانون مسألة عدم معرفة اللغة، وذلك لعدم كفاية األعداد املعينة 
لها  يتعرض  التي  اإلهمال  حالة  في  دور  له  يكون  أن  يمكن  آخر،  سبب  وهناك  السوريين.  املر�سى  لحاجات 
السوريون، يعود إلى أن وزارة الصحة حددت املشافي التي يستطيع السوريون تلقي الرعاية فيها في كل والية، 
وقد أدى هذا األمر إلى زيادة عدد املراجعين السوريين على هذه املشافي، فازداد اإلهمال. ومن األسباب أيًضا 
طريقة التعامل غير الالئقة مع املر�سى السوريين، من قبل الكادر الطبي، في بعض املراكز الصحية، فقد 
 غير الئق يتعرضون له بدرجة مرتفعة، وقال 35 % إنهم تعرضوا لذلك بدرجة 

ً
قال 21 % إن هناك تعامال

متوسطة، وقال 20 % من أفراد العّينة عكس ذلك.

أما بالنسبة إلى مشكلة عدم توفر املراكز والعيادات الطبية السورية في محيط سكن أفراد عينة الدراسة، 
فلم تكن ذات تأثير مرتفع إال عند نحو 20 % من السوريين، وكانت ذات تأثير متوسط لدى النسبة نفسها 
أيًضا. باملقابل لم يكن هذا األمر يشكل عائًقا أمام 35 % من السوريين أفراد العينة. وكذلك األمر بالنسبة إلى 
قلة العيادات، فقد كان ذلك عائًقا ومشكلة بدرجة مرتفعة لدى 22 % من أفراد العينة، وبدرجة متوسطة 

لدى 25 %، ولم يكن هذا األمر مشكلة لدى 18 % من أفراد العينة.

وعلى الرغم من ذلك، نجد أن كثيًرا من السوريين يلجؤون إلى العيادات السورية واألطباء السوريين، وقد 
وصلت نسبة من يذهب إلى العيادات واألطباء السوريين أكثر من 56 %، وذلك بنسبة مرتفعة ومتوسطة. 
السوري  الطبيب  مع  التواصل  سهولة  إلى  األمر  هذا  املركز  النقاش  جلسات  في  املشاركين  بعض  عزا  وقد 
واهتمامه بحالة املر�سى أكثر من الطبيب التركي. أما عن كلفة املعاينة في العيادات السورية، فقد قال 26 % 

من أفراد العّينة إنها مرتفعة، مقابل 32 % قالوا إنها متوسطة، وقال 20 % إنها ليست مرتفعة.

الفصل السابع: اندماج السوريين في املجتمع التركي 

بعد تسع سنوات من وجود السوريين في تركيا؛ ما يزال هنالك عدم وضوح تام، بخصوص مشاريع دعم 
االندماج وتعلم اللغة ومتابعتها مع السوريين، وعلى الرغم من توفر كثير من معاهد اللغة الرسمية، مثل 
عرف األسباب أهي ناتجة عن وجود قرارات 

ُ
معاهد )ismek( فإن العديد منها يرفض تسجيل السوريين، وال ت

وقوانين رسمية، أم أنها ناتجة عن أهواء املوظفين فيها، وكذلك ال توجد متابعة من قبل الحكومة ودوائر 
الهجرة، للتعرف إلى تطور حالة تعلم اللغة، على نحو مشابه ملا هو موجود في نظام االتحاد األوروبي، وعلى 
 إلى حد ما، سواء 

ً
الرغم من كل ما سبق، فإن عدد السوريين الذين استطاعوا تعلم اللغة التركية ُيعّد مقبوال

عبر معاهد لغة خاصة مدفوعة األجر، أو من خالل العمل لدى مواطنين أتراك، أو في املدراس.
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ومن الصعوبات التي تواجه السوريين في االندماج االقتصادي في تركيا القوانيُن املتعلقة بتصريح العمل، 
فعلى الرغم من أنها واضحة بالنسبة إلى السوريين، فإن هناك مشكلة حقيقية تكمن في أن عملية استصدار 
بالسوريين  خاصة  ليست  املشكلة  وهذه  العاملين،  على  ال  نفسه  العمل  صاحب  عاتق  على  تقع  التصريح 
وحدهم، حيث إن كثيًرا من املواطنين األتراك أيًضا يعملون وفق تلك الظروف، بدون وجود أي حقوق أو 
ضمانات وتصريح عمل، والسبب في ذلك صاحب العمل الذي يسعى للتهرب من الضرائب ودفع األجور ومنح 

الحقوق للعاملين وفق القانون، كالحد األدنى للرواتب وعدد ساعات العمل والتأمين الصحي وغيرها..

تجّنب  إلى  جدًيا   
ً

وميال كبيرة  اجتماعية  مسافة  التركي  املجتمع  لدى  أن  والدراسات  األبحاث  وأظهرت 
السوريين واتقائهم، ولكن الوضع لدى السوريين على العكس من ذلك تماًما، حيث يعتقد السوريون أنهم 
تكيفوا بالفعل مع املجتمع التركي، في حين أن املجتمع التركي قلق جًدا من هذه املسألة. وقد عملت الدراما 
ّدم إلى األتراك 

ُ
واإلنتاج اإلعالمي التركي، في الفترة املاضية، على تقديم صورة سلبية لالجئ السوري الذي ق

على أنه شخص ريفي فقير يمارس التسول لقضاء متطلبات يومه. وهذا األمر يتنافى مع الواقع، حيث إن 
بعض السوريين تمكنوا من الحصول على وظائف ذات رواتب مرتفعة، إضافة إلى أن بعضهم قام بتوظيف 
أمواله في شركات وأعمال تجارية. وقد أفاد تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي السوري بأن تركيا شهدت 

منذ 2011 تسجيل أكثر من 6500 شركة ونشاط اقتصادي، أنشأها أو أسهم في إنشائها سوريون.

لم توِل املؤسسات السورية املوجودة في تركيا، مثل املجلس الوطني السوري، وبعده ائتالف قوى الثورة 
تركيا،  في  الكبير  السوري  الوجود  مشكالت  ملواجهة  تذكر   

ً
أهمية املؤقتة،  وحكومته  السورية،  واملعارضة 

أو في دول الجوار األخرى، أو في املهاجر األخرى، ولم يكن لها نشاط إعالمي منظم موجه إلى الشارع التركي 
قم عالقات عامة واسعة، على 

ُ
بمعلومات وإيضاحات مفيدة، بشأن حقيقة الوجود السوري في تركيا، ولم ت

نحو عريض ومؤثر، مع مختلف مفاصل الدولة واملجتمع واألحزاب واملؤسسات التمثيلية ومنظمات قطاع 
التجارة والصناعة واملؤسسات اإلعالمية والنقابات وغيرها، بل حصرت عالقاتها مع عدد  األعمال وغرف 
ل ذلك انطباًعا 

ّ
محدود من القيادات في الدولة، وخصوًصا ممن ينتمون إلى حزب »العدالة والتنمية«، وشك

إنها وضعت  بأن املعارضة السورية والسوريين في تركيا هم من »مخصصات« حزب العدالة والتنمية، أي 
بلد ديمقراطي، وأكسب ذلك السوريين عداَء أحزاب املعارضة، ووضع عبًئا على  في  بيضها في سلة واحدة 

حزب العدالة والتنمية، وتحّمل تبعات وجودهم وحده.

الفصل الثامن: السوريون في تركيا وتطلعات العودة إلى سورية

حاولت الدراسة أن تعرف درجة تفكير السوريين في موضوع العودة إلى سورية بشكل عام )مجرد تفكير(. 
وقد وافق نحو ثلث أفراد العينة على ذلك؛ إذ قالوا إنهم ال يفكرون مطلًقا في العودة إلى سورية، ووصلت 
نسبتهم إلى 33 %، في حين أن نسبة الذين يفكرون في العودة إلى سورية بلغت 67 %. وربما يعود ذلك إلى أن 
كثيًرا من السوريين لم يعد هناك ما يربطهم بسورية، ال أقارب وال ممتلكات، حيث دمرت قوات النظام كل 
�سيء يربطهم بالعودة إلى سورية، وربما يعود سبب ذلك أيًضا إلى انخراط بعض السوريين في املجتمع التركي 
وحصولهم على الجنسية التركية. كذلك رفض 37 % من السوريين العودة الدائمة إلى سورية، مقابل 63 % 

يفضلون العودة، في حال رحيل رأس النظام السوري بشار األسد.
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وفي سياق متصل أكد 47 % من أفراد العّينة أنهم ال يوافقون على العودة الدائمة إلى سورية، وإن تفككت 
األجهزة األمنية، مقابل 53 % قالوا إنهم يوافقون على العودة في هذه الحالة، وهي نسبة أقل من سابقتها في 
حال رحيل رأس النظام السوري، على اعتبار أن رحيله يمكن أن يترافق مع تفكيك األجهزة األمنية. وفي حال 
تحّسن الظروف املعيشية وتوفر فرص العمل، قال 53 % إنهم يعودون بشكل دائم إلى سورية، مقابل 47 

% ال يعودون.

والحقيقة أن هذه النسبة من املوافقة تضع الباحثين أمام تفسير سيا�سي بحت، فموافقة هذه النسبة 
على العودة -بربطها بتحسن الشروط املعيشية- يعني أن هذه النسبة وما يمثلونها ليس لديها أي مشكلة مع 
في وجود شرط  الرئي�سي  السيا�سي والعسكري واالجتماعي، وينحصر همها  السوري، على املستوى  النظام 
فقد  األمنية،  األجهزة  تفكيك  االعتقال فقط، من دون  بعدم  في حال وجود ضمانات  أما  اقتصادي جيد. 
ارتفعت نسبة الرافضين للعودة إلى سورية إلى 54 %، مقابل 46 % يعودون بشكل دائم في حال تحقيق هذا 
الشرط. وفي حالة استقرار الوضع األمني بشكل نهائي في الشمال السوري، والعودة الدائمة إلى هناك، جاءت 

نسبة الرفض األكبر بنسبة وصلت إلى 74 % من مجموع أفراد العينة.
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مقدمة منهجية

أسس »الشتات« السوري خارج سورية، بحدودها الجغرافية، تنظيمات اجتماعية متقاربة ومتباينة، 
في بلدان اللجوء التي هربوا إليها بعد حرب النظام السوري ضد شعبه. وألن عجلة الحياة يجب أن تستمر، 
بالتوازي مع انسداد أفق الحل السيا�سي وتشابك الواقع امليداني العسكري، اتجه السوريون نحو تأسيس 
نمط حياة خاص بهم )مؤقت أو دائم(، بحسب ما تسمح به شروط اللجوء من جهة، واتجاههم نحو البقاء 

أو العودة إلى سورية في املستقبل.

توزع السوريون على كثير من بلدان العالم، بدًءا من الدول العربية املحيطة أو البعيدة، وتركيا )وفيها 
أكبر وجود سوري لالجئين(، بلدان أوروبا، أميركا وكندا وأستراليا وغيرها. واتسم كل مجتمع لجوء بخصائص 
اجتماعية وثقافية واقتصادية، وبشروط وجود تحكمه أوضاع قانوينة متفاوتة. وعلى هذا، فقد اختلف 
وضع السوريين في كل دولة أو مجموعة دول، بحسب السياسات التي تتبعها مع وجود الالجئين أو الوافدين 

على أراضيها.

وفي تركيا، مجال الدراسة الحالية، وجد السوريون أنفسهم أمام تحديات مختلفة، أولها أن تركيا ليست 
االندماج  اللغة حتى عملية  تعلم  بدًءا من  األخرى،  األوروبية  اللجوء  تقدم خدماتها كما دول  لجوء،  دولة 
الكامل، وانتهاء بترتيب شروط حياتهم كإقامة قد تدوم عقوًدا في هذا البلد. وقد توزع السوريون على واليات 
السوريين  حياة  شروط  واختلفت  لهم.  استقطاًبا  الواليات  أكثر  إسطنبول  مدينة  وكانت  مختلفة،  تركية 
عموًما بين والية وأخرى، استناًدا إلى أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية. وبات على السوريين أن يجدوا 
سبل االندماج في املجتمع التركي الحاضن، ترافًقا مع بعض السياسات التركية املعنية في هذا الشأن. وسط 
هذه املتغيرات وغيرها، تباينت حياتهم بتفاصيلها كافة، واختلفت اتجاهاتهم ومواقفهم من الحياة والواقع 

واملستقبل.

تأسيًسا على ما سبق، تبحث هذا الدراسة في محاور عدة هي: 

• سياسة الدولة التركية تجاه الصراع في سورية	

• موقف املجتمع التركي تجاه اللجوء السوري في تركيا	

• االندماج السوري في املجتمع التركي	

• السوريون في سوق العمل التركي )القوانين والتنظيمات وقطاعات العمل(	

• واقع تعليم السوريين في تركيا )القوانين والتنظيمات( 	

• واقع الخدمات الصحية للسوريين )القوانين والتنظيمات(	
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• االندماج 	 عملية  في  األهم  أنها  نعتقد  والتعليم(  والعمل  )الصحة  مؤشرات  ثالثة  اختبار 
االجتماعي

• الوجود السوري في تركيا.. الواقع واملستقبل	

هدف الدراسة

• تقديم تشخيص وتحليل شبه شامل لواقع اللجوء السوري في تركيا	

• قياس بعض املؤشرات املرتبطة باندماج السوريين في تركيا	

• تقديم رؤية للوجود السوري في تركيا	

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على أدوات بحثية عدة للوصول إلى هدفها:

عمل مكتبي:  	-

• مراجعة السياسات التركية الخاصة باملؤشرات.	

• السورية 	 البحثية  والتقارير  السابقة  وللدراسات  لإلحصاءات  تحليلية  مكتبية  دراسة 
والتركية والدولية الخاصة بمحاور الدراسة )التعليم والصحة والعمل(.

عمل ميداني: 	-

• زيارة املؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للحصول على البيانات الرسمية املتوفرة حول 	
السوريين في تركيا وحول تلك املؤشرات بشكل خاص وآراء تلك الجهات. 

• عقد ثالث مجموعات نقاش مكثفة )فوكوس كروب( حول العمل والتعليم والصحة.	

 تعزيز الدراسة بتنفيذ استبانة إلكترونية عن السوريين في تركيا، تتعلق بواقع موضوعات  	-
الدراسة الثالث )العمل والتعليم والصحة( التي لها دور في تحقيق عملية االندماج االجتماعي. وقد 
بلغ عدد أفراد عينة الدراسة في االستبانة امليدانية 1184 مستجيًبا، توزعوا على الواليات التركية 

املختلفة.
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الفصل األول
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الالجئون السوريون في تركيا

بدأت عملية اللجوء السوري إلى تركيا مع انطالق الثورة السورية، وكانت موجات الهجرة األولى بسبب 
وتيرة  اشتداد  مع  تباًعا  السوريين  مجموعات  توافدت  ثم  التالية،  الصعبة  املراحل  من  البعض  تخوفات 
العنف املتصاعد من قبل النظام السوري على الشعب. كانت تركيا، بالنسبة إلى السوريين، بداية األمر، إما 
مكان إقامة مؤقت ريثما يسقط النظام السوري وتحين العودة إلى البالد، وإما معبًرا للهجرة نحو أوروبا. وفي 
، في وقت 

ً
كلتا الحالتين، اتسمت املرحلة األولى بالتقّبل الشعبي التركي للوجود السوري، لكونه لن يدوم طويال

شهدت تركيا فيه عبر عقود طويلة قدوم كثير من املهاجرين من دول أخرى، استقروا فيها وشكلوا نسيجها 
الثقافي. وقد اختار كثير من السوريين البقاء في تركيا، وبدؤوا التأسيس لحياتهم فيها، مستغلين التساهل 
القانوني تجاههم، من قبل مؤسسات الدولة، بخصوص إنشاء املشاريع االقتصادية وتأمين سبل العيش 

املختلفة.

برم اتفاق بين تركيا واالتحاد األوروبي، بخصوص تدفق املهاجرين السوريين 
ُ
أ  ،2016 في منتصف عام 

)وغير السوريين( إلى أوروبا عبر اليونان، ثم بدأت تتناقص أعداد الهاربين عبر البحر، قبل أن تنتهي موجة 
الهجرة عام 2017. وبعد نهاية موجة الهجرة؛ وجد السوريون الباقون أنفسهم أمام مرحلة جديدة، وتحديات 
من التعايش مع املجتمع التركي املحيط في كل والية تركية على خصوصيتها، واجتهدوا في البحث عن نشاط 
اقتصادي يكفل لهم البدء بحياة جديدة. وباتت تركيا -منذ ذلك التاريخ- املكان الذي سوف يعيشون فيه 
أن  فيها  املوجودين  على  وبات  سورية.  حول  السياسية  األوضاع  تغيرات  بحسب  تقصر،  أو  تطول  قد   

ً
مدة

يرتبوا حياتهم بشكل يتالءم مع طبيعة البالد واملجتمع والنشاط االجتماعي واالقتصادي والثقافي فيها.

مع تسلسل الحوادث األخيرة، على الصعيدين السيا�سي والعسكري؛ باتت سورية أكثر بعًدا من ذي قبل، 
فمن كان يأمل في حل املعضلة السورية والعودة إليها، تضاءلت توقعاته، وبات عليه التفكير في سنوات طويلة 
مقبلة من العيش هنا. وسط هذه املتغيرات كلها، يعيش السوريون في تركيا، موزعين بين العمل والتعليم 
ومحاولة بناء حياة جديدة، بعد انسداد أفق الحل السيا�سي في سورية، أو انفراجه على سيناريوهات تتغير 

وتتبدل بتبدل التجاذبات واملشروعات السياسية بين الدول املعنية بالحالة السورية.

أ- األوضاع القانونية لالجئين السوريين في تركيا

قِدم تركيا على إقرار 
ُ
اعتمدت تركيا سياسة الحدود املفتوحة لالجئين السوريين. فمنذ بداية األزمة، لم ت

الهارب من  السوري  ينتقل  أن  يكفي  بل كان  إليها،  القادمين  السوريين  الالجئين  تنظيم قانوني ألوضاع  أي 
الحرب إلى األرا�سي التركية، ليتم استقباله دون الحاجة إلى إعطائه أي وضع أو صفة قانونية. وعلى الرغم 
عت سابًقا على »اتفاقية جنيف«عام 1951 املتعلقة بالالجئين، فإنها تحفظت على 

ّ
من أن تركيا كانت قد وق

بند »القيود الجغرافية« في االتفاقية، أي أن تركيا ال تعطي صفة »الالجئ« القانونية ملن قدم إلى أرضها من 
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غير األوروبيين. وعلى ذلك، لم تستقبل تركيا السوريين بصفة »الجئين«، إنما بصفة »ضيوف«)1).

واستمر غياب الوضع القانوني للسوريين في تركيا حتى منتصف 2012، حيث صدر أول تنظيم قانوني 
سياسة  مع  تتجانس  التي  الصفة  وهي  املؤقتة«.  »الحماية  عن  الباحثين  صفة  منحهم  السوريين،  ألوضاع 
الحدود املفتوحة التي اعتمدتها تركيا، وتوفر لالجئين الحماية القانونية التي تحول دون إجبارهم على العودة 
الحماية،  عملية  من  نوع  هي  املؤقتة«  و«الحماية  لهم.  األساسية  الخدمات  تقديم  إلى  إضافة  ديارهم،  إلى 
اسُتحدثت من أجل تقديم الحلول العاجلة عند حدوث تدفق بشري. وبسبب عدم إمكانية تطبيق الدولة 
الوضع  إجراءات  لتحديد  الوقت  إضاعة  من   

ً
وبدال كبيرة،  بصورة  املتدفقين  األشخاص  إعادة  مسؤولية 

 سريًعا لوجودهم)2).
ًّ

عّد حال
ُ
القانوني للقادمين بأعداد كبيرة، فإن »الحماية املؤقتة« ت

أبريل  نيسان/   4 في  الدولية«،  والحماية  األجانب  »قانون  على  التركي  البرملان  وتصديق  إقرار  ذلك  تبع 
تأكيد  من  بالرغم  تركيا،  في  الحماية  لطالبي  القانونية  الضمانات  من  العديد  أقر  الذي   ،2013 العام  من 
القانون على إبقاء التحفظ على بند »القيود الجغرافية« في »اتفاقية جنيف«. كذلك األمر، نقل القانون 
لوزارة  التابعة  الهجرة«  إلدارة  العامة  »املديرية  لـ  الحماية  وطلب  اللجوء  بشؤون  النظر  صالحية  الجديد 
للمديرية الجديدة وضع سياسات  القانون نفسه)3). وأوكل  التي استحدثها  التركية، وهي املديرية  الداخلية 
باملهام  والقيام  الصلة،  ذات  واملنظمات  الوكاالت  بين  التنسيق  وضمان  بالهجرة  تتعلق  واستراتيجيات، 
واإلجراءات املتعلقة بدخول وبقاء وخروج األجانب، والترحيل من تركيا، والحماية الدولية، والحماية املؤقتة 

وحماية ضحايا االتجار بالبشر.

تنفذ تركيا العناصر الرئيسية الثالثة للحماية املؤقتة، وبموجب ذلك، منحت الحماية املؤقتة للسوريين: 
قبول األشخاص من خالل تطبيق سياسة الحدود املفتوحة؛ مبدأ عدم اإلعادة؛ توفير االحتياجات العاجلة 

والضرورية لألشخاص القادمين إلى تركيا.

منح الحماية املؤقتة في تركيا، استناًدا إلى املادة 91، من قانون األجانب والحماية الدولية، املرقم 6458 
ُ
ت

والصادر في 4 نيسان/ أبريل 2013، إضافة إلى تشريعات قانون الحماية املؤقتة املرقم 6883/2014 الصادر 
في 13 تشرين األول/ أكتوبر 2014، استناًدا إلى املادة 91 من قانون األجانب والحماية الدولية)4).

ينقسم السوريون في تركيا إلى قسمين: األول هم الذين يسكنون داخل املخيمات التي بنتها الدولة التركية 
الكبرى  املدن  في  وخاصة  املخيمات،  خارج  يسكنون  الذين  هم  عدًدا،  األكبر  وهو  الثاني،  والقسم  لهم؛ 
رسمًيا  املسجلين  السوريين  أعداد  أن  من  الرغم  وعلى  سورية.  مع  الحدود  من  القريبة  واملدن  كإسطنبول 
 جًدا، قياًسا 

ً
تجاوزت ثالثة ماليين ونصف عام 2020، فإن عدد السوريين القاطنين في املخيمات ُيعّد قليال

)1(  - Oytun Orhan, The Situation of Syrian Refuges in the Neighboring Countries: Findings, Conclusions and Recommenda-
tions, Center for Middle Eastern Strategic Studies, No 189, April 2014, p. 11.

)2(   -https://ar.goc.gov.tr46معلومات-عامة/

)3(  - Sarah Bidinger, Aaron Lang & Others, Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing, 
Boston University School of Law, Boston, 2014, pp. 102-103.

)4(   -https://ar.goc.gov.trعناصر-الحمایة-الدولية/
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 عن كثير من السوريين غير املسجلين في اإلدارات الرسمية ويقطنون 
ً

إلى الرقم الكبير املذكور، هذا فضال
خارج املخيمات.

املخيمات،  داخل  السوريين  حياة  تنظم  التي  الهجرة«  إلدارة  العامة  »املديرية  قبل  من  املخيمات  دار 
ُ
ت

وتعمد إلى توزيع املهمات على املؤسسات الرسمية والخاصة التركية لخدمة السوريين. حيث أوكلت لـ »منظمة 
الهالل األحمر« التركية مسؤولية تأمين الخدمات الغذائية داخل املخيمات، وفق توجيهات مديرية الهجرة 
وبحسب تعليماتها. وتبقى حياة السوريين داخل املخيمات أكثر راحة من الحياة خارجها؛ حيث تقّدم وزارة 
الصحة لهم خدمات صحية مجانية، وكذلك وزارة التربية. لكن العدد األكبر من السوريين يفضلون العيش 
عدة،  أسباب  إلى  املخيمات  خارج  العيش  السوريين  الالجئين  تفضيل  إرجاع  ويمكن  املخيمات،  تلك  خارج 
التأقلم مع  منهم ال يستطيعون  أن كثيرين  للدراسات االستراتيجية«، وهي  الشرق األوسط  بحسب »مركز 
سّجل أسماؤهم، وغيرهم من 

ُ
ت أن  يريدون  تركيا بطريقة غير شرعية، وال  حياة املخيمات. وآخرون دخلوا 

واالنتظار  املخيمات  في  االزدحام  إلى  إضافة  أفضل،  بظروف  عاتقهم  على  العيش  يفضلون  الذين  األثرياء 
الطويل أمامها أحياًنا لخلّو أماكن لهم، وبسبب وجود أوصال قربى بين كثير من األتراك والسوريين، يفضل 

هؤالء العيش عند أقاربهم أو في األمكنة التي ينصحهم بها أقاربهم األتراك)5).

ب- أعداد الالجئين السوريين في تركيا

مايو  أيار/   8 بتاريخ  الهجرة)6)،  إلدارة  العامة  واملديرية  التركية،  الداخلية  لوزارة  تحديث  آخر  بحسب 
2020، فقد بلغ عدد السوريين في تركيا 3.579.008، وهم املسجلون في قيود دائرة الهجرة وشعبة األجانب 

في الواليات التركية كافة.

والرسم البياني التالي يوضح تطور عدد السوريين في تركيا بدًءا من العام 2011 حتى اآلن.

)5(  - Oytun Orhan,op. cit., pp. 14-15

)6(   -https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

املصدر: املديرية العامة للهجرة في تركيا

يجب التنبيه إلى أن الوجود السوري في تركيا ينقسم إلى قسمين، من هم تحت الحماية املؤقتة في املدن 
والواليات الرئيسة، ومن هم في مراكز اإليواء املؤقتة التي تخضع مباشرة إلشراف الهيئات التركية املعنية. 

والشكل اآلتي يوضح ذلك.

املصدر: املديرية العامة للهجرة في تركيا
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والشكل اآلتي، يوضح توزع السوريين املشمولين في نطاق الحماية املؤقتة، بحسب مراكز اإليواء املؤقتة. 
وهي تتوزع على خمس محافظات وسبعة مراكز إيواء مؤقتة.

توزع السوريين تحت الحماية املؤقتة بحسب مراكز اإليواء املؤقتة

)سبعة مراكز إقامة في خمس واليات(

الوالية
اسم مركز اإليواء 

املؤقت
العدد املوجود في مركز 

اإليواء املؤقت
العدد الكلي

21.32321.323ساريجامأضنة )1)
س )1)

ّ
8.5178.517إلبيليكل

10.82910.829مركزكهرمان مرعش )1)

هاتاي )3)
2.663ألتن أوزو

10.594 3.940يايالداغي
3.991آيدن

12.14012.140جوديتيةعثمانية )1)
63.403املجموع

عدد السوريين املوجودين خارج مراكز اإليواء 
املؤقتة

3.515.605

املصدر: املديرية العامة للهجرة في تركيا

ت- توزع السوريين في تركيا

يتوزع السوريون على الواليات التركية، وعددها 81 والية، وتختلف أعدادهم بحسب كل والية تبًعا للبيئة 
االجتماعية الحاضنة، أو للبيئة التي قدموا منها، أو توفر فرص عمل تناسب كفاءاتهم وقدراتهم.
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وما يلي شكٌل يوضح توزع السوريين، بحسب حجمهم، في عشر واليات تركية.

املصدر: املديرية العامة للهجرة في تركيا

والجدول اآلتي يوضح توزع السوريين في الواليات التركية عامة بحسب آخر إحصائية )2020-5-8).

توزع السوريين تحت الحماية املؤقتة حسب الواليات

رقم 
الوالية

توزع السوريين تحت الحماية املؤقتة في دولتنا 2020/05/08 أبجدًيا

عدد السكاناملسجلينالواليات

النسبة 
املئوية 

من سكان 
الوالية

رقم 
الوالية

عدد السكاناملسجلينالواليات

النسبة املئوية

من سكان 
الوالية

4.36  %3.579.00882.003.882املجموع4.36  %3.579.00882.003.882املجموع

8.07 %92.3941.144.851كهرمان مرعش11.0842 %246.0302.220.125أضنة1

0.43 %1.064248.014كارابوك3.4843 %21.746624.513أديامان2

0.33 %822251.913كارامان1.3544 %9.862725.568أفيون3

0.06 %176288.878كارس0.2145 %1.134539.657أغري4

0.83 %3.187383.373كاستامونو0.8846 %3.634412.172أكسراي5
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5.48 %76.1901.389.680كايسيري0.2547 %860337.508أماسيا6

0.62 %1.776286.602كيرك كالي1.7648 %96.5985.503.985أنقرة7

0.28 %1.014360.860كيركالريلي0.0949 %2.2482.426.356أنطاليا8

0.60 %1.455241.868كيرشهر0.1250 %12098.907أرداهان9

س0.0251 %37174.010أرتفين10
ّ
76.31 %108.768142.541كل

2.90 %55.2651.906.391كوجالي0.7252 %7.8491.097.746آيدن11

5.17 %114.1042.205.609قونية0.3953 %4.7431.226.575باليكسير12

0.32 %1.848577.941كوتاهيا0.1654 %320198.999بارتن13

3.66 %29.148797.036مالطية2.5355 %15.154599.103باتمان14

0.93 %13.2991.429.643مانيسا0.0356 %2482.274بايبورت15

10.65 %88.284829.195ماردين0.2857 %622223.448بيلجيك16

11.65 %211.4021.814.468مرسين0.3758 %1.054281.205بينغول17

1.16 %11.257967.487موغال0.3459 %1.199349.396بيطليس18

0.37 %1.527407.992موش1.0060 %3.124311.810بولو19

3.47 %10.348298.339نيفشهر2.9061 %7.815269.926بوردور20

1.43 %5.200364.707نيغدة5.8762 %175.8982.994.521بورصة21

0.12 %895771.932أردو1.0263 %5.526540.662شاناكاله22

9.28 %49.606534.415عثمانية0.3264 %683216.362شانكيري23

0.31 %1.071348.608ريزه0.5465 %2.905536.483شوروم24

1.50 %15.1961.010.700ساكاريا1.1666 %11.9611.027.782دينيزلي25

0.50 %6.7071.335.716سامسون1.3367 %22.9601.732.396ديار بكر26

1.28 %4.248331.670سيرت0.4668 %1.768387.844دوزجه27

0.09 %197219.733سينوب0.2669 %1.053411.528أدرنة28

0.55 %3.553646.608سيفاس2.0070 %11.922595.638أالزيغ29

20.68 %421.1032.035.809شانلي اورفا0.0571 %114236.034أرزينجان30

2.86 %14.974524.190شرناق0.1572 %1.117767.848أرزروم31

1.22 %12.5931.029.927تيكيرداغ0.6273 %5.377871.187إسكيشهر32

33
غازي 

عينتاب
0.17 %1.049612.646توكات22.1574 449.3492.028.563%

0.42 %3.401807.903طرابزون0.0475 %198453.912غيرسون34

0.05 %4388.198تونجيلي0.0676 %90162.748غوموشهانه35

0.68 %2.496367.514أوشاك1.8177 %5.186286.470هاكاري36

0.20 %2.2271.123.784فان26.9378 %433.5111.609.856هاتاي37

1.47 %3.867262.234يالوفا0.0479 %88197.456اغدر38

1.14 %4.843424.981يوزغات1.2880 %5.647441.412إسبرطة39

0.11 %634599.698زانغولداك3.3081 %496.77515.067.724إسطنبول40

3.37 %145.5124.320.519إزمير41

املصدر: املديرية العامة للهجرة في تركيا
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ث- التركيب العمري لالجئين السوريين في تركيا

العمري  التركيب  كان   )202-5-8( لها  تحديث  آخر  في  تركيا  في  للهجرة  العامة  املديرية  بيانات  بحسب 
للسوريين، كما هو موضح في الجدول اآلتي:

املصدر: املديرية العامة للهجرة في تركيا
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الفصل الثاني
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سياسة تركيا تجاه الصراع واللجوء السوري

»صفــر  نظريــة  التركيــة  السياســة  اتخــذت  تركيــا،  فــي  الســلطة  إلــى  والتنميــة  العدالــة  حــزب  وصــول  مــع 
مشــكالت«، وتعــود هــذه النظريــة لوزيــر الخارجيــة األســبق أحمــد داوو أوغلــو، إذ قــام أوغلــو بتقييــم سياســة 
»صفــر مشــكلة مــع الجيــران«، فــي مقالــه املعنــون »سياســة صفــر مشــكالت فــي الفتــرة الجديــدة« عــام 2013 )7).

حاولــت السياســة الخارجيــة التركيــة، فــي الســنوات األولــى مــن حكــم العدالــة والتنميــة حتــى 2011، التوفيــق 
بيــن محــوري مــا يســمى دول االعتــدال ودول املمانعــة فــي العالــم العربــي، إلــى أن انطلقــت ثــورات الربيــع العربــي 
فــي قلــب  فــي املنطقــة، ومنهــا السياســة التركيــة، حيــث وجــدت نفســها  التــي هدمــت كل التوازنــات السياســية 
الربيــع  لثــورات  الداعمــة  مواقفهــا  بســبب  فالعســكري،  السيا�ســي  االســتقطاب  حالــة  فــي  ــا 

ً
وطرف األحــداث، 

العربــي، ومنهــا الثــورة الســورية 2011.

أيــدت تركيــا الحــراك الشــعبي الكبيــر )الربيــع العربــي( الــذي شــهدته العديــد مــن الــدول، حيــث قامــت تركيــا 
بمســاندة الثــورات التونســية واملصريــة التــي أســقطت النظاميــن مبكــًرا، كذلــك األمــر فــي ليبيــا، كمــا اتــكأت تركیــا 

علــى الشــرعية الدوليــة، وتحركــت تحــت أطــر القوانيــن الدوليــة وقــرارات األمــم املتحــدة)8).

أ- السياسة الرسمية التركية والثورة السورية 2011 

يمكن تقسيم مواقف السياسة التركية تجاه الثورة السورية، بحسب تسلسلها الزمني، إلى أربع مراحل:

املرحلة األولى: يمكن تحديدها في فترة التظاهرات السلمية في األشهر األولى من الثورة لعام 2011، حيث 
اعتمــدت تركيــا الدبلوماســية السياســية مــن خــالل التواصــل مــع النظــام الســوري ومطالبتــه بإجــراء إصالحــات 
سياســية، اســتناًدا إلــى العالقــات املتينــة التــي كانــت تربــط تركيــا بالنظــام الســوري مــا قبــل ثــورة 2011. وفــي 
الوقــت نفســه، اســتضافت تركيــا مؤتمريــن للمعارضــة الســورية خــالل عــام 2011: األول فــي نيســان/ أبريــل، 
والثانــي فــي حزيــران/ يونيــو، تحــت ســقف اإلصالحــات الدســتورية والتغييــر الســلمي. وتجلــى الدعــم التركــي للثــورة 

الســورية، فــي بدايــة انطالقهــا، مــن خــالل األمــور التاليــة:

السياســيين -  املعارضيــن  حتــى  الســوريين  الالجئيــن  حيــال  املفتــوح”  “البــاب  سياســة  اتبــاع 
واملســلحين.

الســماح للمعارضــة بتأســيس مكتبهــا السيا�ســي وأذرعــه فــي إســطنبول، مثــال مكتــب املجلــس - 
الوطنــي الســوري، ومــن ثــم االئتــالف الوطنــي لقــوى املعارضــة الســورية، وبعــد أن فقــدت تركيــا األمــل 
فــي تراجــع النظــام الســوري عــن عملياتــه العســكرية، أعلنــت فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012، 
للشــعب  الوحيــد والشــرعي  املمثــل  أنــه  الســورية«، علــى  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  بـــ »االئتــالف  اعترافهــا 

)7(  -  Yeni Dönemde Sıfır Sorun Politikası  .Ahmet Davutoğlu  .http://www.mfa.gov.tr/yeni-donemde-sifir-sorun-politikasi.
tr.mfa

)8(  - Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde saldırı kavramı .Hazir Nuhiç .İstanbul Üniversitesi .İstan-
bul2010 .
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الســوري)9).
تكثيف جهودها حول تجميع القوى الدولية صوب نظام األسد إلسقاطه.- 

وقد أعلنت تركيا مجموعة من العقوبات التي اتخذتها ضد نظام األسد، منها:)10)

1- إيقاف آلية التعاون االستراتيجي رفيع املستوى حتى يتسلم السلطة نظام شرعي

2- تجميد ممتلكات األشخاص املقربين من شخص األسد

3- إيقاف بيع ونقل جميع أنواع املواد العسكرية لنظام األسد

4- منع أي عملية دولية لنقل أسلحة إلى النظام السوري عبر الجو واملياه اإلقليمية واألرض التركية

5- إيقاف األنشطة التداولية والتجارية مع البنك املركزي السوري

6- تجميد املمتلكات املالية للحكومة السورية في تركيا.

املرحلــة الثانيــة: يمكــن تحديــد هــذه املرحلــة علــى مــدى ثــالث ســنوات تقريًبــا )2013-2015(، بــدأت بعــد 
اقتنــاع تركيــا بــأن النظــام الســوري غيــر جــاد بتنفيــذ اإلصالحــات السياســية واالســتمرار فــي ممارســاته األمنيــة 
والعســكرية تجــاه املتظاهريــن واملعارضــة السياســية الســورية، وفــي هــذه املرحلــة، تميــز املوقــف التركــي بإعــالن 
دعم املعارضة الســورية، بهدف اســقاط األســد بعد ســحب الســفيرين، ودعم تقّدم فصائل املعارضة ميدانًيا 
فــي مواجهــة النظــام الســوري، وفــي 31 آب/ أغســطس 2013، أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان أنــه ال 

بــد مــن تدخــل عســكري دولــي ضــد النظــام الســوري، مؤكــًدا أن هــذا التدخــل يجــب أن يكــون طويــل األمــد)11).

في هذه الفترة الطويلة، قدمت أنقرة الدعم للمعارضة السورية على مستويات وأبعاد عدة، منها اإلعالمي 
للمعارضــة  السياســية  القيــادات  معظــم  تركيــا  واســتضافت  والعســكري.  واللوجســتي،  واإلغاثــي  والسيا�ســي 
الســورية، وأغلــب مؤتمــرات املعارضــة، واســتضافت مــا يربــو علــى مليونــي الجــئ ســوري، ضمــن سياســة البــاب 
املفتــوح، ويعتقــد علــى نطــاق واســع أنهــا أمــدت بعــض الفصائــل العســكرية بالســالح، خصوًصــا مجموعــات 

الجيــش الحــر فــي شــمال ســورية، بالتنســيق مــع قطــر.

بخطــة  والقبــول  األســد،  إســقاط  شــعار  عــن  التخلــي  أي  السيا�ســي.  بالحــل  القبــول  الثالثــة:  املرحلــة 
الفتــرة االنتقاليــة وجدولهــا الزمنــي وفــق االتفــاق األميركي-الرو�ســي فــي فيينــا)12)، وفــي الوقــت نفســه، اســتمرار 

الحكــم. فــي  األســد  بقــاء  برفــض  التركيــة  واإلعالميــة  السياســية  التصريحــات 

املرحلــة الرابعــة: عمليــات التفــاوض والعمليــات العســكرية التركيــة. واتخــذت السياســة التركيــة فــي هــذه 
املرحلــة مســار حمايــة حدودهــا، والتركيــز علــى أمنهــا القومــي مــن تطــورات الحــرب الســورية، مــن خــالل مســارين: 

)9(  -İnsanlığın Kaybı: Suriye’deki İç Savaşın İnsan Hakları Boyutu  ،Yavuz Güçtürk  ،https://www.setav.org/insanligin-kay-
bi-suriyedeki-ic-savasin-insan-haklari-boyutu/

2002 و2014، عمر توغاي كيناليتوبوك، رسالة ماجستير، قسم العالقات الدولية، جامعة  التركية السورية ما بين عامي  - العالقات   (10(
تراكيا، 2014.

 - العالقات التركية السورية ما بين عامي 2002 و2014. )11(

)12)  - قال وزير الخارجية الرو�سي سيرغي الفروف إن املشاركين في اللقاء الرباعي الرو�سي األميركي السعودي التركي في فيينا اتفقوا حول صيغة 
الدعم الخارجي للعملية السياسية في سورية، بينما أعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري، عقب املحادثات في فيينا، بقاء الخالفات حول 

.(-797812/news/com.rt.arabic//:https( .املسائل املتعلقة بالعملية االنتقالية في سورية

https://arabic.rt.com/news/797812-
https://arabic.rt.com/news/797812-


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

27

األول املســار التفاو�ســي مــع روســيا وايــران وبيــن بعــض املعارضــة الســورية املواليــة لتركيــا والنظــام الســوري 
فــي مؤتمــرات أســتانة املتعــددة، ومســار خــوض معــارك محــدودة علــى الحــدود التركيــة الســورية )درع الفــرات، 
غصــن الزيتــون، نبــع الســالم( وغضــت النظــر عــن مســألة إســقاط النظــام الســوري، خاصــة بعــد تقــدم قــوات 
PYD الكرديــة، الــذراع العســكري لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الــذي يعــد فــرع حــزب العمــال الكردســتاني فــي 

تركيــا فــي الشــمال الســوري.

ب- سياسة املعارضة التركية 

اســتغلت املعارضــة التركيــة القضيــة اإلنســانية لالجئيــن فــي تركيــا فــي الصــراع السيا�ســي مــع الحكومــة التركيــة 
املتمثلــة بحــزب العدالــة والتنميــة، حيــث تبنــت املعارضــة التركيــة املتمثلــة فــي حــزب الشــعب الجمهــوري، وحــزب 
فــي  مصالحهــا  لخدمــة  الســوري  اللجــوء  حالــة  واســتغلت  لالجئيــن،  مضــادة  سياســة   ،IYI Partasi »الجيــد« 
االســتحقاقات االنتخابيــة األخيــرة للبلديــات، وخلــق ذلــك تعبئــة شــعبية تتضمــن بعــض العنصريــة والكراهيــة، 
خاصــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ضــد الوجــود الســوري فــي تركيــا. حيــث طفــت فــي الشــارع الشــعبي التركــي 
مؤشــرات حالــة عــداء تجــاه الالجئيــن، كانــت مظاهرهــا تــزداد بوضــوح يوًمــا بعــد يــوم، وشــهدت مــدن تركيــة عــدة 
حــوادث عنيفــة ضــد الالجئيــن. واســتخدمت أحــزاب املعارضــة التركيــة، بتوجهاتهــا املختلفــة، قضيــة الالجئيــن 

الســوريين فــي جميــع االســتحقاقات االنتخابيــة املتتاليــة مــن البرملــان إلــى الرئاســة، وأخيــًرا البلديــات.

ت- سياسة تركيا تجاه اللجوء السوري)13(

في بداية الثورة السورية عام 2011، حاولت تركيا أن تلعب دور الوسيط، وذلك قبل أن يستخدم النظام 
وبدأت  السورية بشكل عام،  الثورة  تجاه  لكنها عجزت عن ذلك، وغّيرت عندئذ سياساتها  املفرطة،  القوة 
تأخذ جانب الثورة بشكل واضح، بعد أن يأست من إصالح النظام السوري. وانتقلت تركيا هنا إلى مرحلة 
املدن  إلى  الجيش  بإدخال  النظام  بدأ  أيًضا  وهنا  سلمية.  تزال  ما  كانت  التي  الثورة  دعم  مرحلة  هي  ثانية، 

وارتكاب العديد من املجازر.

تلك  في  اللجوء  السوريين، علًما أن زخم حركة  الالجئين  أمام  الحدود  الوقت، بدأت تركيا فتح  في هذه 
الفترة لم يكن شديًدا. وبدأت تركيا تتحالف مع دول الخليج، بالعمل على إزالة هذا النظام، وقد اعتقدت 
أن األزمة السورية سُتحل بعد أشهر، من تحالفها مع دول الخليج وكسب الدعم الغربي لها. وقامت بفتح 

حدودها على مصراعيها لثالثة أسباب رئيسية:

الدافع اإلنساني، حيث وجدت تركيا نفسها أمام حاالت لجوء إنساني ال يمكن تجاهلها.. 1

اعتقاد تركيا -كما ذكرنا آنًفا- أن األزمة السورية لن تطول، ولن تكون هناك موجات لجوء . 2
كبيرة، وكانت تستطيع استيعاب أعداد اللجوء املحدودة في ذلك الوقت.

)13)  - مقابلة مع الصحفي »سلطان الكنج«، صحفي وباحث سيا�سي يكتب في القدس العربي ومعهد تشاتم هاوس البريطاني.
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في تلك الفترة كانت تركيا داعمة لثورات الربيع العربي، واستقبالها لالجئين يعزز دورها في . 3
حمل راية التغيير في العالم العربي.

2012، كان هناك توافق تركي أوروبي أميركي، جعل تركيا  وبدأت األمور تسير ملصلحة الثورة، وفي عام 
تدخل أكثر في املسألة السورية، وفي هذا الوقت، تبلور املوقف التركي، وأصبح هناك رؤية تركية تجاه األحداث 
في سورية تقوم على نقاط عدة، منها أن هذا النظام لن تجدي معه التظاهرات السلمية، وال بد من استخدام 
السالح لحماية هذه التظاهرات السلمية. وبالنسبة إلى مسألة اللجوء وسياسة تركيا تجاه هذه القضية في 

عام 2012، فقد كانت امتداًدا لسياستها في عام 2011، واستمرت في فتح الحدود واستقبال الالجئين.

في عام 2013، حدث �سيء مهم في سورية، وهو تدخل أميركي يدعم قيام كيان كردي على حدود تركيا. 
بلور معارضة سورية ضد الكيان الكردي، 

ُ
وهنا بدأت تركيا التدخل املباشر في املوضوع السوري، وبدأت ت

وفي نهاية عام 2013 أيًضا، بدأ ظهور تنظيم )داعش(، وأحست تركيا أن عليها أن تكون أكثر حذًرا في مسألة 
فتح الحدود على مصراعيها، أمام اللجوء السوري.

أميركا من  املدعومة من  الكردية  والقوات  )داعش( من جهة،  تنظيم  بين  2014، نشب صراع  وفي عام 
جهة أخرى، وأصبح كل من األكراد وأميركا يتهمون تركيا بدعم )داعش(؛ فاضطرت تركيا إلى دعم األكراد في 
هذه املعركة، في عين العرب/ كوباني، وأدخلت قوات بيشمركة كردية عبر حدودها إلى عين العرب. وهنا بدأ 
تنظيم )داعش( يعيد تقييم موقفه تجاه تركيا، وصار ينظر إليها كعدو، وقام بتنفيذ تفجيرات عدة في تركيا. 
وفي أواخر عام 2014، وجدت تركيا نفسها أمام عدوين لها، هما قوات PKK الكردية و)داعش(، وهذا ما زاد 
من هواجسها األمنية، فبدأت تضيق على مسألة اللجوء السوري إلى أراضيها، وتضع الحواجز األمنية على 
الحدود السورية التركية، ملخاوفها األمنية مما وراء الحدود، لكنها بقيت داعًما وفًيا للثورة السورية، ولم تغير 

سياستها في استقبال الحاالت اإلنسانية.

في عام 2015، دخلت روسيا إلى املشهد السوري بقوة، لتحارب إلى جانب قوات النظام، فوجدت تركيا 
نفسها محاطة باألعداء في سورية، الروس دخلوا إلى جانب النظام، وأميركا إلى جانب األكراد. وبعد إسقاط 
فبدأت  السورية.  املسألة  في  تورطت  قد  نفسها  تركيا  وجدت   ،2015 عام  أواخر  الروسية،  الطائرة  تركيا 
تشديد الحدود أكثر فأكثر، كونها وجدت أن املسالة السورية أخدت منًحى آخر يخص العمق التركي، فهي 
وجدت نفسها بمواجهة مباشرة مع روسيا، وهذا ما جعلها تخفف من تدخلها في سورية، وهنا كانت نقطة 
التحول الكبرى في سياسة تركيا تجاه اللجوء السوري، وبدأت تضيق الحدود بشدة، واستخدمت في أحيان 
كثيرة القوة املفرطة في منع موجات اللجوء السوري إلى أراضيها، وبدأت ببناء جدار عازل بينها وبين الحدود 
موضوع  تركيا  واستغلت  أوروبا،  باتجاه  تركيا  من  ضخمة  نزوح  موجة  حصلت   ،2015 عام  وفي  السورية. 
الالجئين السوريين سياسًيا، في هذه الفترة، إذ استخدمت ورقة الالجئين ضد أوروبا، عندما رفضت أوروبا 

وأميركا دعم املوقف التركي املطالب بإنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية. 

وفي بداية عام 2016، تحديًدا في آذار/ مارس، حدث اتفاق بين تركيا وأوروبا، تّم بموجبه منع الالجئين 
تعامل  طريقة  في  أيًضا  ر 

ّ
أث  2016 عام  تركيا  في  جرى  مهٌم  حدث  وهناك  أوروبا.  إلى  الهجرة  من  السوريين 

الدولة التركية مع قضية اللجوء السوري إلى أراضيها، وهو االنقالب العسكري الفاشل داخل تركيا، الذي 
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جعل األتراك يلتفتون إلى الوضع الداخلي بشكل أكبر، مقابل التضييق والتشديد أكثر فأكثر على الالجئين 
القادمين من سورية.

بعد محاولة االنقالب؛ بدأ األتراك يتجهون أكثر باتجاه الروس، وتحديًدا في بداية عام 2017، واستطاعت 
ت 

ّ
روسيا أن تفرض نفسها بقوة في سورية، وتفاهمت مع تركيا، ونتج عن هذا التفاهم »اتفاق أستانا«، وظل

التركي، خاصة بعد  الداخل  في  الفترة مسألة مهمة  في هذه  العام. وبرزت  في هذا  الحدود مغلقة مع سورية 
الحاكم،  الحزب  ضد  سياسًيا  السوري  اللجوء  مسألة  تستغل  بدأت  التركية  املعارضة  أن  وهي  االنقالب، 
ر حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى تغيير سياساته تجاه السوريين نوًعا ما، لكيال يخسر شعبيته، 

ّ
فاضط

وبدأ بسن قوانين تضيق شيًئا فشيًئا على السوريين، وهذا كله بدأ في عام 2017.

في عام 2018، استمر إغالق الحدود التركية السورية، ووجدت تركيا في الروس أكثر طرف يمكن التفاهم 
تركيا  تركيز  الزيتون(، وأصبح  في عملية )غصن  التركي  املوقف  األكراد، كون روسيا دعمت  في قضية  معه 
أكثر  الثورة السورية، وهذا ما جعلها تتقرب  النظام السوري ودعم  أكثر من قضية  الكردية  القضية  على 
فأكثر من روسيا، كون روسيا الطرف الوحيد والقوي الذي يدعم موقفها في مواجهة دولة كردية في الشمال 
في  الذين  أو  في تركيا  الذين هم  التركي تجاه السوريين، سواء  السوري. هذا كله انعكس سلًبا على املوقف 

املناطق املحررة.

املقايضة  أو  التفاوض  في  السوريين،  الالجئين  كانت تستخدم ورقة  ما  تركيا كثيًرا  أن  إلى  تجدر اإلشارة 
أوروبا  2018، وعارضت  في عام  إلى عفرين  تركيا  الزيتون( عندما دخلت  في عملية )غصن  أوروبا. حتى  مع 
وأميركا، إذ هددت تركيا بفتح أبواب اللجوء تجاه أوروبا )الحرب السياسية(، واستمرت تركيا في استخدام 
هذه الورقة حتى الوقت الحالي 2020، وقد نجح األتراك في هذه السياسة. وما فتح الحدود أمام الالجئين 
السوريين في بداية عام 2020 باتجاه أوروبا إال استمرار لسياسة تركيا في استخدام الالجئين السوريين ورقة 

سياسية للضغط على أوروبا.
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الفصل الثالث
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موقف املجتمع التركي تجاه اللجوء السوري في تركيا

أ- نظرة عامة حول اتجاهات املجتمع التركي تجاه الالجئين السوريين

إلى  اللجوء  أراد  املفتوح« لكل من  2011، سياسة »الباب  الثورة السورية عام  بداية  اتبعت تركيا، منذ 
تركيا، وكانت هذه السياسة في البداية تفترض أن املسألة السورية سُتحّل في وقت قصير، وبناء على ذلك 
ُسمح بدخول الالجئين السوريين إلى األرا�سي التركية من دون قيد أو شرط، كنوع من املساعدة اإلنسانية 
للشعب السوري وضمان معيشة كريمة له، ريثما يعودون إلى بالدهم)14). وكان موقف املجتمع التركي تجاه 
السوريين في البداية إيجابًيا، بناًء على فهمهم لواجب كرم الضيافة وحّب مساعدة اآلخرين، لكن هذا املوقف 
إقامتهم، وظهرت مواقف كراهية للسوريين ونفور من  تزايد أعداد الالجئين املستمر وطول مدة  تبّدل مع 

وجودهم على األرا�سي التركية)15).

 84 2014، أن  وتكشف دراسة تناولت آراء املجتمع التركي، حول ديمومة وجود السوريين في تركيا عام 
ا، ويجب إعادتهم إلى بالدهم عند انتهاء الحرب، ويجب عدم 

ً
% من الشعب التركي اعتبروا السوريين ضيوف

منحهم الجنسية. في حين أن جزًءا كبيًرا من الالجئين السوريين ال يرغبون في العودة، ويريدون العيش دائًما 
في تركيا، وإن انتهت الحرب في سورية)16).

ومع التغيير في شكل النزاعات العسكرية والسياسية في سورية، ومشاركة الجهات الدولية الفاعلة والقوى 
التطورات،  للغاية. وبعد هذه  البالد معقًدا  في  الوضع  السوري؛ صار  الصراع  في ساحة  اإلقليمية األخرى 
قررت الحكومة التركية إعادة تقييم سياستها تجاه طالبي اللجوء، إذ أدركت أن حل املشكلة السورية لن يتّم 

على املدى القصير.

وقد قامت بعض الجهات املعارضة باستهداف منهجي لالجئين السوريين، وعّدتهم إحدى املشكالت التي 
السياسة  في  املكاسب  لتحقيق بعض  التي تسعى  السياسية  األحزاب  وبدأت  التركي،  الشعب  في حياة  تؤثر 
الداخلية، بإدارة »حمالت استفزازية ضد السوريين«. وفي سياق كسب االهتمام السيا�سي والضغط على 
الحزب الحاكم، كان هناك تركيز على السلبيات الفردية التي سببها سوريون، وتضخيم لبعض األمور، من 
أجل تغيير رأي الجمهور الذي لم يكن منزعًجا من وجود السوريين. وقد تحولت حمالت االستفزاز والقمع 
بعض  واسُتـهدف  الضحايا،  من  العديد  ووقع  وأتراك،  سوريين  بين  اشتباكات  إلى  املناطق  بعض  في  هذه 

)14(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri Ve Çözümü P2 

)15(  EKİCİ, H. )2019(. Türk Toplumunda Suriyelilere Yönelik Algilanan Tehditler Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Politika Çalışma-
ları Dergisi. S.44. ss. 695.

)16(  EKİCİ, H. )2019(. Türk Toplumunda Suriyelilere Yönelik Algilanan Tehditler Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Politika Çalışma-
ları Dergisi. S.44. ss.700.
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السوريين وأماكن عملهم)17).

ـظهر األبحاث التي درست طريقة تعامل األخبار التي نشرتها الصحف حول قضية السوريين أن جزًءا 
ُ
وت

كبيًرا من األخبار املتعلقة بالسوريين كانت ذات نهج سلبي، حيث ُعّدت القضايا املتعلقة بالسوريين مشكالت، 
بحسب وصف هذه األخبار)18). وبشكل عام يبدو أن هذه الحمالت أثرت كثيًرا في رأي الشارع التركي حيال 
 KONDA الالجئين السوريين؛ ففي دراسة حول التباعد االجتماعي بين السوريين واألتراك، أجرتها مؤسسة
)شركة في تركيا متخصصة في استطالعات الرأي العام واالستشارات(، ظهر أن مستوى التباعد االجتماعي 
الدراسة،  لنتائج هذه  وفًقا   ،2016 عام  وفي  السابقة.  بالسنوات  مقارنة   ،2019 عام  في  ازداد  قد  تركيا  في 
كان األتراك يقبلون بوجود السوريين معهم في مدينة واحدة، بنسبة وصلت إلى 72.4 %، و57.1 % يقبلون 
بوجودهم في الحي أو مكان العمل أو املدرسة، و40.8 % كجيران أو أصدقاء، و13.7 % في املنزل أو داخل 

األسرة.

النتائج  وعندما أعادت املؤسسة KONDA طرح السؤال نفسه مرة أخرى، بعد ثالث سنوات؛ أظهرت 
أن املوقف اإليجابي تجاه العالقة مع السوريين في تركيا انخفض إلى النصف؛ حيث انخفضت نسبة الذين 
يقولون »يمكنني العيش مع سوريين في نفس املدينة«، من 72 % إلى 40 %، وفي نفس الحي من 57 % إلى 31 

%، وفي نفس البناء أو كصديق من 41 % إلى 21 %، وفي نفس املنزل من 14 % إلى 7 % )19).

وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث امليدانية السياسية-االجتماعية، بعنوان )العالقة بين الالجئين 
والسكان املحليين في املدن الحدودية، بحث مشكالت التكيف والقبول(، تم إجراؤه عام 2019، في مدن 
يشعرون  السوريين  من   %  75.5 أن  تبّين  والسوريين،  األتراك  من  عينة  على  عنتاب،  وغازي  وأورفا  كلس 
83 % من األتراك قالوا إن مستوى األمن قد انخفض بعد لجوء السوريين  باألمان في تركيا، على حين أن 
إلى مناطقهم. ويذكر التقرير أيًضا أن 71 % من األتراك يرون أن مجيء السوريين قد سبب االضطرابات في 
املجتمع، وزادت نسبة البطالة وتضرر النسيج الثقافي، وأن 43 % منهم ال يرغبون في وجود جيران سوريين 
57 % منهم ال يمانعون هذا األمر. وبحسب نتيجة أخرى وردت  معهم في بناء واحد، لكن في املقابل هناك 
في التقرير، فإن 44 % من املهاجرين ال يريدون العودة إلى سورية، في حين أن 77 % من السكان املحليين 

ُيـطالبون بعودتهم إلى بالدهم.

نهج  بين  ا 
ً
اختالف هناك  أن  الحدودية  املدن  في  يعيشون  الذين  األتراك  يعتقد  السابق،  للتقرير  ووفًقا 

األتراك  املواطنين  76 % من  يقول  السوريين؛ حيث  واملهاجرين  األتراك  املواطنين  تجاه  الدولة  مؤسسات 
االجتماعية  واملساعدة  الدعم  من  املزيد  تقديم  خالل  من  ظاهًرا،  تمييًزا  هناك  إن  البحث  في  املشاركين 
إنهم  السوريين  15 % من  يقول  ناحية أخرى  للسوريين. ومن  والتعليمية  الصحية  االقتصادية والخدمات 

)17(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri ve Çözümü. )2019(. İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi, İstanbul. P 2-5

)18(  Hatice EKİCİ 700

)19(  https://www.evrensel.net/haber/383882/kondadan-carpici-arastirma-suriyelilere-bakista-tehlikeli-tirmanis

https://www.evrensel.net/haber/383882/kondadan-carpici-arastirma-suriyelilere-bakista-tehlikeli-tirmanis
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واجهوا وضًعا سلبًيا كالتمييز أو اإلقصاء)20).

وفي دراسة أخرى، أجريت عام 2018، مع 1614 مواطًنا تركًيا، حول املوقف تجاه الالجئين السوريين في 
تركيا الذين يعيشون تحت الحماية املؤقتة وقياس نهج التعاطف معهم، تبين بشكل عام عدم وجود حكم 
مسبق من قبل املواطنين األتراك تجاه الالجئين السوريين، وعبّر األتراك بشكل إيجابي عن إمكانية إعطاء 
السوريين الحق في العمل، وعدم تعرضهم للجرائم. من ناحية أخرى كانوا ذوي موقف سلبي، من حيث منح 
العيش  إمكانية  تجاه  لديهم حساسية  في حين كان  املشترك معهم.  العيش  أو  التركية،  الجنسية  السوريين 
معهم بشكل متساٍو في الحقوق. وبحسب نتائج الدراسة املتعلقة بالخصائص السلوكية للمشاركين تجاه 
السوريين؛ ُيالحظ أن أفراد عينة البحث يتواصلون يومًيا مع السوريين، نتيجة وجود السوريين في أحيائهم 
يقطنون  أنهم  أو   ،)% 16( فيها  يعيشون  التي  األحياء  في  أماكن عمل  يمتلكون  السوريين  أن  أو   ،)% 28.7(
أو  )73.9 %( أي مشاجرات  ناحية أخرى، لم يكن لدى أغلبية املشاركين  )14.4 %(. ومن  البناء نفسه  في 

مناقشات مع السوريين.

نحو  واتجاههم  الدراسة  عينة  ألفراد  والسلوكية  الديموغرافية  الخصائص  بحسب  آخر،  جانب  من 
السوريين، تبين أن املتزوجين لديهم تعاطف مع السوريين أكبر من العازبين، وإضافة إلى ذلك، ُيـالحظ أن 
املزارعين والعاطلين عن العمل لديهم اتجاه أكثر إيجابية بمسألة منح الجنسية للسوريين والعيش املشترك 

معهم، في حين أن لدى ربات البيوت والطالب اتجاهات سلبية أكثر في هذا املوضوع.

من ناحية أخرى، في حين أن املواطنين الذين يعيشون في منطقة مرمرة وبحر إيجة لديهم اتجاهات أكثر 
إيجابية حول منح الجنسية والعيش مع السوريين، نجد أن أولئك الذين يعيشون في منطقة البحر األبيض 
في منطقة  السوريين  قلة عدد  في ذلك  والسبب  في ذلك.  أكثر سلبية  اتجاه  لديهم  األناضول  وجنوب شرق 
 مهًما 

ً
ُيـعّد عامال الذي  األمر  األناضول،  املتوسط وجنوب شرق  البحر  بمناطق  إيجة، مقارنة  مرمرة وبحر 

في اتخاذ هذه املواقف. وكان من الواضح في هذه الدراسة، حول عملية االندماج مع السوريين، أن األتراك 
الذين لم يتشاجروا مع سوريين )أو أن أحد أقاربهم لم يتشاجر مع سوريين( من قبل، لديهم اتجاهات أكثر 

إيجابية تجاه السوريين من الذين تشاجروا هم أو أحد أقاربهم مع سوريين)21).

وفي دراسة حديثة، نشرت في حزيران/ يونيو 2020 وأجريت في إسطنبول على 1636 مواطًنا تركًيا، ُوّجه 
سؤال يتعلق باملشاعر التي يشعر بها املشاركون تجاه املهاجرين السوريين، وتضمنت هذه املشاعر الغضب، 
التعاطف، القلق، والكراهية، وتم تصنيف النتائج على أنها درجات منخفضة ومتوسطة وعالية. ومن خالل 
النتائج؛ تبين أن الشعور األكثر إحساًسا -لدى املشاركين األتراك في الدراسة- هو القلق، بينما أقل شعور 
هو الكراهية. وبلغت نسبة الذين شعروا بالغضب الشديد 33 %، والذين شعروا بالكراهية الشديدة 24 
%. ومن النتائج التي يجب أخذها في االعتبار أن نسبة الذين يشعرون بمشاعر شديدة من التعاطف مع 

)20(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri Ve Çözümü P 4-5

)21(  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi P 2251 
– 2252
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)22). وفي   % 47 السوريين بلغت )35 %( وهم يأتون في املرتبة الثانية، بعد الذين يشعرون بالقلق الشديد 
بالوجود  املتعلقة  السياسية  املقترحات  املشاركين حول بعض  آراء  الدراسة، ُرصدت  آخر من هذه  جانب 
السوريين  وإعادة  السوري  اللجوء  إنهاء  خيارات  السياسية،  االقتراحات  هذه  بين  ومن  تركيا،  في  السوري 
للسوريين،  التركية  الجنسية  حقوق  منح  دون  من  األمد،  طويل  إقامة  تصريح  على  والحصول  سورية،  إلى 
والحصول حقوق الجنسية التركية للسوريين. وقد تبين أن متوسط   الردود املقدمة على اقتراح إنهاء اللجوء 
السوري وإعادة السوريين إلى بلدهم هو 6 من أصل 10، وكانت نسبة املوافقة على منح تصريح إقامة طويل 
األجل أو دعم الجنسية منخفضة جًدا. وفي إطار الدراسة السابقة، وّجهت أسئلة إلى املواطنين األتراك عن 
تقييمهم، من حيث حدوث مشكالت في أثناء مجاورة عائلة سورية، أو بناء عالقة اجتماعية بدعوة عائلة 

سورية لتناول العشاء. 

وقد وجدت هذه الدراسة أن نسبة الذين اعتبروا مجاورة السوريين مشكلة كبيرة، أعلى لدى أولئك الذين 
57.1 % )يواجهونهم في الطريق أو البازار أو العمل أو في الحدائق والساحات  يواجهون السوريين كل يوم 
العامة.. بدون إقامة عالقات حقيقية معهم(، وتنخفض إلى 45.1 % لدى الذين ال يقابلونهم بشكل يومي، 
دعوة  اعتبروا  الذين  نسبة  فإن  وباملثل،   ،%  29.6 مشكلة  األمر  هذا  يعتبرون  ال  الذين  نسبة  كانت  بينما 
 ،%  55.6 يوم  كل  السوريين  يواجهون  الذين  أولئك  لدى  أعلى،  كانت  كبيرة  مشكلة  العشاء  إلى  السوريين 
وانخفضت إلى 45.4 % لدى الذين ال يقابلونهم يومًيا، بينما كانت نسبة الذين ال يعتبرون هذا األمر مشكلة 

منخفضة: 29.5 %.

)22(  İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar. )2020(. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü. İstanbul. ss.41-43.
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في السياق ذاته، تم تقسيم املشاركين إلى ثالث مجموعات، حسب مستوى التدين )متدينة، معتدلة، غير 
متدينة(. وقد لوحظ أن املجموعتين املتدينة وغير املتدينة أكثر تسامًحا من املجموعة املعتدلة، في قضية 

التباعد االجتماعي مع السوريين، سواء باملجاورة أو بالدعوة إلى العشاء.

ويالحظ أن املواقف املعادية للمهاجرين وامليل إلى التباعد االجتماعي أقوى في املجموعات ذات مستويات 
وفًقا ملستواهم  إلى ثالث مجموعات،  الدراسة  في هذه  ينقسم سكان إسطنبول  املنخفضة. حيث  التعليم 
التعليمي )تعليم جامعي، تعليم ثانوي، تعليم أدنى من الثانوي(. وقد لوحظ وجود ميل إلى التباعد االجتماعي 
أعلى عند األشخاص الذين لم يصلوا إلى التعليم الثانوي أو الذين لم يذهبوا إلى املدرسة مطلًقا. في املقابل، 

ال يوجد فرق تقريًبا في هذا الصدد بين طالب املدارس الثانوية وخريجي الجامعات )23).

)23(  İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar. )2020(. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü. İstanbul. ss.47-52.
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اقف السلبية لبعض فئات املجتمع التركي تجاه السوريين ب- محددات املو

إن أحد أهم العوامل الكامنة وراء املواقف والسلوكات السلبية تجاه املهاجرين هو الشعور بأن لجوء 
السوريين في تركيا أصبح نوًعا من التهديد، وقد شكلت هذه التصورات التي يمكن تنميتها من مصادر مختلفة 
أساَس النزاعات بين السكان املحليين واملهاجرين. وتتسبب املواقف السلبية في املجتمع أحياًنا في صراعات 
الثقافية  العوامل  إن  حيث  وحسب،  االقتصادية  املصالح  بسبب  ليس  والسوريين،  املحليين  السكان  بين 
واألمنية كانت سبًبا أيًضا في هذه الصراعات، وقد حدثت توترات بين األتراك والسوريين، وال سيما في مدن 
مثل غازي عنتاب وشانلي أورفا وإسطنبول، حيث كان وجود الالجئين السوريون فيها كثيًفا منذ بداية الهجرة 

السورية. 

وعموًما، يحتاج الالجئون إلى خدمات متنوعة مثل التوظيف واإلسكان والخدمات الصحية والتعليم في 
البلد الذي يلجؤون إليه، وقد يكون لديهم هويات ثقافية وعرقية ودينية مختلفة، وقيٌم تتعارض مع القيم 
األخالقية للسكان املحليين. وتحدد كل هذه املصادر املحتملة للتهديد )وهمية أو حقيقية( مواقف وسلوك 
تصنيف تصورات التهديدات التي تكمن وراء املواقف السلبية  املجتمعات املضيفة تجاه الالجئين. ويمكن 

للمجتمع التركي تجاه السوريين تحت خمسة عناوين:

التهديد الثقافي. 1

التهديد للنظام االجتماعي واألخالقي. 2

التهديد االقتصادي. 3
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التهديد األمني. 4

التهديد أمام الوصول إلى الخدمات األساسية.. 5

تجاه  التركي  املجتمع  لدى  املتصورة  )التهديدات  بعنوان  أكيجي،  خديجة  بها  قامت  دراسة  وتوصلت 
ثقافًيا  تهديًدا  ُيـعّد  التركية  األرا�سي  في  السوري  الوجود  أن  إلى   ،2019 عام  املقترحة(  والحلول  السوريين 
بنسبة 25 %، وتهديًدا للنظام االجتماعي واألخالقي بنسبة 20 %، وتهديًدا اقتصادًيا بنسبة 48 %، وتهديًدا 

أمنًيا بنسبة 32 %، وتهديًدا أمام الوصول إلى الخدمات األساسية بنسبة 24 % )24).

التهديد الثقافي:

45.3 % من املجتمع التركي يعتقدون بوجود مسافة ثقافية كبيرة للغاية، بينهم وبين السوريين، و66.3 % 
يعتقدون أن السوريين لن يتكيفوا مع املجتمع التركي. وفي دراسة أجريت مع طالب جامعة دوزجه، ذكر بعض 
أنهم  أساس  املدينة، على  في حياة  االنخراط  املخيمات وعدم  في  البقاء  السوريين  أنه يجب على  املشاركين 
مختلفون ثقافًيا)25). وفي دراسة أخرى مع طالب الجامعات الذين يعيشون في إسكي شهير، ذكر املشاركون 
أن السوريين ضيوف وأنهم يختلفون عن األتراك في أسلوب الحياة واللغة والثقافة والعادات االجتماعية، 

وأن هذه االختالفات تمثل تهديدات للمجتمع التركي.

وعلى الرغم من أن القبول االجتماعي للسوريين من نفس األصل العرقي أو الطائفة أسهل نسبًيا، عند 
القلق  ُيـسبب  الحدودية،  املحافظات  في  سيما  ال  الديموغرافية،  البنية  في  التغيير  فإن  املحليين،  السكان 
من خالل جعل السكان املحليين ينظرون إلى السوريين على أنهم تهديد للهيكل الثقافي للمدينة)26). ووجدت 
الدراسة التي أجراها سليمانوف أن 61.1 % من املجتمع التركي ال يرى مشكلة في تفاعل واندماج أطفالهم 
مع األطفال السوريين، ألسباب إنسانية، في حين أن 38 % من املشاركين أنفسهم يرفضون النوع اآلخر من 
التفاعالت االجتماعية األكثر ديمومة، مثل الزواج حيث يعّدونه أكثر خطورة، فهم ال يوافقون على زواج 

أطفالهم من سوري في املستقبل، بسبب االختالفات الثقافية، على حد تعبيرهم)27).

التهديد األخالقي االجتماعي:

ينظر املجتمع التركي إلى السوريين على أنهم تهديد للنظام االجتماعي واألخالقي، على أساس االختالفات 

)24(  EKİCİ, H. )2019(. Türk Toplumunda Suriyelilere Yönelik Algilanan Tehditler Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Politika Çalışma-
ları Dergisi. S.44. ss. 695-7.1.

)25(  Ankaralı, H., Pasin, Ö., Karacan, B., Tokar, M., Künüroğlu, Çaça, M., Özislam, M. E., Şahingöz, N. B. )2017(. Üniversite 
öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara bakış açısı. Düzce Ünversiesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 )3(, 122-
132.

)26(  EKİCİ, H. )2019(. Türk Toplumunda Suriyelilere Yönelik Algilanan Tehditler Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Politika Çalışma-
ları Dergisi. S.44. ss. 705-706.

)27(  Süleymanov, A. )2016(. Sultanbeyli halkının Suriyeli sığınmacılara bakışı, Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Sonuç 
Raporu, İstanbul 2016, 47 s.
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االجتماعية والثقافية للسوريين مثل طبيعة األسرة، والعالقة بين الرجل واملرأة، واألهمية االجتماعية للمرأة، 
والزواج، ونهج األطفال.... إلخ، حيث ُيعتقد أن هذا املوقف يرتبط بتناقض العادات والتقاليد التركية، مثل 

تعدد الزوجات وزواج الفتيات في سن مبكرة.

ونجد بعض الدراسات تربط ظهور الحديث عن تعدد الزوجات، وزيادة معدالت الطالق في املجتمع التركي، 
بوصول السوريين إلى تركيا، خاصة في املحافظات الحدودية، حيث يعيش السوريون بكثافة، مثل كيلس 
املتزوجين  أو  العازبين  الرجال األتراك  ارتفاع معدل زواج  أورفا وهاتاي. وقد تسبب  وغازي عنتاب وشانلي 
من شابات سوريات في حالة قلٍق لدى بعض النساء التركيات اللواتي عّبرن عن استيائهن من املرأة السورية 
فتيات  من  بالزواج  زوجاتهم  يهددون  الرجال  بعض  أن  بدا  ذلك،  إلى  وإضافة  الكراهية.  من  تقترب  لدرجة 

سوريات، عندما ال يعاملنهم معاملة جيدة، ويؤدي ذلك إلى صراعات عائلية.

وفي دراسة كهرمان ونظام، لوحظ أن الناس في غازي عنتاب يحملون السوريين مسؤولية زيادة معدالت 
الطالق وانتشار تعدد الزوجات والتجارة بالنساء واألطفال، من خالل ربط هذا االنتشار بالفساد االجتماعي 
أو  يتزوجون  السوريين  إن  القائل  الرأي  ينتشر  إلى ذلك،  تعبيرهم. وإضافة  للسوريين، بحسب  والالأخالقي 
»يبيعون بناتهم مقابل املال«، على نطاق واسع، في املجتمع التركي، خاصة بين السكان املحليين في املحافظات 
االجتماعي.  والهيكل  األخالقي  للنظام  تهديد  مصدر  أنهم  على  السوريين  إلى  ُيـنظر  صار  وبذلك  الحدودية، 
وإلى جانب قضية زواج األطفال، فإن الزواج من النساء السوريات يتم في الغالب بشكل غير رسمي، حيث 
يتقدم الرجال الذين يرغبون في الزواج للوسطاء ويدفعون املال لهم ولعائالتهم، وُينظر إلى هذا الشكل من 
الزواج على أنه وسيلة لكسب املال للعائالت السورية، وُيفّسر بأنه تجارة وإساءة معاملة للفتيات والنساء 
الشابات)28). وفي دراسة أخرى، بدا أن هناك تصوًرا اجتماعًيا تركًيا بأن بعض النساء السوريات »يشاركن في 

الدعارة«، بسبب الفقر، وذكر أن هذا الوضع يهدد النظام األخالقي)29).

التهديد األمني:

يعتقد 62 % من املجتمع التركي أن السوريين متورطون في جرائم، مثل العنف والسرقة واالبتزاز واملخدرات 
والبغاء، وبذلك فهم ُيـشكلون تهديًدا للنظام العام والسالم. يزداد هذا املعدل في املنطقة الجنوبية الشرقية، 
السوريين  أن  إلى  املناطق  تلك  في  املحليين  السكان  70 % من  يشير  بكثافة، حيث  السوريون  يعيش  حيث 
معدالت  أن  يعتبر  التركي  الشعب  فإن  عدة  دراسات  وبحسب  تعبيرهم.  بحسب  أمنًيا،  تهديًدا  يشكلون 
الجريمة زادت مع وصول السوريين، ويبعث هذا األمر الخوف والقلق لديهم. ومن هنا، فإن هذا االعتقاد 
يقلل رغبة السكان املحليين في التفاعل مع السوريين، ويدعوهم إلى اتخاذ تدابير إلبعاد أنفسهم وأقاربهم 
عن السوريين، وتقليل االتصال االجتماعي. وإضافة إلى ربط السوريين بالجريمة، هناك من يربط السوريين 

بالتسّول واإلرهاب، وينظر السكان املحليون إلى ذلك كتهديد حقيقي لألمن)30).

)28(  Kahraman, F. ve Nizam, Ö. K. )2016(. Mültecilik hallerini mekan üzerinden okumak: Gaziantep örneğinde Türkiyelilerin 
gözünden Suriyeli kent mültecileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9)44(, 808-825.

)29(  Hatice EKİCİ 709

)30(  Hatice EKİCİ 709-711
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التهديد االقتصادي:

عند النظر إلى العوامل التي كانت وراء نظرة املجتمع التركي إلى السوريين على أنهم تهديد لالقتصاد؛ يمكن 
إدراج خمس قضايا أساسية تحتاج إلى معالجة: البطالة؛ النشاط االقتصادي غير املسجل )غير رسمي(؛ 

نفقات الحكومة التركية على الالجئين السوريين؛ غالء املعيشة في املحافظات الحدودية؛ عمالة األطفال.

ويعتقد األتراك بأن السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني يؤثرون في سوق العمل، من خالل توفير 
العمالة الرخيصة وخفض األجور، وتؤدي هذه التغيرات في األسواق إلى خلق بطالة بين السكان املحليين، 
إحدى  كشفت  وقد  التركي.  للمجتمع  اقتصادي  تهديد  السوريين  بأن  االعتقاد  تعميق  في  تتسبب  ثم  ومن 
الدراسات أن 56 % من املجتمع التركي يؤيد االفتراض القائل بأن »السوريين يأخذون وظائفنا بعيًدا عنا«، 
هاتاي،  مثل  السوري،  بالتواجد  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  املدن  في   %  68.9 إلى  املعدل  هذا  ويرتفع 
بأجور  يعملون  ألنهم  السوريين،  العمال  األتراك  العمل  أرباب  ُيـفضل  حيث  وأورفا؛  ماردين  عنتاب،  غازي 
أقل، وبذلك يتسبب السوريون في طرد العاملين املحليين أو انخفاض أجورهم. وإضافة إلى ذلك، ُوجد أن 
السائدة  الفكرة  العمل، يدعم  أماكن  في  تأمين(  )بدون  الرسميين  للعمال غير  النطاق  الواسع  االستخدام 
لدى املجتمع التركي بأن السوريين ُيـشكلون تهديًدا اقتصادًيا في أسواق العمل، ألن عملهم يسبب منافسة 
 غير رسميين )بدون تأمين(. وتبين أيًضا في تلك الدراسة أن 26 % 

ً
غير عادلة، إذ يستخدم أرباب العمل عماال

من املجتمع التركي يرى أن السوريين عبء على الدولة التركية، والبعض يدعم الرأي القائل إنهم متسولون 
ومتطفلون، كما أن 70 % من األتراك يعتقدون أن السوريين هم السبب الرئيس في تضرر االقتصاد التركي. 
وفي سياق متصل، يعترض 60 % من املجتمع التركي على تقديم املساعدات االجتماعية للسوريين، مع وجود 
في دراسة أخرى،  األتراك  املشاركين  70 % من  الرأي  املساعدة)31). ويدعم هذا  إلى  يحتاجون  أتراك  فقراء 
حيث يرون أن املساعدات املقدمة لألتراك قد انخفضت بعد وصول السوريين)32). أما املشاركون الفقراء 
من غازي عنتاب، فقد ذكروا أن السوريين ال يحتاجون إلى املساعدة، وأنهم تلقوا الكثير من املساعدة من 
جهات عدة، وإضافة إلى ذلك، فإن املساعدة التي يتلقونها من الحكومة التركية في تركيا تعّد حًقا للفقراء 
البالد  آيدن منزعجين من استخدام موارد  في  املشاركين  أكثر من نصف  التركي)33). وكذلك كان  املجتمع  في 
 من األطفال األتراك، وبدا أنهم قلقون من تقاسم املوارد مع الالجئين بالتساوي، في 

ً
لألطفال السوريين، بدال

حال منحهم الجنسية التركية، وبذلك ُيـنظر إليهم كمنافسين وعامل تهديد)34). ومن جانب آخر، اعتبر بعض 
األتراك أن مجيء السوريين كان سبًبا رئيسًيا في ارتفاع تكاليف املعيشة وأسعار املنازل واإليجارات، وقد أجبر 

)31(  Erdoğan, M. )2014(. Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siya-
set Araştırmaları Merkezi, Ankara.

)32(  Taştan, C., Haklı, S. Z., ve Osmanoğlu, E. )2017(. Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Önyargılar ve Gerçekler. Polis 
Akademisi Başkanlığı, Göç ve Sınır Güvenliği Araştırmaları Merkezi )GÖÇMER(, Ankara.

)33(  Kahraman, F. ve Nizam, Ö. K. )2016(. Mültecilik hallerini mekan üzerinden okumak: Gaziantep örneğinde Türkiyelilerin 
gözünden Suriyeli kent mültecileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9)44(, 808-825.

)34(  Güney, Ü. ve Konak, N. )2016(. Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, erillik ve vatandaşlık temelinde öteki 
algısı. Alternatif Politika, 8 )3(, 506-535.
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ذلك األسر منخفضة الدخل على الخضوع لهذا االرتفاع، وجعلهم في وضع معي�سي صعب)35).

مع  باملقارنة  اقتصادي،  تهديد  أنهم  على  السوريين  إلى  ـشير 
ُ
ت الدراسات  معظم  أن  عام  بشكل  نالحظ 

أنواع التهديدات األخرى، وُيـفسر ذلك بأن العواقب االقتصادية للهجرة السورية أكثر خطًرا على املستوى 
االجتماعي عند املجتمع التركي. هذه التصورات السلبية ال تتطابق دائًما مع الواقع، حيث ُيـعتقد أن بعضها 
تصورات مبالغ فيها، أو ال تعكس الحقائق؛ فتصور التهديد االقتصادي للسوريين على املجتمع التركي مبالغ 
في  واملساهمة  األجنبي،  املال  رأس  )تدفق  االقتصادية  العملية  في  السوريين  مساهمات  تجاهل  ويتم  فيه، 

الصادرات، والتنقل االقتصادي في املحافظات الحدودية، وزيادة القوى العاملة، وما إلى ذلك()36).

التهديد أمام الوصول إلى الخدمات األساسية:

النمو  )معدل  الديموغرافية  التركيبة  في  كبيرة  تغييرات  في  تسببوا  السوريون  أن  التركي  املجتمع  يرى 
لألتراك  منافًسا  ُيـعّدون  السوريون  بات  وبذلك  فيها،  يقطنون  التي  املدن  في  الخصوبة...(  السكاني، معدل 
ـقدمها 

ُ
ت في مجاالت الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم وخدمات البلديات. حتى إن الخدمات التي 

بعض املؤسسات أصبحت غير كافية، في مواجهة النمو السكاني غير املتوقع الناجم عن وجود السوريين، 
على حد تعبيرهم. وهذا النقص يخلق اضطرابات في املجتمع املحلي)37).

ت- األحكام املسبقة لدى بعض فئات املجتمع التركي تجاه السوريين:

ا ازدياد نسبة التحيز ضد السوريين، حيث تبين أن 49 
ً
كشفت نتائج إحدى الدراسات التي نشرت حديث

% من املشاركين في هذه الدراسة يميلون إلى االعتقاد بأن املهاجرين السوريين يأتون من »ِعرق أقل موهبة«، 
و36 % يعتقدون أن السوريين ليسوا ضحايا حرب، في حين أن 71 % منهم قالوا إن بإمكان السوريين البقاء 

 من الهجرة)38).
ً

في بالدهم واملقاومة من أجل السالم، بدال

)35(  Kaypak, Ş. ve Bimay, M. )2016(. Suriye savaşı nedeniyle yaşanan göçün ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri: Batman 
örneği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6, 84-110.

)36(  Hatice EKİCİ 720

)37(  Hatice EKİCİ 715-716

)38(  İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar. )2020(. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü. İstanbul. ss.37-38.
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ونتيجة لعائق اللغة وعيش السوريين في تركيا في مجموعات، فإن مستوى االتصاالت مع املجتمع املضيف 
محدود جًدا. لذلك تعّد التصورات املسبقة من أهم العوامل التي تحدد اتجاهات األغلبية وتوجهاتها تجاه 
سهم في تشكيل تصور لدى املواطنين األتراك ضد السوريين. حيث 

ُ
السوريين. هذه األحكام قابلة للتعميم وت

 للشجار والجريمة. 
ً

ُينظر إلى السوريين عموًما على أنهم مجتمع غير متحضر وغير موثوق به، وأن لديهم ميوال
لب من املشاركين في الدراسة 

ُ
وفي هذا السياق، تم تجميع بعض امليزات املستخدمة لتوصيف السوريين، وط

تقييم مدى موافقتهم عليها. 

رحت أسئلة حول مستوى »الكسل« 
ُ
وللحصول على تصورات حول كفاءة وقدرات املهاجرين السوريين، ط

واالنسجام  التكيف  على  السوريين  قدرة  مدى  عن  التصور  قياس  أجل  ومن  السوريين.  لدى  و«الذكاء« 
االجتماعي، ُسئل املشاركون عن مستوى »التحضر« و«الثقة« الذي ملسوه عند السوريين. وأخيًرا، من أجل 
لب من املشاركين اإلجابة عن سؤال حول كيفية 

ُ
قياس درجة التصورات عن السوريين »كمجموعة ضارة«، ط

رؤيتهم للسوريين كـ »مرتكبي جرائم« و »ميالين للشجار«. وبتحليل املتوسطات العامة للمشاركين؛ لوحظ أن 
التصورات املسبقة اإليجابية أقّل، والسلبية أعلى. على سبيل املثال، كان متوسط    التصورات  متوسط   
املسبقة عن مستوى الذكاء الذي يتمتع به السوريون )4.2( من 10، متحضرون )3( وموثوقون )3.1(. بينما 
كان متوسط    التصورات املسبقة بأن السوريين كسالى )6.2(، ميالون للشجار )7.1(، ومرتكبون للجرائم 

.(39( (7.2(

)39(  İstanbul’da Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutumlar. )2020(. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü. İstanbul. ss.39-41.
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ث- عوامل تصاعد التوتر بين السوريين واألتراك

يتعلق  وبعضها  باألتراك،  يتعلق  بعضها  الشعبين؛  بين  التوتر  تصاعد  في  تتسبب  كثيرة  عوامل  هناك 
بالسوريين، وبعضها أسباب مشتركة من كال الجانبين.

األسباب من وجهة نظر األتراك:

1 - استخدام بعض األحزاب السياسية مللف الالجئين السوريين ملصلحتها الخاصة

في أوقات االنتخابات.  في تركيا مسّيسة، وتزداد  الوجود السوري  غالًبا ما لوحظ أن االستفزازات ضد 
مكاسب  وتحقيق  السوريون،  الالجئون  يسببها  التي  املشكالت  بعض  من  االستفادة  هو  ذلك  من  والهدف 

سياسية.

ومن الالفت للنظر أن مثل هذه االستفزازات تزداد قبل أي عملية عسكرية تركية في شمال سورية. تتم 
العمال  ملنظمات حزب  داعمة  التركية، من حسابات عديدة  الحكومة  الكراهية ضد  لخلق  الحمالت  هذه 
الكردستاني PKK وحزب االتحاد الديمقراطي PYD. والهدف هو زيادة املشكالت الداخلية في تركيا، وتعطيل 
خطط الحكومة التركية إلنهاء هذه املنظمات. وقد قامت الشرطة التركية بعملية واسعة النطاق احتجزت 
2047 شخًصا، زعموا أنهم يتمتعون بامتيازات عديدة وقدموا أنفسهم على أنهم سوريون، من  من خاللها 
خالل مواقع التواصل االجتماعي. تضمنت املنشورات التي نشرها هؤالء األشخاص واملجموعات على وسائل 
ارتفاع معدالت  امتحان«، »بسبب  بدون  الجامعات  إلى  السوريين  أفكاًرا مثل »دخول  االجتماعي  التواصل 

املواليد، سيصل عدد السوريين في تركيا بعد 10 سنوات إلى 25 مليوًنا، وعندها سيطالبون باالستقالل«. 
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تتعلق بسوريين، ومحاولة  التي  الجرائم  الفردية/  التركية على األحداث  تركيز بعض وسائل اإلعالم   -  2
إلقاء اللوم عليهم في كل مشكلة

اإلعالم  وسائل  في  األمر  هذا  إظهار  في  واملبالغة  السوريين،  لبعض  ال�سيء  السلوك  عن  املستمر  اإلبالغ 
املرئية )ضرب األطفال، ترك األطفال وحدهم في املنزل، العنف ضد املرأة، وما إلى ذلك(، إضافة إلى تجاهل 
اإلنجازات والجوانب اإليجابية للسوريين أو عدم عكسها بالطريقة املناسبة، كل ذلك يؤثر سلًبا على االندماج 

بين املجتمعين السوري والتركي.

3 - امتالك األتراك مفاهيم خاطئة حول الالجئين السوريين وانتشارها بشكل ال يمكن السيطرة عليه

ليس هناك حقيقة لألخبار التي مفادها أن الحكومة التركية دفعت مبالغ كبيرة للسوريين، وقدمت لهم 
السكن املجاني، وأعفتهم من الضرائب وفواتير الكهرباء واملياه والهاتف، وسمحت لهم بدخول الجامعات 
أجل  في سورية من  يحارب  التركي  الجيش  وأن  التركي،  املجتمع  أوساط  في  منتشرة  أفكار  دون فحص. وهي 
غالبية  أن  والحقيقة  تركيا،  في  يستمتعون  السوريون  الشباب  بينما  هناك،  ُيـقتلون  وجنوده  السوريين، 
املقاتلين في عمليات )غصن الزيتون( و)درع الفرات( كانوا سوريين ينتمون إلى الجيش السوري الحر، ولكن 

مع األسف لم يتم إبالغ هذه الحقائق بشكل صحيح للجمهور.

4 - قضية منح الجنسية للسوريين

في حاالت استثنائية، بغرض  السوريين  الالجئين  الجنسية لبعض  الجهات مسألة منح  تستخدم بعض 
إثارة املجتمع في تركيا. وتزعم هذه الجهات أن منح الجنسية للسوريين مع اندالع األزمة االقتصادية في البالد 
ليس من الحكمة. ويعتقد جزء كبير من املواطنين األتراك أن باإلمكان مساعدة السوريين، على أن تكون 

إقامتهم في تركيا مؤقتة، وأن منح الجنسية لن يشجعهم على التفكير في العودة إلى بالدهم.

5 - أثر مفهوم »األنصار واملهاجرين«

جلبت خطابات بعض أعضاء الحكومة التي تقارن األتراك باألنصار، والسوريين باملهاجرين، وجهة نظر 
أنهم سيقابلون  األتراك  املواطنين  العديد من  اعتقد  الشعبين. وقد  بين  للعالقة  مباشر  دينية بشكل غير 
مجتمًعا سورًيا معظمهم من املسلمين، ولكن كانت هناك خيبات أمل طبيعية في هذه القضية. ومن ناحية 
حياتهم،  ستسهل  السخية  ومساعدته  التركي  الشعب  ضيافة  أن  اعتقدوا  الذين  السوريون،  واجه  أخرى، 
صعوبات في قبول املشكالت التي بدؤوا يعانونها بمرور الوقت. ويمكن سرد الصعوبات الرئيسية التي يعانيها 
السوريون على النحو التالي: ال يرغب األتراك في تأجير منازلهم للسوريين أو يرغبون في إيجار أكثر من املعتاد؛ 
تعرض السوريين لسوء املعاملة والظلم خاصة في الحياة العملية؛ تعرض الطالب السوريون للتمييز حتى 

التنمر في املدارس التركية.

6 - امتالك العديد من األتراك بعض األحكام املسبقة حول السوريين التي ال يمكن تغييرها

كان  وقد  املساعدة.  ويطلبون  دائًما  ويشكون  مسيئون،  السوريين  فإن  األتراك،  تصورات  لغالبية  وفًقا 
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للمسلسالت التلفزيونية التركية دور في إنشاء مثل هذه الصورة املتعلقة بالالجئين السوريين. ورّبما بسبب 
عيش السوريين حياة طبيعية وممارسة نشاطات ترفيهية لهم، وتجولهم في مراكز التسوق، ومشاركتهم في 
االحتفاالت، ووجود استثمارات خاصة بهم، ومكافحتهم للوقوف على أقدامهم، تعززت هذه األحكام املسبقة 

لدى بعض األتراك.

7 - األزمة االقتصادية

كانت األزمة االقتصادية السبب الرئيس لتزايد االحتجاج العام ضد وجود السوريين، حيث يعتقد العديد 
ملصلحة  والخدمات  االستثمارات   من 

ً
بدال للسوريين،  املساعدة  لتقديم  نفق 

ُ
ت البالد  أن موارد  األتراك  من 

املواطنين األتراك. وهناك عدد غير قليل من األتراك يعتقدون أن تزايد البطالة ومعدل الجريمة هو بسبب 
السوريين، ويبدو أن رؤية بعض الشبان السوريين الذين يتجولون في الشوارع عاطلين عن العمل تعزز هذا 

التصور.

8 - تركز السوريين في أحياء ومناطق معينة، وفتح العديد من أماكن العمل لهم في هذه املناطق

إن تركز السوريين في مناطق محددة له بعض اآلثار السلبية على الحياة اليومية لألتراك في تلك املناطق. 
على  املتزايد  الطلب  وأدى  املنطقة.  هذه  في  ستتغير  األتراك  هوية  بأن  الشعور  إلى  الوضع  هذا  أدى  حيث 
املنازل في املناطق ذات الكثافة السورية إلى زيادة إيجارات املنازل هناك. ويضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الطالب 
السوريين في بعض املدارس في تلك املناطق، وربما زاد عددهم على عدد الطالب األتراك، وتسبب ذلك في 

مشكالت مختلفة على مستوى الطالب، ومستوى املعلمين أيًضا)40).

 األسباب من وجهة نظر السوريين:

1 - بعض املواقف العنصرية تجاه السوريين

تشير بعض األبحاث إلى وجود بعض السلوكات العنصرية ضد السوريين. على سبيل املثال، أفادت شابة 
تركية -شاركت في دراسة استقصائية عن السوريين- أنها شاهدت شخًصا يهاجم امرأة سورية بتصريحات 
»عنصرية«. وفي حادث وقع في حافلة املدينة، أثار موقف شخص تركي ينتقد الطريقة التي كانت ترتدي بها 
كر أيًضا أن هناك تصرفات صارمة وازدواجية 

ُ
امرأة سورية الحجاب ردة فعل أشخاص آخرين في الحافلة. وذ

أموال  أخذ  قبلوا  إنهم  السائقين  لبعض  قيل  املدينة،  حافالت  في  املثال،  سبيل  على  املماثلة.  املواقف  في 
»نقًدا« من األتراك الذين لم يكن لديهم رصيد في بطاقة املواصالت الخاصة بهم، في حين أنهم لم يظهروا 
بعد إحراجهم. مثل هذه  منهم  املال  أخذ  وافقوا على  أنهم  أو  املوقف،  في ذلك  السوريين  السهولة مع  تلك 
السلوكات سيكون لها تأثير سلبي كبير، وستعزز السلوك »العنصري« في املجتمع، وسيكون لذلك انعكاسات 

سيئة على املجتمع بأسره.

)40(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri Ve Çözümü P 6-10 https://insamer.com/tr/turklerle-suriye-
liler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html

https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html
https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html
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2 - رّدات فعل األتراك تجاه بعض خيارات الحياة للسوريين

إنجاب  عن  يحجمون  أنهم  حين  في  السورية،  العائالت  لدى  املواليد  في  السريعة  الزيادة  األتراك  ينتقد 
هو  القضية  هذه  حول  آراءهم  يدعم  الذي  الرئيس  السبب  وإن  الحالية،  االقتصادية  الظروف  في  أطفال 
األطفال السوريون الذين يتجولون في الشوارع ويلعبون في الشوارع طوال اليوم، وقيام بعضهم بالتسول، 
وإضافة إلى ذلك، فإن السلوك العنيف لبعض العائالت السورية، وخاصة ضرب أطفالها ألسباب مختلفة، 
يسبب أيًضا رّدات فعل مماثلة. ومن أهم القضايا التي يتفاعل معها األتراك وتثير حساسية تجاه السوريين: 
الزواج املبكر؛ تعدد الزوجات؛ النساء السوريات اللواتي يتزوجن من أتراك. إضافة إلى أن مشاهدة األتراك 
لعدد كبير من السوريين يزورون سورية، خالل العطالت واألعياد، تجعلهم يتساءلون: »طاملا أن بإمكانهم 
العودة إلى مناطقهم، ملاذا ال يزالون يعيشون في تركيا؟ ملاذا ال يعودون ويساهمون في إعادة إعمار بالدهم؟«. 
وال شك في أن أولئك الذين ينتقدون هذا األمر ليس لديهم فكرة كبيرة عن الحياة والخدمة والوضع األمني   

في سورية.

3 - السلبيات التي سببتها الحرب في املجتمع

ال يجب تجاهل اآلثار السلبية لسنوات الحرب على السوريين؛ حيث تسببت صدمة اللجوء واالنتقال 
إلى مجتمعات جديدة في خلق مشكالت يصعب فهمها والتعامل معها، وقد تسببت هذه السلبيات في هزات 

نفسية عميقة، ال تزال آثارها مستمرة عند الغالبية العظمى من السوريين.

4 - معوقات بيروقراطية في املعامالت الرسمية

القرارات  أو  بالقوانين  تتعلق  بمسائل  الرسمية  التركية  السلطات  إلى  يتقدمون  الذين  السوريون  يعاني 
املرتبطة بهم، سلبيات مختلفة، إما ألن املوظف املعني ليس على علم بالقرار، أو ألن القرار دخل حيز التنفيذ 
الدوائر الرسمية  في  التباًسا لكال الطرفين، خاصة  بعد مدة طويلة من صدوره. مثل هذه املواقف تسبب 
املمنوحة  املؤقتة  الحماية  هوية  وثيقة  الرسمية  الدوائر  في  موظفون  يقبل  ال  آلخر،  وقت  ومن  املزدحمة. 

للسوريين، ويطلبون جواز سفر مختوًما قانونًيا وصالًحا، ويزيد ذلك األمر تعقيد األمور على السوريين)41).

األسباب املشتركة بين الطرفين:

1 - الخلفيات الثقافية املختلفة واألحكام املسبقة الراسخة للشعبين

له؛  اليومية  الحياة  وعادات  اآلخر  الطرف  ثقافة  عن  واضحة  وفكرة  معرفة  الجانبين  كال  لدى  ليس 
فالسوريون يعرفون الشعب التركي كمجتمع »علماني ليبرالي« بقدر ما يمكنهم رؤيته من املسلسالت والبرامج 
التي يشاهدونها على القنوات الفضائية التركية التي وصلت إلى الدول العربية، منذ بداية العقد األول من 
القرن الحادي والعشرين. وتم من خاللها إهمال الجوانب التي تعكس القيم األساسية للشعب التركي، إضافة 
العربية، ومنها سورية. وأبرز  الدول  في  الحياة االجتماعية  البعد عن فهم واقع  التركي بعيد كل  أن املجتمع 
)41(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri Ve Çözümü P 10-13 https://insamer.com/tr/turklerle-suri-
yeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html

https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html
https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html
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سمات الشعوب العربية في نظر األتراك التبذير والتخلف والجهل الشديد. مثل هذه التصورات الراسخة 
ا خطيًرا بين الجانبين.

ً
تسبب احتكاك

2 - السوريون ال يريدون أن ُيـنظر إليهم كالجئين

السوريون شعب فخور يعتز بنفسه. ولهذا السبب، يرفضون أن ُينظر إليهم على أنهم »طالبو لجوء«، وأن 
ُيعاملوا على هذا النحو. على سبيل املثال، تحدثت الحكومة في بيان عن حجم النفقات التي تم إنفاقها على 
الالجئين السوريين في تركيا، وقد أزعج هذا األمر كثيًرا من السوريين. فعلى عكس ما يعتقده معظم الناس، 
يعيش معظم السوريين في تركيا من دون مساعدة، ويدفعون إيجارهم وفواتيرهم بأنفسهم، وبعضهم يعيش 

من األموال التي جلبها من سورية.

العائالت السورية،  العائلة، شهرًيا، لبعض  في  ليرة تركية، عن كل فرد   120 التركي  الهالل األحمر  يمنح 
احتياجاتهم  من  القليل  تلبية  السوريون  يستطيع  املساعدة،  وبهذه  ما.  نوًعا  صعبة  معينة  شروط  ضمن 
األساسية. بينما يوفرون احتياجاتهم املتبقية بأنفسهم. لذلك، هم على استعداد للعمل في وظائف وأعمال 

غير عادلة على اإلطالق، من حيث األجور وظروف العمل.

3 - الحساسيات الدينية والطائفية

 أمام االنسجام بين املجتمعين، إال أنها تحتوي على نقاط ضعف 
ً
ال تعّد هذه الحساسيات عموًما عقبة

تستغلها بعض الجهات لزيادة املشكالت بين الطرفين. ويتردد السوريون بشكل عام في االنخراط في أي جدل 
ديني أو طائفي مع األتراك، ألنهم يخشون أن تؤدي مثل هذه املناقشات إلى خالفات في املجتمع، لكون كثير 
من األتراك ال يقبلون تصريحات أو آراء دينية من السوريين، وإن كانت مدعومة باألسباب واألدلة، ويظهرون 

التزاًما متعصًبا جًدا ملا يتعلمونه من شيوخهم، ويعتقدون أن السوريين ال يعرفون املمارسات الدينية)42).

ج- رّدات أفعال السوريين تجاه املوقف التركي

تسبب حمالت التحريض ضد السوريين القلق والخوف لدى العديد منهم، وتسهم بعض األحداث، مثل 
االعتقال املتكرر والترحيل لعدد كبير من السوريين الذين ليس لديهم وثيقة هوية رسمية، في زيادة مثل هذه 
املشاعر، إضافة إلى أن السرقة واالحتيال وإساءة املعاملة واالستغالل من قبل بعض أرباب العمل دفعت 
الالجئين السوريين )نتيجة عدم االهتمام الكافي والالزم من قبل قوات األمن والشرطة التركية بشكاواهم( إلى 
االمتناع عن اللجوء إلى السلطات القانونية لطلب حقوقهم. وكانت النتيجة األكثر خطورة لهذا الوضع هي أن 
السوريين الذين تعرضوا ملثل هذه الحوادث يحاولون إقامة العدل بأنفسهم، بشعور الدفاع عن النفس. من 
ناحية أخرى، تنشر بعض الجهات الحكومية التركية وبعض املسؤولين إحصاءات مختلفة، من وقت آلخر، 

لحل سوء الفهم هذا بشأن السوريين في املجتمع.

)42(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri Ve Çözümü P 13-17 https://insamer.com/tr/turklerle-suri-
yeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html

https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html
https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-ve-cozumu_2187.html
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ويضاف إلى ذلك انتقاد وإدانة معظم حمالت االستفزازات والتصريحات العدوانية ضد السوريين، على 
مواقع التواصل االجتماعي من قبل العديد من األتراك. كل هذا يرحب به السوريون بالطبع، وُيـقلل التوتر 
ويزيد من شعورهم باالمتنان. ويرحب السوريون أيًضا ببعض مقاطع الفيديو والجهود املماثلة التي اتخذها 
للمواطنين  املبادرات  هذه  مثل  وإن  للسوريين.  الحقيقية  الصورة  إظهار  محاولة  في  التركي،  الشباب  بعض 

األتراك لها تأثير مهم على تخفيف التوترات والخوف في املجتمع وقبول السوريين)43).

ح- حلول مقترحة لزيادة التواؤم واالنسجام بين السوريين واألتراك

مع األخذ في االعتبار أن لدى املجتمع التركي مواقف سلبية تجاه السوريين، والتصور الكامن وراء هذه 
السوريين  تجاه  املجتمع  وسلوكات  مواقف  تحسين  إلى  تهدف  التي  السياسات  أن  الواضح  فمن  املواقف، 
بحاجة إلى تطوير، من أجل تسهيل التعايش بين املجتمع التركي والسوريين في وئام. وفي هذا السياق، يمكن 

إدراج التوصيات على النحو التالي:

)األطفال  فئاتهم  اختالف  على  املحليين،  السكان  لدى  الوعي  لتطوير  دراسات  إجراء  املهم  من   ،
ً

أوال
في تركيا، وكيف يعيشون، وماذا  والشباب والنساء والرجال( حول الالجئين السوريين )من هم، وملاذا هم 
يفعلون، وما إلى ذلك...(. حيث يجب أن يحصل املجتمع التركي على معلومات صحيحة عن السوريين الذين 
 من تكوين معلومات خاطئة قد تزيد من الحساسية تجاه السوريين. وفي هذا السياق 

ً
يعيشون معهم، بدال

يمكن توفير الدعم لوسائل اإلعالم الوطنية واملحلية، أو تنظيم أنشطة توعية حول تصورات التهديد املبالغ 
فيها، مثل »زيادة معدالت جرائم الالجئين السوريين«، من أجل تغيير وجهات نظر املجتمع تجاه السوريين 
نجز هذه الدراسات بإشراف الجامعات أو مؤسسات الدولة التي توفر إنتاًجا 

ُ
بشكل إيجابي. ومن املهم أن ت

ا للمعلومات.
ً
موثوق

واختالفات  الثقافية  القيم  إلى  املجتمع  في  املوجودة  التهديدات  تصورات  من  كبير  جزء  يستند  ثانًيا، 
نمط الحياة. ومن أجل التعامل مع هذه التصورات، من املهم الكشف عن أنظمة القيم الدينية والثقافية 
املشتركة وأنماط الحياة املشتركة بين املجتمع التركي والسوري، وتطوير مشاريع مشتركة تؤكد هذه القيم، 

وتنظيم املهرجانات والندوات، والتوعية بالجوانب املماثلة لبعضها البعض.

ا، بالنظر إلى فكرة أن »السوريين يسلبون أعمال األتراك«، والشعور باملنافسة والتهديد الذي تنتجه 
ً
ثالث

هذه الفكرة، يمكن توفير فرص عمل جديدة كحّل لتجنب الصراعات االجتماعية التي أوجدتها املنافسة 
فيها  يعيش  التي  املناطق  في  والسوريين،  األتراك  توظيف كل من  لزيادة  املبادرات  املهم دعم  املتزايدة. ومن 
السوريون بكثافة، من أجل إدراج السوريين بشكل عادل وآمن في أسواق العمل. ومن جانب آخر، سيكون 
األتراك  سينافسون  أنهم  أيًضا  ُيعتقد  حيث  جديًدا،  أمًرا  التركية  الجامعات  من  السوريين  الطالب  تخرج 
الهندسة والصيدلة والطب  في مجاالت  التوظيف  زيادة فرص  املهم  السبب، من  ولهذا  العمل.  على فرص 

والتدريس. 

)43(  Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri Ve Çözümü P 5-6
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توفير  بين املجتمعين، من خالل  املواقف  التحيز وتحسين  الحد من  في  تأثيًرا  العمل  رابًعا، إن ألسواق 
فرص االتصال بينهما، حيث إن األتراك الذين لديهم تفاعل وتجارب مع الالجئين السوريين لديهم مواقف 
أكثر إيجابية، ويرون أن السوريين أقّل تهديًدا، مقارنة بالذين ليس لديهم تجربة أو تواصل مع السوريين. في 
ضوء هذه النتائج، ُيـقترح أن يقوم واضعو السياسات بإدراج لوائح مختلفة تدعم تفاعل السوريين واملجتمع 

املحلي في أسواق العمل.

التي تستهدف  للمشاريع  إلى الخدمات األساسية، يمكن  الوصول  في  أخيًرا، من أجل تجنب الصعوبات 
وخلق  والصحة،  البلدية  مثل  األساسية  الخدمات  مجاالت  في  االستيعابية  القدرة  زيادة  املحليين  السكان 
مصادر دخل للشباب. وتحتاج البلديات واملؤسسات الصحية التي تقّدم الخدمات للمجتمعات املحتاجة إلى 
تنظيم وتنسيق عملها بشكل أكبر، إضافة إلى أن القيام باملزيد من االستثمار في الخدمات األساسية واملبادرات 
املحلية من بين الخطوات املهمة التي يمكن اتخاذها ملنع النزاعات التي قد تنشأ بين املجتمعين. ومن أجل 
يتم تقاسمها مع السوريين،  بأن »املوارد محدودة«، »سيتم استنفاد املوارد، ألنه  القائلة  التصورات  كسر 
في  االستيعابية،  القدرات  فرص  من  ستزيد  التي  املشاريع  تطوير  يجب  تهديًدا«،  السوريين  وجود  و«يمثل 

مجاالت الخدمات األساسية وفي أسواق العمل، ويجب إعالن هذه املشاريع للسكان املحليين)44).

خ- وصف الالجئين السوريين لحياتهم في املجتمع التركي

في هذه الفقرة، سنتحدث عن مجتمع الالجئين السوريين في تركيا من خالل تصوراتهم عن املجتمع التركي 
التركي تجاه  آراء املجتمع  السابقة،  الفقرات  في  باستفاضة،  ومشاعرهم تجاهه، وذلك بعد أن استعرضنا 
بإجراء استطالع  الغاية، قمنا  أتراك. ومن أجل هذه  باحثون  بها  اللجوء السوري، من خالل دراسات قام 
رأي شمل 1184 الجًئا سورًيا في تركيا فوق عمر 18، من كال الجنسين ومن مختلف االختصاصات العلمية، 
إضافة إلى تنفيذ 3 مجموعات )فوكس غروب( تناولت قضايا التعليم والصحة والعمل للسوريين في تركيا، 
صلة  لها  التي  والتركية  السورية  الشخصيات  بعض  مع  املعمقة  املقابالت  من  العديد  بإجراء  أيًضا  وقمنا 

مباشرة بواقع السوريين في تركيا. وسنتعرض تباًعا النتائج التي توصلنا إليها بحسب محاور الدارسة.

التركي، قمنا -من خالل استطالع  وفي إطار الحديث عن وصف الالجئين السوريين لحياتهم في املجتمع 
الرأي الذي أجريناه- بطرح مجموعة من الخيارات متعلقة بهذا األمر على أفراد العّينة من الالجئين السوريين، 
التالي عرٌض  الجدول  أو عدم تحققها، وفي  إليهم  بالنسبة  الخيارات  وطلبنا منهم تحديد درجة تحقق هذه 

مجمٌل آلراء السوريين املشاركين في االستطالع:

)44(  EKİCİ, H. )2019(. Türk Toplumunda Suriyelilere Yönelik Algilanan Tehditler Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Politika Çalışma-
ları Dergisi. S.44. ss. 720-723.
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جدول يوضح مدى تحقق بعض العبارات لدى أفراد عينة الدراسة التي تصف حال السوريين في 
تركيا

العبارة
بشكل 
ضعيف

بشكل 
متوسط

بشكل 
مرتفع

غير 
املجموعال أعلممحققة 

 100%16.647.328.47.80.0أعيش هنا نمط حياتي الذي أختاره بكل حرية

 100%31.436.517.913.50.7يسهل املجتمع املحيط قدرتي على االندماج

ا أمامي في العيش هنا
ً

 100%17.225.029.128.70.0تشكل اللغة التركية عائق

أجد صعوبة في موضوع حرية التنقل الشخ�صي 
هنا

14.223.025.037.50.3%100 

أجد مرونة في إقامة عالقات جيرة وصداقة مع 
األتراك

26.733.817.921.30.3%100 

 100%27.032.118.619.92.4أشعر بالعنصرية تجاهي في محيطي التركي

تعامل موظفي شعبة األجانب مع السوريين غير 
جيد

18.930.434.112.54.1%100 

 100%16.934.533.111.83.7تعامل موظفي الهجرة مع السوريين غير جيد

تعامل موظفي املؤسسات الرسمية التركية مع 
السوريين جيد

26.745.916.29.12.0%100 

 100%15.239.929.112.83.0أجد صعوبات في املعامالت القانوينة

 100%22.341.628.77.10.3تأقلمت مع عادات وثقافة املجتمع التركي

أرغب بالحصول على الجنسية التركية واالستقرار 
الدائم هنا

7.119.364.55.43.7%100 

بأنهم  يشعرون  عام  بشكل  السوريين  أن  نجد  السابق؛  الجدول  في  الواردة  للنتائج  تفصيلية  وبقراءة 
قادرون على العيش بنمط الحياة الذي يفضلونه، بكل حرية، بنسبة وصلت إلى نحو 92 %، وإن بدرجات 
تركيا  في  العيش  أجل  من  للسوريين  املعطاة  الحرية  من  جيدة  مساحة  يعكس  إيجابي  أمر  وهذا  مختلفة. 
بالطريقة التي تناسبهم. ولكنه بحسب رأي بعض من شارك معنا في جلسات النقاش املركز ينعكس سلًبا 
نفسًيا  حاجًزا  يشكل  ذلك  أن  اعتبار  على  التركي،  املجتمع  مع  االندماج  على  تركيا  في  السوريين  قدرة  على 
بين السوريين واألتراك، الختالف نمط الحياة والخلفية الثقافية لكل طرف. وبالتالي، يرى بعض املشاركين 
ضرورة أن يحاول السوريون مراعاة املجتمع التركي، من حيث عاداته وثقافته، بحيث ال يشعر هذا املجتمع 
أنه مهدد ثقافًيا، وهي إحدى التهديدات املحتملة التي تحدثنا عنها على لسان الباحثين األتراك، والتي يشعر 

بها املجتمع التركي حيال الوجود السوري.
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وعن رأي السوريين أفراد عينة البحث، بمدى تسهيل املجتمع املحيط لعملية االندماج به، نجد أن 44 
% قالوا إن ذلك غير محقق أو محقق بشكل ضعيف، في حين أن من قال إنه متحقق بدرجة متوسطة كانوا 

36.5 %، أما من قالوا إن املجتمع املحيط يسهل عملية االندماج بشكل كبير، فلم تتجاوز نسبتهم 18 %.

أما بالنسبة إلى حاجز اللغة وتأثيره في حياة السوريين، فال تزال اللغة تشكل عائًقا أمام السوريين بنسبة 
29 %، وتعد اللغة حاجًزا  54 % منهم. في حين أنها لم تعد عائًقا أمام نحو  كبيرة ومتوسطة لدى أكثر من 
أنهم  يفترض  الذين  الجامعات  طالب  بعض  لدى  حتى  التركي،  املجتمع  في  السوريين  اندماج  أمام  أساسًيا 
يتحدثون اللغة التركية جيًدا، ولكنهم -بحسب ما ورد في جلسات النقاش املركز- ينكفئون عن املشاركة في 
أحاديث مع الطالب األتراك، أو حتى ممارسة نشاطات مشتركة معهم، على اعتبار أنهم يتعرضون للسخرية 
األمور  في  إال  األتراك،  الطالب  مع  التشارك  عن  منهم  كثير  فيحجم  الكالمات،  لبعض  لفظهم  طريقة  من 
الضرورية املتعلقة بأمور الدراسة. فكثير من الطالب السوريين قالوا إنهم يتعرضون ل�سيء من العنصرية 
في التعامل، سواء من قبل الطالب األتراك أو من بعض األساتذة في الجامعات واملدارس، وال يجدون منهم 
التعاون املطلوب. حتى إن بعض املوظفين يتعمدون عرقلة شؤون الطلبة السوريين، ولو كانوا مستوفين 
الشروط املطلوبة. وطبًعا هذا الكالم ال ينطبق على جميع الطالب وال املدرسين واملوظفين األتراك، فبعضهم 
متعاون بشكل جيد مع السوريين. ويبدو أن هذا التعامل عائٌد -بحسب ما قال بعض املشاركين في جلسات 
النقاش- إلى الخلفية السياسية واالجتماعية التي ينتمي إليها هؤالء األشخاص، وهذه النتيجة تتفق مع ما 
جاء لدى الباحثين األتراك من أن الخلفية السياسية ألفراد املجتمع تؤثر بشكل كبير في تحديد املوقف من 

الوجود السوري في تركيا.

يشعرون  بأنهم  الرأي  استطالع  في  املشاركين  السوريين  أرباع  ثالثة  من  أكثر  صّرح  دراستنا،  إطار  وفي   
-بدرجات متفاوتة- ب�سيء من العنصرية من املحيط التركي، في حين أن نحو 20 % فقط قالوا بعدم شعورهم 
التي  الخاصة  أكثر واالكتفاء بمجتمعاتهم  إلى االنعزال  السوريين  الشعور يدفع  العنصرية. هذا  بمثل هذه 
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أوجدوها في املجتمع التركي. على الرغم من أن نحو نصف أفراد العينة يجدون مرونة مرتفعة أو متوسطة 
من قبل جيرانهم في سبيل إقامة عالقات جيرة وصداقة معهم، والنصف اآلخر إما ال يجد مثل هذه املرونة 

 وإما يجدها بنسبة منخفضة.
ً

أصال

من  قابلناهم  ممن  كثيٌر  ذلك  وأكد  التنقل،  حرية  تركيا،  في  للسوريين  العيش  تسهيل  في  يساعد  ومما 
 أو أصحاب حرف ومستثمرين.. وعلى الرغم من أهمية هذا األمر، فإن 

ً
السوريين، سواء كانوا طالًبا أو عماال

أكثر من 62 % من أفراد العّينة قالوا إنهم يعانون صعوبات في موضوع حرية التنقل، كصعوبة الحصول 
على إذن السفر، علًما أن استخراج إذن السفر أصبح إلكترونًيا، في الفترة الحالية، ولكن استخراجه ما يزال 
صعًبا لدى شريحة كبيرة من السوريين، وخصوًصا لدى األفراد غير املتعلمين أو الذين ال يجيدون التعامل 
مع التطبيقات اإللكترونية، علًما أن الحصول على إذن سفر يحتاج إلى مبرارات، وأحياًنا ال تتم املوافقة على 
منحه. ويضاف إلى الصعوبات التي تحدث بها املشاركون عدم قدرة السوريين على السكن إال في الوالية التي 
استخرجوا منها هوياتهم الشخصية )الكميلك( وقد سّبب ذلك مشكالت لعدد كبير من العوائل السورية التي 
غالًبا ما تحاول السكن في أماكن حصولها على عمل، بغض النظر عن مكان استخراج الهوية )الكمليك(. وما 
األزمة التي عاشها السوريون في مدينة إسطنبول ببعيدة، حيث أجبرت حمالت التفتيش كثيًرا من العوائل 

السورية على ترك أعمالهم، والعودة إلى الواليات األصلية لهم، األمر الذي سبب لهم كثيًرا من املتاعب.

ويعتقد كثير من السوريين أنهم استطاعوا التأقلم مع عادات املجتمع التركي بدرجات متفاوتة، حتى إن 
29 % من السوريين يعتقدون بأنهم تأقلموا بدرجة مرتفعة. وبحسب ما بينت نتائج الدراسات التركية، فإن 
املجتمع التركي يزداد بعًدا عن السوريين، مع مرور الزمن، كما بّينا في فقرات سابقة. وهذا يعكس فجوة كبيرة 
بين املجتمعين السوري والتركي، وعدم فهم من كال الطرفين لآلخر. وقد علل املشاركون في جلسات النقاش 
ذلك بقولهم إن املجتمع التركي بشكل عام نفَر من السوريين، بسبب بعض التصرفات الفردية من السوريين 
التي عمل اإلعالم على تضخيمها، وعملت املعارضة التركية على ترويجها واستغاللها بأبشع الصور، لدرجة 
أن السوري أصبح مادة أساسية في التجاذبات السياسية والدعاية االنتخابية. وهذا كله انعكس سلًبا على 

نظرة املواطن التركي تجاه السوريين عامة.
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في ما يتعلق بوصف السوريين لحياتهم في تركيا، مع املؤسسات الحكومية التي يتعاملون معها، تبّين أن 
الغالبية العظمى من السوريين غير راضين عن أداء كل من موظفي شعبة األجانب وموظفي إدارة الهجرة، 
12.5 % قالت بعكس ذلك. حتى إن  بأنه غير جيد، مقابل نسبة ضئيلة لم تتجاوز  التعامل  ووصفوا هذا 
التي  السيئة  التعامل  وطريقة  الكبيرة،  معاناتهم  عن  تحدثوا  املركز  النقاش  بجلسات  املشاركين  من  كثيًرا 
يالقونها في هاتين الجهتين، من تمييز عنصري وصعوبة الحصول على موعد، وطول مدة االنتظار لهذا املوعد 
بعد الحصول عليه، وساعات االنتظار الطويلة أمام أبواب هذه الدوائر، وعبوس املوظفين أثناء تقديمهم 
ل السيستم أو تعطليه.. وكثير من املشكالت األخرى. حتى إن أحد املشاركين 

ّ
للخدمة، ويضاف إلى ذلك تعط

تحدث عن مشكالت في عمله كادت تكون سبًبا في فصله من العمل، نتيجة غيابه املتكرر في سبيل تسيير 
معاملة في دائرة الهجرة. وقد قال املشاركون في استطالع الرأي بنسبة قاربت 85 % إنهم يجدون صعوبات في 
املعامالت القانونية الخاصة بهم، بدرجات متفاوتة، مقابل ما نسبته 13 % فقط قالوا إنهم لم يجدوا مثل 

هذه الصعوبات. 

وعلى النقيض تماًما جاءت النتيجة مغايرة، لدى وصف السوريين لتعامل موظفي املؤسسات الرسمية 
التركية »باستثناء دائرة الهجرة وشعبة األجانب«، فقد قال 9 % فقط إن تعاملهم غير جيد، مقابل 46 % 
تعامل جيد بدرجة عالية، وقد عزا أحد  بأنه  قالوا  التعامل جيد بدرجة متوسطة، و16 %  إن هذا  قالوا 
للسوريين  خدماتها  وتقدم  خدمية،  بمعظمها  املؤسسات  هذه  أن  إلى  ذلك  النقاش  جلسات  في  املشاركين 
واألتراك على حد سواء. على عكس املؤسستين السابقتين اللتين ال تتعامالن إال مع األجانب، ومن ضمنهم 

السوريون. والشكل التالي يوضح األرقام التي استعرضناها بالتفصيل.
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السوريون وسوق العمل

وجد السوريون في تركيا أنفسهم أمام سوق جديد للعمل، يختلف عما عهدوه في سورية، كانت مزيته 
الرئيسة، بالنسبة إليهم، هي غياب اإلطار القانوني الناظم لعملهم. فالسوريون في تركيا يخضعون -كما هو 
معروف- لنظام الحماية املؤقتة، بانتظار ما ستؤول إليه األوضاع السياسية وامليدانية في الحرب الدائرة 

على األرض السورية.

حمل السوريون معهم كفاءاتهم الحرفية واملهنية، وحاولوا بطرائق شتى إيجاد فرص للعمل. وكان لهم 
عموًما ما أرادوا، مع غض النظر من الحكومة التركية عن قانونية عملهم بداية األمر. فاليد السورية العاملة 
ا لها هنا، لكن بشروط رّب العمل وأحوال السوق الذي تغيب فيه الضمانات، 

ً
التي تتميز بمهارتها وجدت سوق

بالعمالة التركية. وتتباين شروط عمل املهنيين السوريين في مستوى الدخل األسبوعي أو الشهري،  مقارنة 
العمل  بين رب  والعالقة  العمل  األخرى من صحة وحوافز وغيرها، بحسب قطاع  الضمانات  وفي مستوى 

والعامل، إضافة إلى عوامل أخرى.

أ- األوضاع القانونية للعمالة السورية في تركيا

السنوات  في  تتوقف  لم  التي  األعداد  وتزايد   ،2011 العام  منذ  تركيا،  إلى  السوريين  الالجئين  تدفق  مع 
التي تلهتا، كان ال بد للحكومة التركية أن تحاول تنظيم الوجود السوري من ناحية قطاع العمل. ففي عام 
2014، سمح القانون رقم )29153( بشأن الحماية املؤقتة للسوريين، املنشور في الجريدة الرسمية في تشرين 
األول/ أكتوبر 2014، للمهاجرين السوريين رسمًيا، بالحصول على تصريح عمل)45). كما تسمح اللوائح لهؤالء 
املهاجرين ببدء أعمالهم التجارية، بمساعدة القروض الصغيرة التي تمنحها الحكومة التركية)46). وبناء عليه، 
»الحماية  على  الحاصلين  األجانب  عمل  ينظم  قراًرا   2016 عام  منتصف  التركية  الحكومة  أصدرت  فقد 
املؤقتة«، ومنهم السوريون في تركيا. وقد تضمن القرار جملة من البنود املتعلقة بعمل السوريين )ممن هم 

تحت بند الحماية(، ومن تلك البنود)47):

 لحصول السوري على تصريح بالعمل، أن يكون م�سى على تسجيله بنظام الحماية املؤقة 
ً

- ُيشترط أوال
6 أشهر )أي بعد 6 أشهر من حصوله على الكيملك(، إضافة إلى أن عليه التقدم للحصول عليه من قبل رّب 
العمل، من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة العمل، بشرط أن ال تزيد نسبة العاملين األجانب على 10 % من 

)45( Resmi Gazete, Regulation Number 29153. 2014. Available online:
 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022.htm )accessed on 25 June 2019.

)46(   -Paksoy, H.M.; Koçarslan, H.; Kılınç, E.; Tunç, A. Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis ˙Ili Örne˘ gi. Birey ve Toplum Sosyal 
Bilimler Dergisi 2015, 5, 143–173. [Cross Ref[

)47(   -https://8rbtna.com/new_piv_hak_alamal.php
https://8rbtna.com275--تفاصيل-املعلومة-1/كل-املعلومات-التي-تشرح-قانون-اذن-العمل-للسوريين/
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نسبة العاملين األتراك.

- نص القرار على إمكانية حصول الطالب )طالب الجامعات والدراسات العليا( الحاملين لبطاقة الحماية 
املؤقتة على تصريح بالعمل.

فئة  وهم  بميزاته،  واالستفادة  بالعمل،  تصريح  على  الحصول  حق  من  محددة  فئات  القرار  استثنى   -
إذن  الحصول على  بعد  إال  الطبية(،  أطباء وممرضين واالختصاصات  )من  الصحية  املجاالت  في  العاملين 
مسبق من وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي، للتثبت من صحة الشهادات العملية غير التركية 

ومعادلتها.

- استثناء العاملين األجانب، ومنهم السوريون الذين يحملون بطاقة الحماية املؤقتة، العاملين في الزراعة 
واألعمال املوسمية، من الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل، شريطة حصول صاحب العمل على إعفاء 

من تصريح العمل للعاملين لديه من مديرية العمل في املنطقة أو املحافظة.

- ضرورة التقيد بالحد األدنى لألجور املقرر من قبل وزارة العمل، وهو )1300 ليرة تركية(.

وتمنع القوانين التركية األجانب العمل في أعمال معينة، وال يمكن لألجنبي الحصول على إذن عمل في مهن 
)طب األسنان، التمريض، الصيدلة، خدمات الطب البيطري، إدارة املشافي، املحاماة، كّتاب العدل، األمن 

الخاص، البحارة، صيد األسماك، باإلضافة إلى جميع وظائف الخدمة العامة(.

وعلى الرغم من صدور قرار عام 2016، بقيت الحال بالنسبة إلى العمال على ما هي عليه، عمل بدون 
النظر عن األعمال السورية غير  ترافًقا مع غض  للعمال السوريين،  ضمانات، وعدم استخراج إذن عمل 

الرسمية التي تحتاج إلى تصريح وإذن.

وفي دراسة إحصائية عام 2017، أجرتها جمعية تطوير اإلنسان التركية ))İNGEV بالتشارك مع معهد 
التي  تركيا، وحجم املساعدات  في  السوريين  بين  العمل  تم رصد نسب   ،(48((IPOSOS( الفرن�سي الدراسات 
نحو  مع  شخصية  مقابالت  على  الدراسة  واعتمدت  املصرفية.  وحساباتهم  اليومي،  ودخلهم  لهم،  قدمت 
س، ماردين، 

ّ
1200 الجئ، في عشر محافظات: إسطنبول، غازي عنتاب، أورفا، هاتاي، أضنة، مرسين، كل

بورصة، إزمير. وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 31 % من الالجئين السوريين يعملون، وأثبتت اإلحصائية أن 
ليرة   140 ليرة تركية(، بما يعادل مبلغ   4.6( معدل القوة الشرائية للفرد السوري ال يتجاوز دوالرين يومًيا 

للفرد شهرًيا. ويشمل املبلغ اإلنفاق على املستلزمات األساسية، من الطعام والشراب ومواد التنظيف.

وال يتجاوز عدد السوريين الذين يملكون حسابات مصرفية في تركيا نسبة 4 %، بينما تقّل نسبة من يملك 
بالنسبة  2 %، ال سيما مع صعوبة فتح حسابات مصرفية  التركية عن  في املصارف  ائتمانًيا  منهم اعتماًدا 
إليهم، ألن الكيملك )بطاقة التعريف تحت الحماية املؤقتة( ال تكفي لفتحها، بل يحتاجون إلى إقامة نظامية. 
وتوصلت الدراسة إلى أن 6 % فقط يحصلون على دعم إما عيني وإما نقدي. ومن بين كل عشرة سوريين، قال 

)48(  - http://ingev.org/en/ingev-reports/
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ا. وبالنسبة إلى العمالة السورية في تركيا، فقد بينت الدراسة أن
ً
تسعة منهم إنهم ال يتلقون مساعدات إطالق

- نحو 17 % منهم يعملون مع أصحاب العمل األتراك، بينما 5 % فقط إلى جانب السوريين.

- نسبة البطالة بين السوريين تعادل 50 %، وأنهم يبحثون عن عمل.

- ال يعمل 50 % من الرجال، ويبحث نحو 24 % منهم فقط عن عمل.

- أما النساء، فنسبة العمل بين الراغبات بالعمل ال تتجاوز 8 %، في حين 9 % منهن عاطالت، مقابل 73 
% منهن ال يعملن وال يرغبن بذلك.

- يعمل نحو 650 ألف الجئ سوري في تركيا، سواء كانوا مسجلين أم ال.

وفي دراسة سورية )49)، بعنوان )املهنيون السوريون في مدينة إسطنبول، الواقع واملستقبل( 2018، تبّين 
أن هناك تنوًعا في قطاعات العمل املنهي للسوريين في إسطنبول، مع ميل األغلبية إلى العمل ضمن القطاع 
الحر في )الخياطة، الحالقة، التجارة، الكهرباء، الصحية( أكثر من بقية القطاعات املهنية. وكذلك أظهرت 
الدراسة امليدانية ميل أفراد عينة الدراسة إلى البحث املستمر عن عمل جديد، في مهنة تعود عليهم بأجر 
أفضل، لذلك هناك تنقل بين املهن وعدم استقرار في مهنة محددة، كما أظهرت نتائج الدراسة امليدانية 
دخول السوريين في إسطنبول في مجاالت االستثمار في القطاعات الخدمية )مطاعم، فنادق، بقاليات(، إذ 

تبين أن عدًدا من العمال السوريين يعملون لدى أرباب عمل سوريين.

لكن في عام 2019 بدأت تظهر العديد من اإلجراءات الجدية في قوننة عمل السوريين. فبعد سنوات من 
»التساهل« مع أوضاع السوريين، ظهرت سياسات حكومية جديدة بحق الالجئين السوريين الذين ال يملكون 
ا قانونية رسمية )كملك( في املدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول. وقد وصل التشديد إلى حد التهديد 

ً
أوراق

بترحيل كل الجئ سوري يعمل في السوق التركية دون الحصول على إذن عمل رسمي، صادر عن »وزارة العمل 
والضمان االجتماعي« التركية.

اختار العامل السوري التواري عن األنظار أو التغيب عن العمل، بسبب حصر القانون التركي تقديم 
الطلب على إذن العمل بصاحب العمل أو املشروع، وليس بالعامل، أو عدم قبول رب العمل استخراج إذن 
عمل له، نتيجة تكاليف الضريبة الشهرية املترتبة على إذن العمل، إلى جانب ضرورة االلتزام بالحد األدنى 

الشهري لألجور في تركيا للعام2019، البالغ 2020 ليرة تركية.

ثمة نقطة مهمة هنا، وهي أن العمل بدون تصريح عمل يعني أنه ال يحق للعامل الحصول على أي حقوق أو 
ضمان قانوني أو تأمين اجتماعي أو تعويض، في حال حصول إصابة عمل، ألن الضمان الصحي )sgk( مرتبط 
صاحب  قبل  من  املدفوعة  األمومة  تأمين  أو  الصحية  الرعاية  على  تحصل  لن  لذلك  العمل،  بإذن  حصًرا 
العمل. وفي حال حدوث أي حادث في العمل، فلن يتم تعويض العامل عنه أو عن أي خطر منهي قد يتعرض 

)49)  - املهنيون السوريون في مدينة إسطنبول، الواقع واملستقبل، حسام السعد وطالل مصطفى، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018،
 https://www.harmoon.org/reports/
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له. وفي حال حدث »خالف بين صاحب العمل واملوظف« ال يحق للموظف التقدم بطلب للمحكمة.)50) وإذا 
 للحصول على 

ً
ما قرر صاحب العمل إقالة املوظف )الذي ال يحمل تصريح عمل( فلن يكون املوظف مؤهال

م راتبه. ومن ناحية أخرى، 
ّ
مكافأة أو تعويض نهاية الخدمة أو ما شابه ذلك. وليس هناك ما يضمن له تسل

في حال قيام الجهات اإلدارية بالسؤال عن إذن العمل للعامل الذي ال يمتلكه؛ فللمالية فرض غرامة مالية 
على كل من صاحب العمل والعامل على حد سواء.

األعمال الخاصة

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو ترغب في العمل لحسابك الخاص، فيجب أن يكون لديك مشروع 
الشركات  أنواع  العديد من  التركي. وهناك  التجاري  للقانون  وفًقا  تأسيسه وتسجيله  يتم  تركيا،  في  قانوني 
وفي  آخر.  أجنبي  أي  مثل  تماًما  تركيا  في  متجر،  مثل  بك،  الخاص  التجاري  العمل  إنشاء  يمكنك  تركيا.  في 
هذه الحالة، يجب أيًضا تسجيل مكان عملك وفًقا للوائح التركية. ودعم املفوضية العليا لشؤون الالجئين 
متاح ملساعدتك في تسجيل عملك التجاري. وبمجرد تسجيل عملك رسمًيا في تركيا، يمكنك التقدم بطلب 

للحصول على تصريح عمل بنفسك.

وإذا كنت ترغب في العمل كعامل زراعي موسمي، أو في وظائف متعلقة بتربية الحيوانات، فهناك إمكانية 
الحصول على إعفاء. عليك ان تقدم طلب الي إدارة İŞKUR في محافظة التسجيل الخاصة بك، واذكر أنك 
تعمل  وسوف  اإلعفاء،  وثيقة  منحك  وسيتم  الحيوانات،  تربية  أو  الزراعة  في  بعمل  موسمًيا  تعمل  سوف 
بشكل رسمي في تركيا. يمكنك الحصول على الخدمات الصحية بوثيقة اإلعفاء هذه، كما يمكنك أيًضا دفع 
قسط التأمين االجتماعي الخاص بك على أساس طوعي نحو التقاعد. وإذا كنت طبيًبا أو مدرًسا وترغب في 
العمل في تركيا، يجب أن تحصل على تصريح عمل أولي من مديريات املحافظات التابعة للوزارات املعنية)51).

اقع سوق العمل للعمالة السورية في تركيا ب- و

وجد السوريون أنفسهم مضطرين إلى الدخول إلى سوق العمل التركية لتأمين معيشتهم، واضطر كثير 
منهم إلى العمل في مهن جديدة بالنسبة إليهم، تختلف عن املهن التي زاولوها في سورية. في حين تمكن البعض 
اآلخر من الحصول على فرصة عمل ضمن االختصاص نفسه الذي كان يعمل به في سورية، مع تباين في 
األجور بين مهنة وأخرى، أو حتى ضمن املهنة ذاتها. بينما لم يتمكن آخرون من الحصول على فرصة عمل 
تلبي احتياجاتهم، أو تعرضوا للطرد أكثر من مرة، حيث تتراجع فرص العمل في تركيا في فترة الشتاء، وتقوم 

املعامل بطرد كثير من السوريين أو إعطائهم إجازات مفتوحة بال راتب.

وقد اضطر كثير من السوريين إلى اللجوء إلى مهن لم يزاولوها من قبل، وخاصة أنهم ال يتقنون اللغة 
التركية، ما جعل الخيارات أمامهم محدودة، وبالتالي كانت املعامل واملصانع التركية الخيار األنسب، بالرغم 

)50(   -https://www.turkpress.co/node/64936

/https://help.unhcr.org/turkey/ar/information-for-non-syrians/livelihoods .51)  - املفوضية العليا لشؤون الالجئين/ تركيا(
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أجور  من  أقل  أجوًرا  يتقاضون  نفسه،  الوقت  وفي  العمل،  ساعات  وطول  الشاق  بالعمل  تتميز  أنها  من 
كالبناء واإلكساء  مهنية مختلفة  في ورشات  يومي،  بأجر  السوريين  كثير من  األتراك. وكذلك عمل  العمال 
والتمديدات الصحية، وهذا العمل يتطلب 10 ساعات على األقل يومًيا، من العمل الشاق، ويتعرض هذا 
واملوبيليا  النجارة  مثل  مهن  في  مهارات،  يمتلكون  ممن  السوريين  بعض  وتمكن  باستمرار.  للتوقف  العمل 
والحدادة والكهربائيات وغيرها، من العثور على عمل لدى األتراك في اختصاصاتهم نفسها، خاصة أن هذه 
املهن منتشرة في تركيا. ويكون راتبه مرتفًعا ال يقل عن 1500 ليرة. كذلك تمكن خريجو اللغة اإلنكليزية من 
العثور على فرص مناسبة برواتب جيدة، عبر العمل كمترجمين لدى مؤسسات سورية أو عربية أو منظمات 
جانب  إلى  التركية  اللغة  يتقن  أن  يفرض  ذلك  كون  تركية،  شركات  لدى  العمل  عليهم  تعذر  بينما  غربية، 

اإلنكليزية.

وكان للعاملين في مجال اإلعالم مسبًقا فرصة لدى وسائل اإلعالم العربية، خاصة أن تركيا باتت تحتضن 
دخل  وكان  واليمنية،  واملصرية  السورية  اإلعالم  وسائل  سيما  وال  املعارضة،  اإلعالم  وسائل  من  العديد 
السوريين الذين عملوا ضمن وسائل اإلعالم أعلى من املهن األخرى، وأغلب الرواتب يتم دفعها بالدوالر. أما 
في  ببعيد عنهم، حيث عمل معظمهم  ليس  باختصاص  الحقوق، فعملوا  املحامون ومن يحملون شهادات 
مكاتب تسيير شؤون السوريين، كاستخراج أوراق لّم الشمل أو اإلقامات أو جوازات السفر، مستفيدين من 
عالقاتهم مع أشخاص عاملين ضمن املؤسسات التركية، وحققت هذه املهنة مصادر دخل جيدة للعاملين 

فيها، في ظل إقبال السوريين على مثل هذه املكاتب.

وال تقتصر مشكالت العمال السوريين على طول ساعات العمل وقلة الراتب، إذ عانى كثيرون عمليات 
احتيال قام بها بعض أرباب العمل، مستغلين عدم وجود قوانين تحمي السوريين وتحفظ حقوقهم. وتعرض 
أصعب  تعّد  التي  اإلنشاءات  مجال  في  يعملون  الذين  األشخاص  وخاصة  كبيرة،  احتيال  لعمليات  آخرون 
األعمال في تركيا، حيث يمتنع أغلب أصحاب الورشات عن إعطاء األجور حتى ينتهي العمل في الورشة، سواء 

ضمن بيت أو محل أو مركز تجاري، وقد يستمر العمل فيها أحياًنا أشهًرا)52).

 خاصة بهم في املدن التركية، 
ً

في جانب آخر، أسس بعض الالجئين السوريين الذين يملكون رأسمال أعماال
تمكنهم من توفير دخل اقتصادي لهم، فقاموا بافتتاح مطاعم ومحالت تجارية، وكانت هذه التجربة مربحة 
 عالية، في حين فشل البعض اآلخر حتى في تحصيل األجور واملبالغ التي 

ً
لبعض السوريين، وأمنت لهم دخوال

صرفها على افتتاح املحل أو املطعم، من أثاث ومعدات وأجور عمال، ال بل إن بعضهم خسر أضعاف املبالغ 
التي وضعها، واضطر إلى إغالق املحل بعد مدة قصيرة. وفي املقابل، فإن السوريين الذين افتتحوا محالت 
ومطاعم وحققوا أرباًحا مميزة، لم يكونوا مرتاحين، وعانوا مشكالت كثيرة، منها تعرضهم لسرقات متكررة، 
إضافة إلى أجور املحالت املرتفعة، والضرائب واملخالفات التي يدفعونها للبلديات. ومن جهة أخرى، تعرض 
العمال السوريون لجملة من املضايقات من العمال األتراك الذين تأثروا بطبيعة الحال بوجود يد عاملة 

شابة ورخيصة، ما أسس لتنافر امتد إلى بعده االجتماعي.

https://snpsyria.org/?p=5117 .52)  - صور من واقع العمال السوريين في تركيا(
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وفي دراسة عن »آثار الالجئين السوريين على سوق العمل التركي«)53)، بحثت في آثار التدفق األخير لالجئين 
السوريين في سوق العمل التركي؛ تم تقييم التأثيرات السببية للهجرة غير الطوعية على نتائج سوق العمل، 
وتم اختيار خمس مناطق تستضيف الالجئين وتضم أكبر عدد من الالجئين. وتبّين أن العمال األتراك غير 
الرسميين في املناطق التي تستضيف الالجئين كانوا أكثر عرضة، بنسبة 4 في املئة، لترك عملهم من العمال 
في املناطق التي لم تستضف الالجئين على نطاق واسع. وأصبحت هذه اآلثار سلبية على نتائج سوق العمل 
اإلناث والعمال األكبر سًنا من  انسحبت  بينما  2012-2013. عالوة على ذلك،  الفترة  2014-2015 مقابل 

سوق العمل، أصبح الذكور والعمال الشباب عاطلين عن العمل بعد تدفق الالجئين.

وأظهرت النتائج أن الالجئين السوريين أثروا سلًبا في سوق العمل التركي، حيث يبدو أن بعض األتراك 
الالجئين، تركوا وظائفهم.  التي تستضيف  املناطق  في  في قطاعات غير رسمية،  الذين كانوا يعملون سابًقا 
وكانت اآلثار السلبية في القطاعات غير الرسمية واضحة وال سيما بين اإلناث والعمال األقّل تعليًما. وإضافة 
إلى ذلك، انخفضت مشاركة القوى العاملة، وزادت البطالة بالنسبة إلى العّينة الكلية بعد تدفق الالجئين 

السوريين.

بشكل  استجابوا  واإلناث  الذكور  أن  إلى  التعليم،  ومستوى  والعمر  الجنس  بحسب  النتائج،  وأشارت 
بعض  مشاركة  وتناقصت  الذكور،  من  العاملة  القوى  مشاركة  ازدادت  حيث  الالجئين،  لتدفق  مختلف 
إلى ذلك، يبدو أن  العمل. وإضافة  النسائية، حيث خرجوا من سوق  العاملة  العمل والقوة  العاطلين عن 
املجموعات  شهدت  بينما  العمل،  سوق  في  املشاركة  احتمال  في  انخفاًضا  شهدت  سًنا  األكبر  املجموعات 
فقدوا  الذين  سًنا  األصغر  األتراك  أن  ويبدو  العمل.  عن  عاطلة  تكون  أن  احتمالية  في  زيادة  سًنا  األصغر 

وظائفهم ظلوا في سوق العمل، بينما ترك األتراك األكبر سًنا سوق العمل بالكامل.

وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الحواجز االجتماعية الثقافية في املجتمع التركي دفعت اإلناث إلى االنسحاب 
ا بتخفيض أجور السوق، فإن النساء الالئي 

ً
من سوق العمل. وألن تدفق الالجئين السوريين مارس ضغط

في اإلحساس  العمل. وقد يكون لتدفق الالجئين السوريين دور  انخفض أجورهن رّبما قررن مغادرة سوق 
بتدهور السالم واألمن، بين أفراد املجتمع املضيف، وربما يكون هذا التصور قد دفع أرباب األسر إلى إخراج 

اإلناث العامالت من أماكن العمل، لحمايتهن من الخطر املتخّيل.

مدينتي  حالة  واالندماج:  السوريين  الالجئين  من  العاملة  القوى  »مشاركة  عن  تركية)54)  دراسة  وفي 
أضنة ومرسين«، تمت دراسة أحوال الالجئين السوريين في سياق مشاركتهم في سوق العمل، والصعوبات 
التي يواجهونها وإمكانات اندماجهم االقتصادي في مدينتي أضنة ومرسين. وقد تناولت الدراسة التحقيق في 
السوق التي بناها الالجئون السوريون، مثل املتاجر املحلية، وبائعي الشوارع، وغيرها من مجاالت املهن، إلى 
جانب فحص بعض البيانات االقتصادية األخرى ذات الصلة. وأثناء مناقشة السوق السورية، يتم فحص 
املتزايد  الظهور  اعتبار  يمكن  النقاش،  هذا  في  ونتائجه(.  )أسبابه  املحليين  والسكان  الالجئين  بين  التوتر 

)53)  - آثار الالجئين السوريين على سوق العمل التركي، كين سوزوكي وآخرون، ترجمة أحمد عيشة، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2019
https://www.harmoon.org/reports/

)54(  - Labor Force Participation of Syrian Refugees and Integration: Case of Adana and Mersin Cities. İhsan ÇETİN. https://
doaj.org/article/48134cdbe0e248e7959800be79cb45d4
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لالفتات العربية بسبب زيادة عدد املحالت التجارية اململوكة للسوريين، وكذلك نمو سوق القوى العاملة 
السورية، على أنها بعض الحقائق الرئيسية. إلى جانب القيود الرسمية، يتم فحص املشكالت االجتماعية 
األخرى، مثل العقبات التي يواجهها الالجئون في حياتهم اليومية حول العمل، واألجور املتدنية، والحصول 
على املرتبات، واستغالل العمل، وما إلى ذلك. تستند جميع هذه التحليالت إلى بحث ميداني أجري في مدينتي 
الذين  السوريين  لالجئين  أساسية  قضية  هو  االقتصادي  التكامل  أن  الدراسة  وأكدت  ومرسين،  أضنة 
يعيشون في تركيا، وأن الوضع الرسمي »الحماية املؤقتة« الذي يعرف به السوري ال يوفر استجابات كافية 
للواقع االجتماعي، ولذلك تجب إعادة النظر فيه بالطريقة التي تسمح بمشاركة هؤالء األشخاص في سوق 

العمل بشكل قانوني.

الرئيس لذلك هو أن  في ظروف اقتصادية متدنية، والسبب  أنهم  في تركيا على  اللجوء  إلى طالبي  ُينظر 
املشاركة القانونية للسوريين في سوق العمل مقيدة بأحكام مختلفة. ويشكل هذا األمر وضًعا يحدده وضعهم 
القوى  في  نوع معين  في  باملشاركة  الالجئين  ُيلزم  الذي  الوضع  املؤقتة«. وهذا  »الحماية  أي وضع  القانوني، 
العاملة غير الرسمية وغير املستقرة، يجعلهم أيًضا عرضة لالستغالل. وعلى الرغم من أن الالجئين السوريين 
يحملون عبء العمل ذاته، مثل املواطنين األتراك، فإن الشكاوى الرئيسية املدرجة في سوق العمل اليوم هي 

دفع لهم أجورهم على اإلطالق.
ُ
أنهم يحصلون على أجور أقل منهم، وأحياًنا ال ت

الزراعة  في قطاع  أربعة أشخاص يعمل  في تركيا، حيث إن واحًدا من  العيش بصعوبة كبيرة للسوريين 
وخاصة  والبالستيكية،  الورقية  النفايات  جمع  في  يعملون  السوريين  من  متزايد  عدد  وهناك  املوسمية. 
إلى  اللجوء  الهجرة الجماعية للسوريين وغيرهم من الالجئين وطالبي  األطفال. وهو ما يفسر جزئًيا عوامل 

البلدان األوروبية.

إن هؤالء الناس الذين فروا من القمع في بالدهم، ولجؤوا إلى تركيا، وجدوا أنفسهم في صراع جديد من 
الالجئين  إلى خصوصية  وبالنظر  ما هي ساحة معركة جديدة.  بقدر  ليست مكان هروب  إنها  الحياة،  أجل 
السوريين، مع األخذ في االعتبار عدم ظهور إشارات لنهاية لهذه الحرب السورية، يندفع الالجئون السوريون 

للعمل وكسب عيشهم من خالل عملهم.

ت- رّواد األعمال السوريين في تركيا

ألف   54 إجمالي  0.2 % من  نسبة   2011 عام  في  بتركيا  سست 
ُ
أ التي  الحديثة  السورية  الشركات  مثلت 

شكل نسبة 1 % من النسبة 
ُ
شركة تركية حديثة. ثم زاد عدد الشركات السورية في تركيا في عام 2013، لت

 2015 اإلجمالية للشركات التركية الحديثة. وواصل العدد االزدياد، إذ بلغ عدد الشركات السورية في عام 
نحو 1600 شركة جديدة، بنسبة 4,2 % من إجمالي عدد الشركات التركية الجديدة. وتمركز رجال األعمال 

السوريين في جنوب شرق تركيا وفي املدن الكبرى على وجه الخصوص.
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TOBB املصدر: قاعدة بيانات اتحاد الغرف والبورصات التركية

نشئت 
ُ
ا في إسطنبول نسبة 2.3 % من جميع الشركات التي أ

ً
نشئت حديث

ُ
مثل الشركات السورية التي أ

ُ
وت

في  املوجودة  الشركات  عدد  من  أقّل  تركيا  شرق  جنوب  في  قامة 
ُ
امل السورية  الشركات  عدد  أن  ومع  ا. 

ً
حديث

إسطنبول، فإنها ذات أهمية كبيرة، فعلى سبيل املثال، في عام 2015 بلغت نسبة الشركات السورية الجديدة 
15 % في  إلى  1.13 % بمدينة غازي عنتاب )محور الصناعة والخدمات في تركيا(. وارتفعت النسبة لتصل 
س بنصيب األسد، حيث وصلت نسبة الشركات السورية 

ّ
ِكل مدينة مرسين الساحلية، كما حظيت مدينة 

الجديدة فيها إلى 35 % )55).

2015، احتلت  في تركيا عام  التي تم تأسيسها  إلى أن رؤوس األموال والشركات السورية  التنبيه  ويجب 
املرتبة األولى بين املستثمرين األجانب في البالد، بنسبة وصلت إلى نحو 22.3 باملئة من إجمالي االستثمارات 
التابعة  )آفاد(  الطبيعية  والكوارث  الطوارئ  هيئة  رئاسة  عن  صادر  لبيان  وفًقا  وذلك  البالد،  في  األجنبية 
لرئاسة الوزراء التركية، وأّسس رجال األعمال السوريون في العام املا�سي 1,595 شركة، وليس هناك أرقام 
دقيقة لحجم االستثمارات السورية في تركيا، ويقدرها بعض الخبراء االقتصاديين بنحو 10 مليارات دوالر، 

أو ما يزيد عن ذلك)56).

https://research.sharqforum. ،55)  - أزمة الالجئين السوريين في تركيا – ومراحل االندماج االقتصادي داخل املجتمع التركي، تيمور كايماز(
lang=ar?/أزمة-الالجئين-السوريين-في-تركيا-ومر/org/2016/09/06

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/ كوش،  عمر  تركيا،  في  وضعهم  السوريون  النازحون  يجتاز  كيف   -   (56(
how-displaced-syrians-navigate-their-status-in-turkey
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ث- النساء السوريات في سوق العمل التركي

بعد م�سي سنوات على وجودها، اضطرت املرأة السورية في أماكن وجودها في املدن التركية إلى طرق باب 
سوق العمل، بعد أن انتهت موجة املساعدات اإلغاثية من ناحية، وبدأت حياتها وحياة أسرتها تستقّر مع 
طول سنوات الحرب، وغياب أفق الحل، وتال�سي األمل بعودة قريبة إلى سورية من ناحية أخرى. وقد توزعت 
املرأة السورية في أعمالها تبًعا لتوفر فرص العمل املتاحة لها في تركيا، وتلك املقبولة أيًضا من قبل املحيط 
التجمعات  بين  متفاوتة  وبدرجات  واألقارب،  الجيران  أو  األسرة  مثل  منها، من  القريب  السوري  االجتماعي 

السورية في تركيا.

تعيش املرأة السورية في تركيا اليوم وضًعا اقتصادًيا أقّل ما يمكن أن يوصف به أنه قاٍس وصعب، إذ 
الضعيفة،  املجتمع  حلقات  من  واحدة  بوصفها  غيرها،  من  أكثر  سورية  في  الدائرة  الحرب  تبعات  كابدت 
ت باألسرة السورية الالجئة، وتبدل أدوار األفراد فيها 

ّ
جبرْت على القيام بأدوار عدة في ظل التغيرات التي حل

ُ
وأ

بطبيعة الحال. وتحملت املرأة السورية كثيًرا من نتائج العنف العام في سورية زمن الحرب، وكان ال بد لها 
من بحث دائم عن خيارات جديدة للمحافظة على أسرتها، وخلق دوافع للحياة، والبحث عن أدوار جديدة 

تتالءم مع طبيعة املرحلة االستثنائية التي يمر بها املجتمع السوري.

في  العمل،  النساء على  جبرْت كثير من 
ُ
أ العمل مضطرة، حيث  إلى سوق  في تركيا  دخلت املرأة السورية 

محاولة للتغلب على عبء ضغط الواقع االقتصادي عليها وعلى أسرتها، وقامت بعدد من األعمال التي لم 
تعهدها من قبل. واختلف وضع املرأة السورية العاملة في تركيا بين مدينة وأخرى، بحسب ما يفرضه سوق 
العمل وما يتيحه أيًضا من فرص أمامها. واختلف أيًضا بحسب البيئة االجتماعية والثقافية األصلية للمرأة 
الالجئة القادمة من سورية. وتأتي أهمية البحث في واقع املرأة السورية العاملة في تركيا، من خالل الوقوف 
على سوق العمل الذي تتحرك فيه، وعلى دورها في االقتصاد املنزلي، وعلى املشكالت التي تواجهها في املستوى 

االجتماعي والثقافي واالقتصادي بسبب انخراطها في سوق العمل الجديد.

املرأة  أمام  العقبات  تحديد  إلى  أورفا)57)،  في مدينة شانلي  السوريات  تركية حديثة عن  دراسة  توصلت 
السورية، ويبدو أن حاجز اللغة يمثل مشكلة، لكل من الرجال والنساء، ولكنه أكثر إشكالية بالنسبة إلى 
النساء. في الواقع، باملقارنة مع الرجال، ذكرت النساء السوريات اللواتي يخضعن للحماية املؤقتة، واللواتي 
شاركن في االستطالع، أنهن يعرفن األساسيات فقط في اللغة التركية. وبذلك، كانت نسبة إمكانية توظيف 
الواضح  املنهي. من  تطورهن  ذلك  ويمنع  الزراعة،  غير  أخرى  في قطاعات  الصفر،   من 

ً
قريبة النساء  هؤالء 

م اللغة التركية، حيث يبدو 
ّ
أنه يجب إعطاء األولوية للمهاجرين السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة لتعل

املهاجرون  يواجهها  التي  املشكالت  من  متنوعة  مجموعة  بين  مشترك  جوهر  هي  اللغوية  الفجوة  هذه  أن 
السوريون. وألن العالقة تبدو إيجابية بين إمكانية التوظيف ومعرفة لغة البلد املضيف، يبدو من املناسب 
إنشاء مرافق تدريب لغوي لهؤالء السكان. تشجع السلطات املحلية املهاجرين السوريين على تطوير مهاراتهم 
اللغوية، لكن املؤسسات الحكومية املعترف بها من قبل وزارة التعليم واملصّرح لها بإصدار شهادات لغوية، 

)57)  - التحديات والعقبات التي تواجه النساء الالجٔيات السوريات في سوق العمل التركي، مليحة أوزتورك، زهرا شيرين وحمدية ألتينوز، ترجمة: 
https://www.harmoon.org/researches/النساء-الالجئات-السوريات-في-سوق-  .2019 املعاصرة،  للدراسات  حرمون  مركز  عيشة،  أحمد 

العمل



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

64

محدودة. وأشارت الدراسة إلى أن عدم اكتساب مثل هذه الكفاءة اللغوية له انعكاس تلقائي على مستوى 
التعليم. من بين النساء السوريات الالئي شاركن في الدراسة، تخلى أكثر من نصفهن عن دراستهن، بمجرد 

وصولهن إلى تركيا.

ومما يزيد العقبات املذكورة، االلتزاماُت العائلية واملهنية للنساء الشابات. يبدو أن الطبيعة اإلقطاعية 
لكثير من العائالت تثني النساء السوريات عن املساهمة اقتصادًيا في املنزل. في الواقع، سواء أكان هذا هو 
السعي وراء الدراسة أو االندماج املنهي أم وراء كليهما مًعا، فإن غالبية النساء في عّينتنا يقلن إنهّن تخلين عن 
جميع األنشطة خارج منزل األسرة، ألن أرباب أسرهن يعارضونها. ومن بين العوائق التي تحول دون اندماج 
النساء في سوق العمل، نقص الدعم، حيث تقول جميع النساء في عّينتنا تقريًبا إنهن تخلين عن العمل، 
بسبب نقص املساعدة والدعم ألطفالهن، الذين يشغلون بالفعل مكاًنا مهيمًنا في تحليلنا. واحدة من أكثر 
األطفال  وخاصة  األطفال،  أن  يبدو  قانوني.  غير  بشكل  يعملون  الذين  األطفال  هي  للقلق  إثارة  املالحظات 
الذين تراوح أعمارهم بين 10 و17 عاًما، يسهمون بشكل كبير في دخل األسرة، ألن غالبية املشاركين )رجاًل 
ونساء( اعترفوا بأن رب األسرة، من حيث الدخل )املعيل( هو في الحقيقة هؤالء األطفال. وبمجرد أن يصبح 
الطفل مصدًرا للدخل ال غنى عنه لألسرة، يصير من الصعب على اآلباء أن يشجعوا أبناءهم على الذهاب 

إلى املدرسة.

مستوى  على  حصلن  استبانتنا  في  شاركن  اللواتي  تركيا  في  السوريات  النساء  أن  يبدو  الدراسة:  وتتابع 
 
ً
عقبة التركية،  باللغة  املعرفة  إلى  افتقارهن  جانب  إلى  ذلك،  ل 

ّ
شك وقد  األكاديمي،  التدريب  من  منخفض 

أمام اندماجهن في سوق العمل التركي. ويبدو أن عامل التعليم هو السبب وراء توظيف هؤالء النساء بشكل 
أسا�سي في قطاع الزراعة، وهو األمر الذي يتطلب عمالة رخيصة، من دون شهادة أو مهارات مسبقة. ومن 
باللغة التركية،  ناحية أخرى، فإن النساء السوريات اللواتي حصلن على تدريب منهي، أو يمكنهن التحدث 

اندمجن بسهولة أكبر وبسرعة في سوق العمل التركي.

التركية) 2017، ورد  في مدينة الريحانية  اقع املرأة السورية العاملة  )و )58) بعنوان  وفي دراسة سورية 
اآلتي: 

مع توزع املرأة السورية في مدينة الريحانية في قطاعات عمل عدة، بالنظر إلى فرص العمل املتاحة لها، 
إليه  تنظر  تزال  ما  واقع  في ظل  العمل،  في تحسين بعض شروط  يتمثل  املرحلي  أن طموحها  يبدو واضًحا 
بوصفه موقًتا. وفي األحوال كافة، تدير املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية حياتها في مسارين: فهي من 
جهة تسعى، بكل ما أوتيت من تحّمل وصبر، لسد )ثغرات الحياة( الصعبة التي تواجهها في دخولها إلى سوق 
العمل التركي بشروطه غير املنصفة كلها في واقع الحال، وتنظر من جهة أخرى إلى حياتها بوصفها موقتة وغير 

دائمة، وهو ربما ما يساعدها في تقبل حياتها وامل�سي بها.

- غالبية نساء العينة قدمن من األرياف، فالنزاعات املسلحة تركزت في الريف السوري، وخصوًصا في 
الريف الشمالي.

)58) - واقع املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية التركية، مركز حرمون للدراسات املعاضرة، 2017.
 https//:www.harmoon.org/reports/واقع-املرأة-السورية-العاملة-في-مدينة-ا/

https://www.harmoon.org/reports/واقع-المرأة-السورية-العاملة-في-مدينة-ا/
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- تركزت النساء العامالت من عينة الدراسة في الفئة العمرية 26-35، وهذا أمر طبيعي، لكون هذه الفئة 
من النساء هي األكثر قدرة على العمل عموًما، والعمل في القطاع الزراعي خصوًصا، مقارنة بالفئات العمرية 
الصغرى والكبرى، وكذلك الخبرة في العمل الزراعي، لكون النساء معظمهن قادمات من بيئة ريفية، ولهن 

خبرة في شؤون العمل الزراعي.

- معظم النساء العامالت في عينة الدراسة من املتزوجات، واللواتي يحتجن إلى العمل ملساعدة أزواجهن 
أو لغيابهم بسبب مجريات الثورة السورية، وما خلفته من موت وتغييب وإصابات جسدية.

- كان املستوى التعليمي لغالبية النساء العامالت في عينة الدراسة أقّل من جامعي، والنسبة الكبرى هّن 
ربات منزل، لم يخبرن العمل سابًقا حين كّن في سورية.

- كان القطاع الزراعي األكثر جذًبا لليد العاملة النسائية، لتوفر فرص العمل، ولتوفر املهارات التي ال 
تحتاج إلى مستوى تعليمي عال مقارنة بالتعليم والصحة.

- أجمعت نساء العينة على ضرورة تحسين شروط العمل في القطاعات جميعها، بطريقة وجود جهات 
تنظم العمل وتحسن األجور.

جـ- عمالة األطفال السوريين في تركيا

كثيرة  عائالت  اختارت  فقد  السورية.  الحرب  بدايات  منذ  تركيا،  في  السوريين  األطفال  من  كثير  يعيش 
طريق األمان املبكر، واتجهت صوب الحدود التركية قبل أن تستقر في مدنها القريبة من البالد. وبعد مرور 
إلى تركيا أمًرا ال مفر منه أو إجراًء للوقاية من عنف النظام املتزايد منذ تلك  أقل من سنة، باتت الهجرة 
بأنه  يمتاز  األطفال، من مجتمع سوري  كبيرة من  القادمات مجموعات  العائالت  وكان من ضمن  املرحلة. 
فتي، وتزداد نسبة األطفال واليافعين فيه. وبعد م�سي سنوات طوال على الحرب الدائرة في البالد، ما يزال 
السوريون يأتون إلى تركيا، حاملين معهم الرغبة في األمان واالستقرار، ولو مؤقًتا، بانتظار الحلول النهائية ملا 

ستؤول إليه األوضاع في سورية التي باتت مشتتة وضبابية املالمح.

ويعّد خروج األطفال في سن مبكرة للعمل مشكلة اجتماعية تعانيها بصورة عامة كثيٌر من املجتمعات، 
ومنها املجتمع السوري ما قبل ثورة 2011، آنذاك كان هناك كثير من املسببات الدافعة لخروج هذه الفئة 
نتائجها على مر  املشكلة  لهذه  الرسمي، وكانت  الرسمي وغير  العمل  في سوق  لها  أمكنة ليست  إلى  العمرية 
عقود خلت. وقد ارتبطت هذه الظاهرة السورية في تركيا بخصوصية ارتباطها باألسرة التي تم تهجيرها قسًرا 
في أوضاع مختلفة، فعمل هؤالء األطفال في سوق عمل جديد )سورية وتركية( له خصائصه وقوانينه ضمن 

بيئة اجتماعية جديدة.

في تركيا، تنتشر في شوارع املدن عامة مجموعات من األطفال السوريين الذين يقومون ببيع املناديل أو 
 عن كثير من األطفال الذين يعملون في جمع الخردة والكرتون. 

ً
املاء أو السجائر وغيرها، أو التسّول، فضال
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والواقع أن غالبية األطفال الالجئين يجبرون ألسباب مختلفة )أهّمها الدوافع االقتصادية( على العمل في 
ورش وأماكن تفتقر إلى شروط األمن والسالمة الشخصية في عموم مدن تركيا. وتتنوع أيًضا ورش العمل التي 

س. 
ّ
تحتاج إلى مراقبة صحية، كالعمل في الجلديات »حقائب وأحذية« أو ورش صناعية كما في عنتاب وكل

وفي عام 2019، قامت »فرق السالم املتنقلة« ملكافحة التسول في مدينة إسطنبول، بإنقاذ ما يزيد عن 
جبروا على التسّول في الشوارع من قبل عوائلهم وأقربائهم. وأشارت 

ُ
 سورًيا، أ

ً
3500 طفل، بينهم 976 طفال

جبروا على التسّول توفّيت عوائلهم في سورية، وأحضرهم 
ُ
هذه الحملة إلى أّن معظم األطفال السوريين الذين أ

أقرباؤهم إلى تركيا وأجبروهم على النزول إلى الشوارع، ليثيروا عاطفة املاّرة من خالل بيع املاء أو املناديل)59).

إلى العمل ومساعدة   عن املخاطر الصحية، ُيحَرم هؤالء األطفال من التعليم، بسبب حاجهتم 
ً

وفضال
ذويهم، إذ تقارب نسبة من ال يتلقون التعليم الرسمي من األطفال السوريين نحو 60 %. ويستغل كثير من 
أرباب العمل األتراك حاجة األطفال وذويهم، إلى العمل في ظروف ال تناسب أعمارهم، كما يضطر كثير من 

األطفال السوريين إلى االنخراط في سوق العمل، نتيجة فقدانهم للمعيل، وقلة فرص دخولهم إلى املدارس.

إن عمل األطفال تحت سن الخامسة عشرة مخالف للقانون التركي، ويعاقب عليه كلٌّ من ولي أمر الطفل 
إال  أميركًيا.  دوالًرا   350 يتجاوز  بمبلغ  العمل  صاحب  وُيغّرم  كامل،  لعام  السجن  بعقوبة  العمل،  وصاحب 
أن كثيرين يغضون الطرف عن هذا القانون، بل على العكس أصبحت هذه الفئة مستهدفة من قبل أرباب 
حاجة  بسبب  زهيدة،  بأجور  تعمل  الصغيرة  العاملة  اليد  أن  أهمها  ألسباب عدة  الورش  وأصحاب  العمل 
هؤالء األطفال املاسة إلى العمل، وهو ما يناسب أرباب العمل، إضافة إلى أنهم يقبلون العمل بظروف قاسية 
في ظل تشجيع  الدراسة،  لهم من  العمل مفًرا  في  الذين يجدون  أو اعتراض، وال سيما األطفال  تذّمر  دون 

األهل على ذلك.

إن تركيا من الدول املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، فكل من هو دون 18 عاًما ُيعّد 
تقل أعمارهم  الذين  أنه يحظر تشغيل األطفال  4857 على  العمل رقم  71 من قانون  املادة  . وتنص 

ً
طفال

عن 15 سنة. وإضافة إلى ذلك، ُيسمح للعمال الشباب الذين أكملوا سن الخامسة عشرة، ولم يكملوا سن 
الذين  لألطفال  الخفيفة  الوظائف  االجتماعي  والضمان  العمل  وزارة  تحدد  بينما  بالعمل،  عشرة،  الثامنة 

أكملوا تعليمهم االبتدائي، وأتموا 14 سنة)60).

ويشير تانير أكبنار، األستاذ الدكتور، وعضو الهيئة التدريسية لدى جامعة »أكدينيز« التركية، إلى أّن 
األطفال السوريين، ألنهم عملوا بأجور منخفضة مقارنة بأقرانهم األتراك، كانوا سبًبا في وقوع االختيار عليهم، 
من أجل زجهم في العديد من الورشات واملصانع في سن مبكرة، على الرغم من وجود القرارات الحكومية التي 
تمنع عمالة األطفال. ويقول: »يوجد في السوق التركية عدد ال يمكن تجاهله من األطفال الالجئين، واألطفال 
السوريون في مقدمتهم، حيث كانوا محط رغبة بالنسبة إلى كثير من أرباب العمل، لكونهم يعملون بأجور 
منحفضة، وفي ظروف صعبة، مقارنة باألتراك”. وأضاف أكبنار أن أعداد األطفال العاملين في تركيا تبلغ، 

)59(   -https://bawaba-sy.com/2020/01/07/أعداد-األطفال-السوريين-املتسولين-في-إ/

)60(  - Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu: Suriye’den Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Öneriler. 
Hayata Destek Derneğ. Mayıs 2016, İstanbul
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بحسب اإلحصائيات الرسمية، نحو 720 ألف، ورّجح أّن األعداد الحقيقية قد تصل إلى ضعف ذلك، حيث 
تتجاوز مليون ونصف املليون طفل)61).

إلى  وصلت  األطفال  عمالة  إن  القول  يمكننا  السورية،  الحرب  أثارتها  التي  اإلنسانية  األزمة  جانب  إلى 
مستويات خطيرة في العدد املتزايد من السكان الالجئين. وتفيد األخبار أن األطفال الالجئين الذين يعملون في 
مختلف مجاالت الصناعة وقطاع الخدمات منفتحون على جميع أنواع العنف واإلهمال. وأن عدد األطفال 

السوريين الذين أوجدتهم الحرب في تركيا يتزايد.

الدافعة  املسببات  في  إسطنبول(،  في  السوريين  األطفال  )عمالة  بعنوان   ،(62( سورية  دراسة  وبحثت 
إلى خروج هذه الفئة العمرية إلى سوق العمل، وكذلك في النتائج املترتبة عليها. وقد توصلت إلى جملة من 

االستنتاجات:

- األطفال السوريون العاملون في إسطنبول معظمهم من الذكور وفي الفئة العمرية 15-13.

التعليم األسا�سي، وتعود أسباب  في مرحلة  في إسطنبول معظمهم غادروا املدرسة  العاملون  - األطفال 
املغادرة إلى الحاجة إلى العمل ملساعدة األهل في نفقات املعيشة، وقد توجهوا إلى العمل بتوجيه من األهل.

- املهن الرئيسة التي يزاولها األطفال السوريون في إسطنبول مهن خدمية بالدرجة األولى، وحرفية بالدرجة 
الثانية.

- األطفال العاملون في إسطنبول معظمهم يعملون أكثر من ثماني ساعات.

- أطفال عينة الدراسة معظمهم يعملون في بيئة غير سليمة اجتماعًيا، كونهم يعملون من دون وجود 
أحد أفراد أسرتهم معهم.

- تعرض نصف أفراد عينة الدراسة ألمراض صحية وحوادث )كسور، حروق.. إلخ(. 

- أطفال عينة الدراسة معظمهم تعرض للتهديد بالضرب، وبعضهم مورس عليه الضرب من قبل زمالء 
العمل أتراك وسوريين.

- أطفال عينة الدراسة معظمهم تعرضوا للعنف املعنوي من قبل أرباب العمل )سوريين وأتراك(.

العمل،  زمالء  مع  جنسية  أفالم  ومشاهدة  للجنس  إيحائية  ملالمسات  الدراسة  عينة  أطفال  تعرض   -
ومحاوالت تحرش، مارسها بعض أرباب العمل السوريين، وزمالء العمل السوريون واألتراك.

)61(   -https://orient-news.net/ar/news_show/179755/0-أستاذ-جامعي-لهذه-األسباب-انتشرت-عمالة-األطفال-السوريين-في-تركيا/
بشكل-كبير

)62) - عمالة األطفال السوريين في إسطنبول، طالل مصطفى وحسام السعد، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 2018.
 https://www.harmoon.org/researches/عمالة-األطفال-السوريين-في-إسطنبول/
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وفي دراسة ميدانية تركية)63)، أجريت على األطفال السوريين املهاجرين في )هاتاي وأورفا(، تبّين أن عدًدا 
كبيًرا من عائالت املهاجرين السوريين يقبلون أو يشجعون أطفالهم على العمل، بسبب الحرمان املالي. ويعمل 
األطفال في ظروف صعبة وصارمة جًدا. وقد أظهرت النتائج تعرضهم »على نطاق واسع« للعنف الجسدي 

واللفظي في العمل. 

وتقدم دراسة تركية)64) بعنوان »عمل األطفال املهاجرين: األطفال السوريون في تركيا« تصوًرا عن وضع 
عمالة األطفال في تركيا.

18 عاًما. وبحسب األرقام الرسمية  إن نحو نصف السوريين هم من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
للمديرية العامة إلدارة الهجرة، فإن مليون و542 ألف من املهاجرين السوريين تقل أعمارهم عن 18، من 

بينهم 619 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 10 و18 عاًما من األطفال العاملين املحتملين.

وُيصنف األفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على أنهم »أطفال وشباب«. في الدراسة امليدانية، كانت 
العّينة 165، قّسمت إلى فئتين: األولى بين 6-14 عاًما، والثانية بين 15-18 عاًما. وقد أجريت معظم املقابالت 
مع األطفال بحضور عائالتهم، وأجريت مقابالت مع تسعة أطفال فقط )6 في إسطنبول، 1 في شانلي أورفا و2 

في ماردين( خارج األسرة. وتمت املقابالت بمساعدة مترجمين يعرفون العربية أو الكردية.

للمهاجرين السوريين(، وأجريت بعض  في )جمعية علماء دمشق  في إسطنبول  املقابالت  أجريت معظم 
املقابالت من قبل العائالت الزائرة. وتم تلقي املساعدة من املنظمات غير الحكومية واملترجمين العاملين في 
هذه املقاطعات للوصول إلى األسر. أجريت مقابالت مع 57 عائلة )22 في إسطنبول، 28 في شانلي أورفا و7 
 واحًدا على األقل كان يعمل في 

ً
. ولوحظ أن طفال

ً
في ماردين( في ثالث مقاطعات، وتم الوصول إلى 165 طفال

جميع األسر التي تمت مقابلتها، باستثناء عدد قليل من العائالت التي لم توظف أطفالها الصغار، ألنهم في 
. والسبب الرئيس لذلك هو إما أن البالغين ال يمكنهم العثور على 

ً
وضع مالي جيد أو ألن البالغين وجدوا عمال

عمل وإما أن والد األطفال متوفى. وقد أعلن جميع األطفال الذين تمت مقابلتهم في نطاق العمل امليداني، 
الذي أجري في كل من ماردين وشانلي أورفا وفي إسطنبول، أنهم يعملون بدون تأمين بشكل غير رسمي. هؤالء 
األطفال العاملون لديهم دخل منخفض جًدا، مقارنة بأقرانهم وعملهم. وبالرغم من ذلك فإنهم يواصلون 

عملهم بأجر منخفض، ألن عائالتهم تحتاج إلى هذا الدخل.

وعلى الرغم من وجود اختالفات مهمة بين األبعاد النوعية للوظائف التي يعمل بها أطفال األسر املهاجرة، 
فإن املعلومات امليدانية توضح لنا أن هؤالء األطفال العاملين يقومون بوظائف مختلفة في وظائف الخدمة، 
ومناطق اإلنتاج الصغيرة. تختلف املجاالت التجارية التي يعمل فيها املهاجرون السوريون، باختالف املنطقة، 
ولكن أعمالهم في أكثر املناطق التي يعملون فيها تتركز في الغالب في الوظائف املؤقتة املوسمية في الزراعة، 

)63(  - Yalçın S. )2016(, ”Hatay ve Urfa’da yasayan Suriyeli çocukların eğitim ve çalışma durumları“, Türkiye’de Çocuk İsçiliği 
Sorunu: Suriye’den gelen mülteciler sonrası mevcut durum ve çözüm önerileri Konferans Raporu, Hayata Destek Derneği ve 
Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ss. 31-34.

)64(  - Görünmeyen Göçmen Çocu kların İşçiliği: Türkiye’deki Suriye’li Çocuklar. Kuvvet LORDOGLU, Mustafa ASLAN
Çalışma ve Toplum : Ekonomi ve Hukuk Dergisi. 2018, Sayı 57, ss. 715-731



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

69

مساعدة  التسويق،  القمامة،  )جمع  املدن  في  املال  رأس  من  كثير  إلى  تحتاج  ال  التي  املستقلة  والوظائف 
أصحاب املتاجر الصغيرة، األقمشة وصناعة النسيج، السيارات، النجارة الحديدية وورش تصنيع األثاث(.

وجدير بالذكر أن الصعوبات املالية التي تواجهها العائالت السورية املهاجرة هي السبب في إبعاد األطفال 
توظف  أنها  امليدانية  الدراسة  أثناء  مقابالت  معها  أجريت  التي  العائالت  جميع  ذكرت  فقد  التعليم.  عن 

أطفالها، بسبب الصعوبات االقتصادية.

ح- صعوبات العمل التي يعانيها السوريون من وجهة نظرهم

في هذه الفقرة، سنتحدث عن مجتمع الالجئين السوريين في تركيا، من خالل عرض مفصل للصعوبات 
التي تواجههم في العمل، وذلك بعد أن استعرضنا في الفقرات السابقة املوضوعات املتعلقة بعمل السوريين، 
من خالل دراسات قام بها باحثون أتراك. ومن أجل هذه الغاية -كما أشرنا سابًقا- قمنا بإجراء استطالع رأي 
التعليم  تناولت قضايا  3 مجموعات )فوكس غروب(  تنفيذ  إلى  في تركيا، إضافة  1184 الجًئا سورًيا  شمل 
والصحة والعمل للسوريين في تركيا، وقمنا أيًضا بإجراء العديد من املقابالت املعمقة، مع بعض الشخصيات 

السورية والتركية.

وفي إطار الحديث عن الصعوبات التي يعانيها السوريون في قطاع العمل في تركيا، طرحنا في استطالع الرأي 
 من الخيارات املتعلقة بهذه الصعوبات، على أفراد العينة من الالجئين السوريين، 

ً
الذي أجريناه مجموعة

وطلبنا منهم تحديد درجة تحقق هذه الخيارات بالنسبة إليهم، والجدول التالي يعرض مجمل آراء السوريين 
املشاركين في االستطالع:

جدول يبين صعوبات العمل التي يعانيها السوريون في تركيا

العبارة
بشكل 
ضعيف

بشكل 
متوسط

بشكل 
مرتفع

املجموعال أعلمال

عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل 
السوريين

6.429.457.43.43.4%100

100%15.242.933.17.11.7قلة الفرص في سوق العمل التركي

100%21.335.828.010.84.1املنافسة مع العمال األتراك

عدم املساواة في األجور مع العمال 
األتراك

3.417.676.01.71.4%100

عدم وجود عمل في التخصص 
الدرا�سي

6.423.317.964.22.0%100

100%11.837.238.210.82.0عدم وجود عمل في التخصص املنهي
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صعوبة الحصول على فرصة عمل 
مناسبة

7.834.155.41.71.0%100

100%19.337.229.18.46.1عدم استقرار سوق العمل التركي

100%23.339.224.79.53.4سوء املعاملة من العمال األتراك

100%20.937.528.79.13.7سوء املعاملة من رب العمل التركي

100%26.033.122.611.86.4الظروف الصحية السيئة للعمل

عدم وجود ضمان صحي وقت 
اإلصابة

15.225.051.45.13.4%100

100%22.336.536.54.40.3صعوبات في التواصل اللغوي

التي يعانيها السوريون في  للنتائج الواردة في الجدول السابق، نجد أن أكثر الصعوبات  وبعرض مفصل 
مجال العمل في تركيا تتمثل في عدم املساواة في األجور مع العمال األتراك، وعدم وجود إطار قانوني ينظم 
أهم  من  هما  الصعوبتين  هاتين  بأن  العّينة  أفراد  من   %  90 من  أكثر  صرح  فقد  تركيا.  في  السوريين  عمل 
الصعوبات التي تواجههم في العمل، وفي إطار املقابالت املعمقة التي أجريناها مع بعض املستثمرين والعمال 
السوريين، أكدوا أن أجر العامل السوري قد يصل إلى أقل من ثلث أجر العامل التركي، ويتعرض العمال 
 ،

ً
السوريون لكثير من االستغالل في هذا األمر، حتى إن بعضهم قد ال يحصل على هذا األجر القليل أصال

املستثمرين  أحد  قول  ننقل  منصفين،  نكون  ولكي  السوريين.  عمل  ينظم  قانوني  إطار  وجود  عدم  ظل  في 
السوريين: إن هناك إمكانية في بعض أماكن العمل لكي يحصل العامل السوري على تأمين )سيكورتا( ولكن 
العامل السوري هو من يرفض ذلك، لكون عائلته تتقا�سى مساعدة شهرية من »الهالل األحمر«، وسُتقطع 
عنه في حال وجود فرد عامل في األسرة. وهذا يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الحصول على مساعدة 

سهم إال في نزر يسير من أعباء الحياة التي تكابدها األسر السورية في تركيا. 
ُ
كرت الهالل األحمر التي هي ت

وهذا ينقلنا إلى صعوبة أخرى تتعلق بعدم وجود ضمان صحي، فعدم وجود تأمين يعني بالضرورة عدم 
وجود تأمين صحي، وقد قال 52 % من أفراد العّينة إن هذه الصعوبة تواجههم بنسبة مرتفعة، مقابل 25 
% قالوا إنهم يرونها صعوبة من الدرجة املتوسطة. وفي هذا اإلطار قال أحد العاملين الذين أجرينا معهم 
مقابلة معمقة إنه تعرض إلصابة عمل، ولكن رب العمل لم يباِل، وتركه ينزف ساعة وزمالؤه يحاولون تقديم 
املساعدة له، ورب العمل يقول إنه ال يستطيع أن يأخذه إلى املشفى لعدم وجود بطاقة هوية )كيملك( لدى 
هذا العامل. لكن باملقابل هناك عمال آخرون ممن قابلناهم، بنسبة أقل، قالوا إنهم يتلقون معاملة جيدة 

من أرباب أعمالهم، حتى إن بعضهم لديه تأمين، ويتاق�سى راتًبا جيًدا مقابل العمل الذي يقوم به. 

مناسبة،  عمل  فرصة  على  الحصول  عدم  أيًضا،  كبيرة  بدرجة  السوريون  يعانيها  التي  الصعوبات  ومن 
وعدم وجود عمل في التخصص املنهي السابق. فقد وجدنا بعض العمال يعملون في أعمال عضلية مجهدة، ال 
تتناسب ال مع مستواهم العلمي وال مع مستواهم البدني، إذ كان بعضهم أساتذة مدارس، وبعضهم موظفين 
في داوئر حكومية سورية سابًقا، وبعضهم مهندسين، وهم يعملون كعمال بظروف صعبة جًدا، ولو أتيحت 
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لهم الفرصة، وكان هناك تنظيم للعمل و�سيء من تكافؤ الفرص، ألثبتوا كفاءتهم وتفوقوا في مجاالت عملهم 
األساسية التي كانوا يزاولونها.

ومن خالل املقابالت التي أجريناها أيًضا، قمنا بإجراء مقابلة مع قاض سابق في سورية، يحضر للحصول 
على درجة الدكتواره في الحقوق، وقد قال لنا إنه اضطر إلى العمل في مجال الحديد، وهو أمٌر لم يعمل به 
من قبل، وال يقوى على العمل به، لكنه كان مضطًرا إلى القيام بذلك. وعزا ذلك األمر إلى عدم وجود استثمار 

جيد للكفاءات السورية.

ويبقى حاجز اللغة حاضًرا في كل مجال، وكما كان عائًقا مهًما أمام اندماج السوريين في املجتمع التركي، 
هو أيًضا من أهم الصعوبات التي تواجه السوريين في سوق العمل. فهو لدى 73 % من السوريين عائق مهم 
في سبيل الحصول على فرصة عمل مناسبة. حتى إن هذا األمر يتسبب في عدم فهم العامل السوري بعض 
أحد  حّدثنا  وقد  العامل.  هذا  على  سلًبا  ينعكس  وهذا  مناسب،  غير  بشكل  ويؤديها  يتلقاها  التي  الطلبات 
العمال السوريين عن تعرض أحد زمالئه في العمل إلصابة خطرة، كادت تتسبب في قطع يده، بسبب عدم 

فهمه لبعض التعليمات الالزمة للعمل على إحدى اآلالت.

الصعوبة ستبقى،  إن هذه  املشاركون  قال  املركز،  النقاش  في جلسات  الصعوبة  لهذه  ولدى مناقشتنا 
ها ما دامت ظروف العمل الحالية على حالها، ذلك بأن ساعات عمل العامل السوري تصل في 

ّ
وال يمكن حل

بعض األحيان إلى 14 ساعة، وتصل في أحيان أخرى -في أثناء ضغط العمل- إلى 17 ساعة، بالتالي؛ ال توجد 
إجراء  بد من  لذلك ال  اللغة بشكل جيد.  لتعلم  السوري  العامل  أمام  واملال،  الوقت  أو متسع من  فرصة 
حكومي على مستوى عال، يقّدم لهؤالء العمال فرصة تعلم اللغة ضمن ساعات العمل األصلية، وكذلك 

اقترح أحد املشاركين بجلسات النقاش. وفي الشكل التالي توضيح لألرقام التي ذكرناها بالتفصيل:
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أما عن بقية الصعوبات التي يعانيها السوريون في سوق العمل، وقد حازت درجات أقل من حيث ترتيبها، 
ة الفرص في سوق العمل التركية، وعدم االستقرار في سوق العمل، من الصعوبات التي يعانيها 

ّ
فقد كانت قل

العامل  يعانيها  التي  الصعوبات  أحد  العمل  رّب  وُيعّد سوء معاملة  العينة.  أفراد  ثلث  نحو  بدرجة مرتفعة 
السوري، وقد ذكرنا آنًفا بعض أصناف سوء املعاملة، من عدم إعطاء األجور الحقيقية املتفق عليها، وهي 
العمل  إلى طول ساعات  للعمال، إضافة  التركية أجًرا  الحكومة  الذي تضعه  الحد األدنى  أقّل من  باألصل 
خصوًصا  له،  يتعرضون  الذي  والتنّمر  العنصري  والتمييز  السوريين  العمال  بحق  نابية  بألفاظ  والتلفظ 
أثناء حصول حادثة سلبية ما لها عالقة بالسوريين، ويسلط عليها الضوء بشكل كبير من اإلعالم املعارض.. 
العمال  حال  عن  صورة  تعطي  السوريين،  العمال  ألحد  أجريناه  حالة  لدراسة  الحقة  فقرة  في  وسنعرض 
عّد املنافسة مع العمال األتراك أيًضا إحدى الصعوبات في سوق العمل، بل إن هذا 

ُ
السوريين في تركيا. وت

العمال  يعتبرون  لكونهم  األتراك،  زمالئهم  بعض  قبل  من  للتنمر  السوريين  العمال  بعض  يعّرض  األمر 
السوريين سبًبا في نقص مرتباتهم أو عدم حصولهم على عمل مناسب. وقد ذكرنا هذا األمر في فقرات عدة 
من هذه الدراسة، من خالل أبحاث قام بها باحثون أتراك، حيث تبين أن العمال األتراك ينظرون إلى العمال 
األمر  السوريين،  العمال  تجاه  عنصرية  بتصرفات  أحياًنا  ينعكس  وهذا  لهم،  اقتصادي  كتهديد  السوريين 
الذي أكده نحو ربع أفراد العينة من السوريين أفراد العينة، فقد قالوا إن سوء معاملة العمال األتراك ُيعّد 
من أهم الصعوبات التي تواجه السوريين في سوق العمل، وذلك -كما أسلفنا- لدى 25 % من أفراد العينة. 
يضاف إلى هذه الصعوبات أيًضا صعوبات من قبيل الظروف الصحية السيئة للعمل، وإن بدرجة أقل من 
توضيح  التالي  الشكل  وفي  السوري.  للعامل  الدرا�سي  التخصص  مع  يتناسب  عمل  وجود  وعدم  سابقاتها، 

مفصل للنسب التي حصلت عليها هذه الصعوبات.
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وتجدر اإلشارة إلى أننا في فقرتنا السابقة ركزنا على الصعوبات التي يعانيها السوريون في سوق العمل، 
معاملة  ويالقون  مناسبة،  عمل  فرص  على  السوريون  فيها  يحصل  كثيرة  حاالت  وجود  ينفي  ال  هذا  ولكن 
حسنة من رب العمل ومن زمالئهم األتراك، ويحصلون على تأمين )سيكورتا( وعلى أجر مناسب. وفي ما يلي 

عرض لدراسة حالة توضح شيًئا من حال العمالة السورية في تركيا.

 في سورية فقرر 
ً

لؤي شاب سوري عمره 25 سنة، تخرج من املعهد في الشمال السوري، ولم يجد له عمال
اللجوء إلى تركيا.

استمر يبحث عن عمل يتناسب مع وضعه العلمي ووضعه الصحي، لكونه يعاني آالًما في الظهر. ولكنه لم 
يوفق لذلك، واستمر على هذه الحال ستة أشهر. ثم قرر أن يعمل في مجال سكب املعادن، لؤي قبل براتب 
قليل جًدا ال يتناسب مع هذا العمل، 1500 ليرة تركية، وهو أقل من الحد األدنى لألجور، وبساعات عمل 

طويلة تصل إلى 14 ساعة في اليوم. 
 إال بالشهر األول من العمل، وفي بقية األشهر لم يتقاض سوى نصف املرتب، 

ً
لم يتقاَض لؤي راتبه كامال

على أساس أن بقية األجر دين سيسدد الحًقا، ولكن توالت األشهر ولم يوِف صاحب العمل بوعده، ولم 
يعِط لؤي إال نصف املرتب املتفق عليه.

وكانت  فقط،  أشخاص   4 يكفي  طعاًما  لنا  ُيحضر  العمل  رّب  وكان  سورًيا   
ً

عامال  12 كنا  لؤي:  يضيف 
معاملته سيئة جًدا، وقد تعرض هو وزمالؤه السوريون في العمل لكثير من اإلهانات والشتائم، بل إنه تعّرض 

ذات يوم للضرب، وكان يصبر على أمل أن يأخذ مرتبه ويترك العمل.
كان العمل خطًرا جًدا، يقول لؤي، حيث إننا نتعامل مع معادن منصهرة درجات حرارتها مرتفعة جًدا، 
وعلى الرغم من ذلك كان رّب العمل يطلب منا اإلسراع، علًما أن املكان الذي كنا نعمل فيه ال يراعي أدنى 
لصعقة  تعرضت  وقد  كهربائي،  ماس  فيه  كان  به،  أعمل  كنت  الذي  الجهاز  حتى  الصحي،  العمل  شروط 

كهربائية عدة مرات. وعندما نطلب إصالح الجهاز ال يستجيب صاحب العمل البتة. 
وفي مرة من املرات، كنت أعمل على جهاز تقطيع الحديد )صاروخ قص الحديد( وأصيبت يدي وبدأت 
تنزف، ولم يهتم صاحب العمل، حتى قطعة قماش لم يقدم لي. وبدأ زمالئي بمساعدتي، ولم ينقطع الدم إال 

بعد ساعة، ولم يقبل أن يأخذني إلى املشفى بحجة أن ليس لدي أوراق نظامية. 
 عن املعاملة العنصرية، وخصوًصا بعد حادثة استشهاد الجنود األتراك في سورية، وكأننا نحن 

ً
هذا فضال

العمال السوريين من قتل الجنود األتراك في إدلب!!
وعندما سألت لؤي ملا لم تترك العمل؟ أجابني لسببين اثنين، أولهما أنني على أمل أن أخذ بقية مستحقاتي 

املتفق عليها، وثانيهما هو عدم إيجادي لعمل آخر.
وترك لؤي العمل في هذا املكان، بعد ستة أشهر، من دون أن يتقا�سى مستحقاته.

 آخر في املجال السابق نفسه )سكب املعادن(، وهناك كانت التجربة مختلفة 
ً

بعد ذلك، وجد لؤي عمال
تماًما، حيث إن صاحب العمل رجل خلوق حريص على سالمة العمال لديه. يقول لؤي أعطاني مرتب 2500 
ليرة، وهو مرتب أعلى من الحد األدنى لألجور في تركيا، ساعات عمل أقل من العمل السابق، مع طعام أفضل، 
كنت  إنسان.  كلمة  تعنيه  ما  بكل  إنساًنا  كان  باملختصر:  الصلوات..  أجل  من  استراحات  أفضل،  ومعاملة 
مرتاًحا جًدا في العمل من الناحية النفسية، لكن بسبب وضعي الصحي ازدادت اآلالم في ظهري، واضطررت 

إلى ترك العمل، وقد أعطاني رب العمل هذا كل مستحقاتي، ولم ينقصني من أجري �سيء.
 مريًحا يناسب دراستي ووضعي الصحي، مع شركة سورية صاحبها حاصل على الجنسية 

ً
حالًيا وجدُت عمال
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التركية، لكن األجر قليل جًدا، ال يتجاوز 1000 ليرة في الشهر. ومع ذلك، أنا مرتاح، صحًيا ونفسًيا، في هذا 
املكان، وقد ال أترك العمل هنا لكوني أعمل باختصا�سي.

إن هذه الحالة التي استعرضناها آنًفا تعكس هذه واقع عمل السوريين بشكل عام، وحال أرباب العمل. 
وتبّين أن أمر العمال السوريين متروك إلى ضمير رب العمل، وهذا يؤكد ضرورة توفير البيئة املناسبة لعمل 
السوريين، من خالل سن قانون واضح يؤطر عملهم وينظمه. وهذا ما أكده املشاركون في دراستنا امليدانية، 

وهو ما سنفّصله في فقرتنا التالية.

خ- متطلبات سوق العمل املناسبة للسوريين في تركيا

م 
ّ
ينظ قانون  ووجود  الصحي،  والتأمين  األجور  في  املساواة  أن  امليدانية  الدارسة  نتائج  خالل  من  تبّين 

عمل السوريين، من أهم املتطلبات التي شدد عليها أفراد عينة البحث، من أجل تأمين سوق عمل مناسبة 
للسوريين في تركيا، إذ بلغت النسب )94 % - 93 %( على التوالي. وهذا أمٌر منطقي وينسجم مع ما توصلنا 

إليه من نتائج في الفقرات السابقة.

نابعة بشكل أسا�سي من  النقاش املركز، أكد بعض املشاركين أن مشكلة عمل السوريين  وفي جلسات 
عدم وجود قانون واضح متعلق بلجوء السوريين، فلو ضبطت املسائل املتعلقة بقوانين اللجوء تلقائًيا فإن 
مشكلة العمل سُتحّل، وسُينظم عمل السوريين في تركيا. وهناك مسألة أخرى أثارها املشاركون، وهي مسألة 
على  الحصول  بين  ُيفصل  أن  املشاركين  بعض  اقترح  وقد  األحمر(،  )الهالل  يقّدمه  الذي  املساعدة  كرت 
مساعدة كرت الهالل، والحصول على التأمين )السيكورتا(؛ حيث إن كثيًرا من العمال السوريين يرفضون أن 
نظم أمورهم في العمل، ويرفضون مسألة الحصول على إذن عمل؛ ألن ذلك سيؤدي تلقائًيا إلى قطع كرت 

ُ
ت

وقف املساعدة عن العامل وحده، 
ُ
املساعدة عن عائلته بأكملها. ومن الحلول املقترحة لهذه القضية، أن ت

وأال ُيربط املوضوع بالعائلة بأكملها.

التركية،  الواليات  بين  السوريين  حركة  تسهيل  ضرورة  االستطالع  في  املشاركون  السوريون  أكد  وقد 
والسماح لهم بهذه الحركة، وقد أيد هذه الفكرة 90 % من أفراد العينة، وهذا مطلب مهم أيًضا أكده بعض 
الذين أجرينا معهم مقابالت معمقة، من مستثمرين وعمال سوريين. يلي ذلك ضرورة وجود إذن عمل بنسبة 
11 % من أفراد العّينة ال يرون ضرورة وجود  86 %، ولكن الالفت لالنتباه وجود نسبة تقارب  وصلت إلى 
األحمر.  الهالل  مساعدة  بموضوع  عالقته  وبّينا  آنًفا،  األمر  هذا  سبب  أوضحنا  وقد  للسوريين،  عمل  إذن 
وقد جاءت مسألة حرية افتتاح املشاريع الخاصة دون قيود للسوريين، من ضمن الطلبات األساسية ولكن 

بنسبة أقّل من سابقاتها إذ وصلت النسبة إلى 77.7 %. والشكل التالي يوضح هذه األرقام بالتفصيل:
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وقد أضاف بعض املشاركين في جلسات النقاش مقترًحا آخر، ُيسهم في حل مشكلة العمل، بالنسبة إلى 
اليوم استحقوا الجنسية، بموجب وجودهم  التركية، فمعظم السوريين  السوريين، وهي منحهم الجنسية 
على األرا�سي التركية أكثر من خمس سنوات. وما يؤكد ضرورة هذه املسألة أزمة كورونا األخيرة، حيث لم 
بانتشار  تتأثر  ولم  األتراك مستمرة،  العمال  رواتب  بقيت  بينما  رواتبهم،  السوريين  العمال  معظم  يتقاض 

الوباء. 

التركية،  الجنسية  منح  سياق موضوع  في  للسوريين،  العمل  سوق  متطلبات  عن  الحديث  هامش  وعلى 
تحدث أحد املشاركين، وهو أستاذ جامعي، وقال إنه حصل على الجنسية التركية منذ مدة قريبة، وكانت 
الحكومة التركية تقول دائًما يجب أن نجنس أصحاب الكفاءات من السوريين حتى نستفيد من خبراتهم، 
يحقق  وال  تركًيا  أصبح  لكونه  الجامعة،  في  العمل  من  صل 

ُ
ف التركية،  الجنسية  على  حصل  أن  بعد  ولكنه 

األستاذ  ويقول  كثير.  الجامعي  األستاذ  هذا  حالة  ومثل  الجامعات،  في  األتراك  بتوظيف  املتعلقة  الشروط 
في  في هذه املسألة، وأن تمنح املجنسين الجدد تسهيالت تساعد  النظر  التركية أن تعيد  إن على الحكومة 

حصولهم على عمل، وإال فإن بقاءهم بدون جنسية أفضل بكثير.

الكفاءات  بيانات عامة عن أصحاب  إيجاد قاعدة  النقاش، مسألة  أثناء  التي طرحت  ومن ضمن اآلراء 
أو  للسوريين  خاصة  نقابة  مثل  جهة  وجود  وضرورة  الصحيح.  بمكانها  توظف  كي  السوريين،  والشهادات 
تجّمع معين، يعنى باملطالبة بحقوق العمال السوريين والدفاع عنهم إذا تعرضوا لظلم أو انتهاك معين. وقد 
 من املقترحات لتسهيل عمل 

ً
قّدم أحد املستثمرين السوريين الذين أجرينا معهم مقابالت معمقة مجموعة

السوريين، إضافة إلى ما ذكرناه. ويمكننا تلخيص هذه املقترحات باآلتي:
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تقديم مساعدات خاصة للعمال السوريين من الدولة التركية، تكون إضافية على الراتب  	 -
الشهري للعامل السوري، بحيث تخفف العبء عن املستثمر السوري وتحسن من وضع العامل.

أعمالهم،  	 - توسيع  في  السوريين  املستثمرين  تساعد  ميسرة  قروض  على  الحصول  إمكانية 
وتساعد أصحاب األفكار في تطبيق أفكارهم وتحويلها إلى واقع.

التركي، وإنشاء جهات تساعد املستثمرين السوريين  	 - القانون التجاري  ندوات توعية حول 
على التصدير.

املالي  	 - الشرط  يحققوا  لم  وإن  السوريين،  للمستثمرين  أوتوماتيكًيا  التركية  الجنسية  منح 
املطلوب واملقدر بـ 500 ألف دوالر.

إعفاء املستثمرين السوريين من بعض الشروط املطبقة على املستثمرين األتراك أو األجانب. 	 	

إيجاد آلية تساعد املستثمرين السوريين في تجديد إقاماتهم، من دون تجديد جواز السفر  	 	
من سفارة النظام السوري، وإلغاء شرط الخروج والدخول من وإلى تركيا من أجل تجديد اإلقامات.

تسهيل حركة املستثمرين داخل تركيا وخارجها. 	 	
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الفصل الخامس
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تعليم السوريين في تركيا

يبلغ عدد السوريين في تركيا أكثر من 3.5 مليون سوري، منهم مليون وخمسون ألف في مرحلة التعليم 
ا وصلت إلى 61.4 

ً
اإللزامي، وقد شهدت معدالت التحاق السوريين بالتعليم ما قبل الجامعي تحسًنا ملحوظ

% في عام 2019، بعدد قدره 648.058، في حين أن العدد كان 215 ألًفا عام 2015، بنسبة لم تتجاوز 30% 
فقط.

وكذلك ارتفعت أعداد الطلبة السوريين في الجامعات، ووصلت إلى 27.606 في عام 2019، بعد أن كان 
العدد 15.042 عام 2017. وقد اتبعت الحكومة التركية منذ عام 2017 سياسة دمج السوريين في التعليم 
 إلى عام 2020 الذي من املقرر 

ً
الحكومي، وبدأت إلغاء مراكز التعليم املؤقت املخصصة للسوريين، وصوال

فيه إلغاء هذه املراكز بالكامل. ووفًقا لبيانات )يونيسف(، ُيالحظ أن هناك نحو 430 ألف طفل ال يزالون 
التعليم مشكلة مهمة، كغياب االحتياجات  إلى أن غياب  الوضع  وُيـشير هذا   .2019 في عام  املدرسة  خارج 

األساسية كسالمة الحياة واملأوى والطعام واملالبس. 

واألجانب  الالجئين  فإن   ،2019-2015 االستراتيجية  الخطة  في  التعليم،  وزارة  تصريحات  وبحسب 
الخاضعين للحماية املؤقتة سيستمرون في تلقي التعليم في أثناء إقامتهم في تركيا، وسيتم العمل بمختلف 
الوسائل لضمان اندماجهم في نظام التعليم التركي)65). وسوف نستعرض في هذا املحور واقع تعليم السوريين 
في تركيا، ومراحل تطور العملية التعليمية لهم، وأهم الصعوبات التي تواجههم، وكذلك الحلول املناسبة 

لتذليل العقبات أمام وصول جميع السوريين الذين هم في مرحلة الدراسة إلى التعليم.

أ- نظرة عامة حول نظام التعليم في تركيا

مراحل التعليم في تركيا

حددت وزارة التعليم التركي سّن التعليم اإللزامي في تركيا من عمر 4– 5 سنوات حتى 14 سنة، ومن هنا، 
يمكننا تقسيم التعليم في تركيا إلى مرحلتين أساسيتين: التعليم اإللزامي والتعليم غير اإللزامي.

التعليم اإللزامي في تركيا

يبدأ من عمر 54 شهًرا، أي من عمر 4-5 سنوات، ويستمر حتى سن 14 عاًما موزعة على شكل فئة أولى 
وثانية )تعليم ما قبل مدرسة(: 4 سنوات تعليم ابتدائي؛ 4 سنوات تعليم متوسط. وما يميز التعليم اإللزامي 

أنه متسلسل، وال رسوب فيه.

)65( Suriyeli Ogrencilerin Egitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yoneticilerinin Karsilastigi Sorunlar P 25-26
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ويبدأ التعليم العالي من املرحلة الثانوية من عمر 15 حتى 18 تعليم ثانوي، يليه التعليم الجامعي. 

التعليم االبتدائي في تركيا

في  األهل  رغب  فإذا  شهًرا،   69 من  املدرسة  سن  يبدأ   ،2020  \  2019 الدرا�سي  للعام  القانون  بحسب 
تأخير طفلهم إلى عمر 73 شهًرا فإن عليهم تقديم طلب لذلك، أما في حال كان عمره 73 شهًرا فإنه ُيسجل في 
املدرسة مباشرة، وال ُيسمح بالتأخير. يستمر التعليم االبتدائي في تركيا على مدى 4 سنوات من الصف األول 

حتى الرابع وبدون رسوب.

 التعليم املتوسط في املدارس التركية

إلى  4 سنوات، تبدأ من الصف الخامس حتى الصف الثامن، والتسجيل فيه سهل بالنسبة  على مدى 
الثامن، يخضع الطالب المتحان يشمل ما تعلموه في املرحلة  نهاية الصف  إلى تركيا، وفي  ا 

ً
القادمين حديث

االبتدائية واملتوسطة، يسمى LGS، وتحدد نتيجة هذا االمتحان مسيرة الطالب العلمية في املرحلة الثانوية.

مدارس اإلمام خطيب: األئمة الخطباء

الكريم،  )القرآن  مواد  إلى  إضافة  نفسها،  العامة  األناضول  مواد مدراس  فيها  دّرس 
ُ
ت تركية  هي مدراس 

السيرة النبوية، اللغة العربية، الدين( وبذلك يمكن اعتبارها مدارس عامة، ولكن بصبغة شرعية، حيث 
ُيفصل البنات عن البنين، وال تختلف عن املدارس العلمية أو األدبية االجتماعية، من حيث فرصة القبول 

الجامعي. 

التعليم الثانوي في املدارس التركية

وهي على أنواع وسندرجها على حسب قوتها:

.fen liseleri ثانويات العلوم

ثانويات العلوم االجتماعية

hatip liseleri imam ثانويات إمام خطيب

:anadolu liseleri ثانويات األناضول

teknik meslek anadolu liseleri ثانويات األناضول الفنية املهنية

Çok Programlı Liseler ثانويات ذات البرامج املتعددة

Askeri Liseler الثانويات العسكرية
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:(Temel Liseler( الثانويات الليلية، الثانويات األساسية

Açık Öğretim Lisesi ثانويات التعليم املفتوح

التربية التركية، ويعتمد نظام الدراسة الحر دون االلتزام بصفوف  1992، باعتماد وزارة  بدأت في عام 
دراسية ودوام ثابت، وبذلك هو نظام يتيح لألفراد املتقطعين أو املنفصلين عن الدارسة في الثانويات الرسمية 
استكمال تعليمهم الثانوي، مهما كانت أسبابهم أو ظروفهم، تبدأ من املرحلة املتوسطة حتى الثانوية، ويوجد 
نظام تعليم مفتوح جامعي. بالنسبة إلى املرحلة الثانوية مدة الدراسة فيها 4 سنوات، بمعدل فصلين لكل عام 
درا�سي، ويمكن للراغبين في االلتزام فوق عمر 18 اختزال الفصول، بحيث يقدم 3 فصول في العام الدرا�سي 
الواحد، لتصبح املدة سنتين ونصف، ويحصل املتخرج من هذا النظام على شهادة مختومة ومصدقة من 
وزارة التربية، أما بالنسبة إلى الكتب فيمكن استالمها من أقرب مركز ثقافي ملنطقة الطالب، أو من املدارس 

النظامية، وهي مجانية بالكامل)66).

مرحلة التعليم الجامعي

ُيدار نظام التعليم العالي التركي من خالل وكالة التعليم )يوك(، ولكل جامعة تقويم درا�سي خاص بها، 
وتمنح الجامعات شهادة اإلجازة الجامعية األولى )الليسانس( والشهادات العليا األخرى. ومدة املستوى األول 
وتمتد  أدنى.  كحد  سنوات  أربع  هي  البكالوريوس  درجة  على  الحصول  إلى  تؤدي  التي  الجامعية  املرحلة  من 
الدورات إلى مدة خمس سنوات، في طب األسنان والطب البيطري، وست سنوات في الطب البشري، وتمنح 
الشهادة بطب األسنان عند االنتهاء من الدراسة. أما في الطب، فيتم تأهيل الطبيب بمؤتمرات طبية رفيعة 
املستوى، ويمكن لخريجي الطب، الطب البيطري وطب األسنان التقّدم مباشرة على برامج دكتوراه في تركيا.

الدراسات العليا

وتشمل دبلوم الدراسات العليا، ثم املاجستير، ثم الدكتوراه )ويشترط للتسجيل على الدكتوراه الحصول 
على املاجستير اجتياز فحص قبول. ومدة دراسة الدكتوراه في معظم الجامعات التركية أربع سنوات: منها 
سنتان تخصص إلعداد األطروحة، وهناك شهادة خاصة بكليات الطب تسمى )التخصص الطبي )تعادل 

شهادة الدكتوراه)67).

ب- تعليم السوريين في تركيا ومراحل تطوره

في األبحاث املتعلقة بتعليم األطفال السوريين القادمين إلى تركيا، ُيمكن تصنيف املمارسات املنفذة في 
هذه العملية، في ثالث فترات أساسية: فترة الحلول املؤقتة؛ فترة مراكز التعليم املؤقت؛ فترة االندماج في 

نظام التعليم الوطني التركي.

)66( https://bit.ly/2BZh7yu

)67( https://bit.ly/3eTcKUe

https://bit.ly/2BZh7yu
https://bit.ly/3eTcKUe
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فترة الحلول املؤقتة

تمتد هذه الفترة من 2011 حتى 2013، وفيها يركز العمل على الحلول املؤقتة، على افتراض أن السوريين 
سيعودون إلى بالدهم بعد انتهاء األزمة. وقد كانت الخطوات املتخذة في هذه الفترة تهدف إلى دعم األطفال 
التعليم  نظام  في  دمجهم  فكرة  من   

ً
بدال توقفوا،  حيث  من  تعليمهم  مواصلة  من  يتمكنوا  حتى  السوريين، 

تحت مراكز التعليم املؤقت في املخيمات، وصار األطفال السوريون يتعلمون بلغتهم 
ُ
التركي. ولهذا الغرض، ف

األم، وفًقا للمنهج التركي.

ومع اشتداد حدة النزاعات في سورية، تغير االفتراض القائل بأن املواطنين السوريين سيعودون. وفي هذه 
اآلونة، إضافة إلى تزايد عدد من يتكدسون في املخيمات، اتجه السوريون للعيش خارج املخيمات. وقد أدت 
هذه الزيادة إلى الحاجة إلى تقديم خدمات مثل التعليم والصحة للسوريين الذين يعيشون في املدن. وهنا 
السوريين  تزايد عدد  أن  بعد   ومنهجية، 

ً
أكثر شموال السوري تصبح  اللجوء  تجاه  التركية  السياسة  بدأت 

وتوسع انتشارهم وطالت فترة مكوثهم في تركيا.

فترة مراكز التعليم املؤقت

بشأن   6458 رقم  القانون  باعتماد   ،2014 مايو  أيار/  في  تركيا،  في  قانوني  وضع  على  السوريون  حصل 
وتماشًيا  املؤقتة.  الحماية  تركيا  إلى  السويون  الالجئون  ُمنح  القانون،  الدولية. ومع هذا  والحماية  األجانب 
89 من القانون ذي الصلة، يحق لألفراد وأفراد األسرة الذين يتمتعون بهذا الوضع الوصول إلى  مع املادة 
خدمات التعليم االبتدائي والثانوي. وأصدرت وزارة التربية التركية تعميًما حول خدمات التعليم لألجانب، 

وقامت ببعض الترتيبات لتعليم األطفال في تركيا، في نطاق القانون رقم 6458 )68).

عّد 
ُ
ووفًقا لالتفاقيات والتشريعات الدولية، يحق لكل طفل في بلد اللجوء االستفادة من فرص التعليم، وت

وزارة التربية التركية هي املسؤولة عن هذه الخدمات في تركيا. وقد قامت الوزارة ضمن هذا اإلطار بالعمل 
على زيادة فرص وصول السوريين في سن الدراسة إلى جميع أنواع املؤسسات التعليمية التابعة لها، إضافة 
إلى إعداد وتوزيع املواد التعليمية للطالب السوريين. ومن أجل تلبية االحتياجات التعليمية العاجلة واملؤقتة 
للطالب السوريين الذين هم تحت الحماية املؤقتة، أنشئت مراكز اإلقامة املؤقتة )GBM(، ثم أنشئت مراكز 
إلى  »العودة  افتراض  وبناًء على  السورية.  بالهجرة  تأثرت بشدة  التي  في املحافظات   )GEM( املؤقت التعليم 
سورية في وقت قصير« و »الوقتية«، تم توفير التعليم لخدمة األطفال السوريين فقط على أساس املنهج 
السوري »املعّدل« باللغة العربية، إضافة إلى تضمين دروس اللغة التركية أيًضا في البرنامج، بهدف تعليم 
األطفال اللغة التركية. وبحسب بيانات وزارة التربية في آب/ أغسطس 2017، كان هناك 404 مراكز تعليم 
ـلة 

ّ
ـشك

ُ
مؤقتة، ثالثون مركًزا منها ضن مراكز اإليواء املؤقتة، و374 مركًزا خارجها، إضافة إلى مراكز التعليم امل

في املدارس الرسمية التابعة للوزارة، في فترة ما بعد الظهيرة )الفترة املسائية()69).

)68(  Türkiye›deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması P 32

)69( Türkiye’deki Suriyeliler - Özel Rapor P 134 – 135
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فترة االندماج في نظام التعليم الوطني التركي

أعلنت الحكومة التركية في آب/ أغسطس 2016 أنها ستدمج جميع الطالب السوريين في نظام التعليم 
الوطني، وكانت دائرة »التعليم مدى الحياة« املسؤولة عن مراحل التعليم ما قبل الجامعي في وزارة التربية 
والتعليم التركية، وقد بدأت بتطبيق خطة لدمج الطلبة السوريين داخل املدارس الوطنية التركية، منذ بداية 
العام الدرا�سي -2016 2017. وكانت البداية مع دمج تالميذ الصفين األول والخامس داخل املدارس التركية، 
اللغة  دروس  لتقديم  املؤقتة،  السورية  املدارس  داخل  تركي  مدّرس   5500 من  يقرب  ما  نشر  مع  بالتزامن 
50 % من نسبة الحصص األسبوعية  بلغ  التركية بصورة مكثفة لكل املراحل الصيفّية، بنصاب حصٍص 

.
ً

املخصصة للطلبة السوريين استعداًدا لدمجهم مستقبال

وفي السنة التالية، ُدمجت الصفوف الثالثة: الثاني والسادس والتاسع، لتتبعهم في سنة 2019 صفوف 
الثالث والرابع والسابع والعاشر. وسيتم دمج الصف الثامن والحادي عشر في التعليم الوطني التركي في هذا 
 داخل 

ٌ
خصص لطالب البكالوريا صفوف

ُ
العام، ليبقى طالب البكالوريا فقط خارج الدمج. وأغلب الظن أن ت

بعض املدارس التركية، أو يتم تدريسهم داخل مراكز التعليم الشعبي من قبل مدرسين سوريين تحددهم 
املدرسين  ثلث  نحو  توزيع  إلى   ،2018 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  التركية،  التربية  وعمدت  الحًقا)70).  التربية 
السوريين على املدارس الشرعية التركية )األئمة والخطباء( لتدريس التالميذ مبادئ اللغة العربية، ووزعت 
ا آخر على عموم املدارس التركية، للعمل موجهين تربويين للتالميذ السوريين املدمجين داخلها، والتحق 

ً
ثلث

الثلث األخير باملدارس التركية.

تجدر اإلشارة إلى أّن عدد املدرسين السوريين العاملين داخل املراكز املؤقتة بلغ في عموم الواليات التركية 
ما يقرب من 13.400 من جميع التخصصات، وتقّدم لهم منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( منًحا 

شهرية 2020 ليرة تركية )نحو 300 دوالر أميركي( بوصفهم متطّوعين ال موظفين)71). 

وتوصلت دراسة حديثة أجراها )مركز الحوار الوطني( بعنوان )املنظومة املدرسية وآثارها على عملية 
االندماج( عام 2020، ضمن سلسلة »عوائق في وجه اندماج الطالب السوريين في املدراس التركية«، إلى أن 
عملية دمج الطالب السوريين في املدارس التركية لم تكن سهلة أو سلسة على العديد من الطالب، ال سّيما 
أنها واجهت في السنوات األربع املاضية بعض العوامل املعيقة التي أضعفت نتائجها وأثرت في نجاحها، وقد 

خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، نذكر منها:

حول دور املعلم وتأثيره في دعم أو إضعاف عملية االندماج

 لم يكن املعلمون األتراك على مستوى واحد، من حيث االستعداد لتقّبل فكرة وجود أعداد من الطالب 
األجانب في صفوفهم، ال سيما مع ما يفرضه وجود هؤالء الطالب من مسؤوليات ومهام إضافية، وقد نجح 
العديد من املعلمين في التعامل مع تلك التحديات بشكل ممتاز، فيما تعامل آخرون معهم بإهمال أو بحالة 
من العدائية، وكان لذلك أثر واضح في الطالب، من ناحية تعلمهم اللغة وتجاوبهم مع العملية التعليمية. 

)70( https://bit.ly/3gjsqAB 

)71( https://www.turkpress.co/node/62074 

https://bit.ly/3gjsqAB
https://www.turkpress.co/node/62074
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وقد نال الطالب الذين التحقوا باملدارس التركية قبل قرار الدمج درجة عالية من اهتمام املعلمين، مقارنة 
بأقرانهم الذين التحقوا باملدارس التركية بعد قرار الدمج، إذ كان طالب املرحلة االبتدائية هم النسبة األكبر 
التي تعاني ضعف اهتمام املعلمين بها. وأبدى أولياء األمور حالة من عدم الرضا، تجاه تفاعل املعلمين األتراك 
مع الطالب السوريين، فقد وصف 35 % من أولياء األمور تفاعل املعلم التركي بأنه »متوسط«، بينما عّد 26 

% منهم هذا التفاعل ضعيًفا، مع أن العديد من الطالب تجاوزوا العوائق اللغوية.

انطباعات  حدوث  في  سبًبا  كانت  التي  في  األمور  من  العديد  وجود  إلى  املقابالت  خالل  الطالب  وأشار 
إلى الغضب واالنفعال الزائد والصراخ والعصبية، أو اإلهمال  سيئة لديهم عن معلميهم، منها: ميل املعلم 
املتعمد للطالب وعدم التجاوب مع أسئلته، وغياب الثناء والتشجيع، أو اإلحساس بأنهم ال يتلقون معاملة 
عادلة مقارنة بأقرانهم األتراك. ونقل بعض املعلمين انطباعاتهم الشخصية ومواقفهم السياسية السلبية 
الطالب،  أمام  علًنا  عنها  والحديث  الذهنية  تصوراتهم  بتعميم  وقاموا  الدراسة،  صفوف  إلى  السوريين  من 
وعزز ذلك األمر عند الطالب السوريين اإلحساس بالرفض واالستهداف وعدم الحماية، وانعكس في بعض 
د لديهم شعوًرا عارًما بالغضب 

ّ
األحيان على شكل امتناع عن التفاعل أو التجاوب مع املادة التعليمية، كما ول

وإحساًسا باإلهانة، وشّجع بقية طالب الصف على استهدافهم بعبارات مشابهة أو سلوكات مزعجة. وتكرر 
صدور عبارات عنصرية ضد السوريين من قبل عدد من املعلمين األتراك، إذ ذكر 29 % من الطالب أنهم 
سمعوا من معلميهم عبارات تطلب منهم العودة إلى بالدهم لكونهم سوريين، فيما أشار 6 % منهم إلى أن هذه 

العبارات تكررت على مسامعهم من قبل معلميهم أكثر من 6 مرات.

دور املدرسة كمؤسسة تربوية في تعزيز أو إضعاف جهود االندماج:

لم تكن املدارس التركية مهيأة الستقبال هذه األعداد من الطالب السوريين من الناحية املعنوية، ومن 
الناحية املادية في بعض األحيان، وخاصة في املناطق التي يتجمع فيها أعداد كبيرة من السوريين، فقد تسبب 
الطالب  وللمعلمين  اإلداري  للطاقم  بإرباك  الدمج  قرار  نتيجة  السوريين  الطالب  من  كبيرة  أعداد  قدوم 

السوريين واألتراك على حد سواء.

واستطاعت املدارس التي تملك كوادر إدارية متفهمة ضبط املشكالت بين الطالب بشكل أكبر، ومحاربة 
تحّول املشكالت الطفولية إلى شكل من أشكال التحريض على العنف والكراهية. وعّد 63 % من أولياء األمور 

أن الجو العام في املدرسة تأثر سلًبا -مقارنة بالسنوات املاضية- بحمالت التحريض اإلعالمية.

أبدت العديد من الكوادر اإلدارية رّدات فعل باردة تجاه مشكالت الطالب السوريين ومراجعات أولياء 
األمور، فظهرت بعض السلوكات االنفعالية عند بعض اإلدارات املدرسية تجاه أولياء األمور، تجلت ببعض 
أشكال التهجم اللفظي أو التهديد. وافتقرت العديد من اإلدارات املدرسية إلى القوانين الواضحة أو الخبرة 
قابل بمحاولة الحتواء املشكلة 

ُ
في التعامل مع مشكالت الطالب أو حاالت التنمر، وغالًبا ما كانت املشكالت ت

دون إيجاد حلول لها أو تقديم برامج تقويم سلوكي تجاه بعض السلوكات الشاذة، وأدى ذلك إلى تكرر تلك 
املشكالت وارتفاع وتيرتها.

رزوا إلى املدارس التركية واضًحا، ولم يكن ذا أثر واضح في تعزيز 
ُ
لم يكن دور املعلمين السوريين الذين ف
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عملية االندماج، إذ اختلف دورهم ومهامهم وتجاربهم تبًعا الختالف ظروف املدرسة وظروف املعلم، كدرجة 
املعلمين  بوجود  املدارس  إدارات  بعض  رحبت  وقد  االجتماعية.  املهارات  وامتالكه  التركية  اللغة  إتقانه 
أو  السوريين  الطالب  تستهدف  التي  التطوعية  األنشطة  بعض  لتقديم  املجال  لهم  وأفسحت  السوريين، 
من  عنصرية  لحوادث  بعضهم  وتعرض  واإلزعاج.  التهميش  آخرون  معلمون  عانى  بينما  كليهما،  أو  األتراك 

بعض أقرانهم من املعلمين األتراك الذين عّدوهم دخالء نافسوهم على فرص العمل.

وتحدثت الدراسة عن عوامل أخرى تؤثر سلًبا أو إيجاًبا في عملية االندماج، منها ما يتعلق بتأثير املرحلة 
والسياسات  الدمج  قرارات  إلى  إضافة  االندماج،  الدراسة على عملية  االنقطاع عن  فترة  وتأثير  التعليمية 
إلى  التركية  املدراس  في  السوريين  الطالب  اندماج  عملية  ترَق  لم  وعموًما،  القرارات.  هذه  تنفيذ  في  املتبعة 
املستوى املطلوب، وما تزال هناك نسبة كبيرة من الطالب السوريين يواجهون صعوبات كبيرة غير قادرين 

على تجاوزها)72).

ت- املستوى التعليمي العام للسوريين في تركيا

ُيـعد متوسط   مستوى التعليم لالجئين السوريين في تركيا منخفًضا بشكل عام. حيث إن قسًما كبيًرا من 
38 % ممن جاؤوا لم يذهبوا إلى املدرسة قط، و24 % أمّيون. وفي ظل  املهاجرين هم من املناطق الريفية. 
ضمن  تقع  قضية  ُيـعّد  الذي  التعليم  لنظام  كبيًرا  تحدًيا  والشباب  األطفال  اندماج  ُيـشكل  الظروف،  هذه 

اختصاص الدولة املركزية، وليس للحكومات املحلية تأثير مباشر في هذا املجال.

سـّجـلت تركيا في عام 2019 نحو 1.1 مليون طفل سوري في سن املدرسة، تراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة. 
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة التركية، تم تسجيل 63 % فقط من هؤالء األطفال في 

املدارس، في عام 2019. ويبدو أن هذه النسبة قد استقرت في السنوات األخيرة)73).

وبحسب البيانات املسجلة لدى GİGM، واملستند الذي نشرته وزارة التنمية في آذار/ مارس 2016 بعنوان 
)تحليل احتياجات املرحلة األولى للفترة 2016-2018 للسوريين في وضع الحماية املؤقتة في تركيا(، فإن 33.3 
والكتابة  القراءة  موا 

ّ
تعل  % 13 والكتابة(، وأن  الفراءة  يعرفون  )ال  تركيا غير متعلمين  في  السوريين  % من 

بمفردهم من دون الذهاب إلى املدرسة)74).

)72( http://www.sydialogue.org/ar/172 

)73(  Türkiye Şehirlerinde Suriyeli Göçmenler P 20

)74( Türkiye’deki Suriyeliler - Özel Rapor P 133-134 

http://www.sydialogue.org/ar/172
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املصدر: منشور وزارة التنمية التركية في آذار/ مارس 2016 تحت عنوان » تحليل احتياجات املرحلة األولى 
املمتدة في الفترة بين عامي 2016 – 2018 التي تستهدف السوريين املتواجدين في تركيا تحت حالة الحماية 

املؤقتة« ص 7.

فرص  إلى  الوصول  جعلت  السوري  النظام  سياسة  أن  األول  عوامل:  ثالثة  إلى  ذلك  في  السبب  وُيـعزى 
التعليم محدوًدا جًدا، بالنسبة إلى سكان املناطق الخارجة عن سيطرته. والعامل الثاني املهم هو أن نسبة 
كانوا  و2016،   2014 عامي  بين  سوري(  ألف   700 )نحو  تركيا  غادروا  الذين  السوريين  من  جًدا  مرتفعة 
أصحاب مستوى تعليمي مرتفع؛ والسبب الثالث يعود إلى أن الغالبية العظمى من السوريين في تركيا هم من 

املناطق الشمالية لسورية، وهي مناطق كانت ذات تعليم منخفض بشكل عام)75).

وُيـعّد مستوى التعليم املنخفض للسوريين في تركيا أمًرا مثيًرا للدهشة؛ نظًرا إلى أن سورية قبل عام 2011 
كانت ذات مستوى تعليمي متقدم في املنطقة، وكانت نسبة األطفال الذي يذهبون إلى الروضات واملدارس 

االبتدائية في عام 2009 نحو 94 % من عدد األطفال اإلجمالي في سورية)76).

)75( Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler P 8-9  

)76( Türkiye’deki Suriyeliler - Özel Rapor P 134 
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ث- إحصائيات عامة حول أعداد الطلبة السوريين في تركيا 

وفًقا للبيانات الواردة من قبل GIGM وMEB، يبلغ عدد األطفال السوريين الذين هم في سن الدراسة 
، وذلك في عام 2019، وُيـعادل هذا الرقم 28.97 % من العدد 

ً
اإللزامية )بين 5 و17 سنة( 1.047.536 طفال

اإلجمالي للسوريين تحت الحماية املؤقتة في تركيا. وقد بلغت نسبة امللتحقين بمقاعد الدراسة لدى السوريين 
في هذا العام 61.41 %، في حين أنها كانت عام 2015، 30 % فقط، بعدد وصل إلى 230 ألف طفل ملتحق 

بالدراسة. وهذا عرٌض ألعداد السوريين امللتحقين بالتعليم، بالترتيب التاريخي.

في العام الدرا�سي 2014-2015 كان العدد 230 ألف طفل- 

في العام الدرا�سي 2015-2016 كان العدد 311 ألف طفل- 

في العام الدرا�سي 2016-2017 كان العدد 492 ألف طفل- 

في العام الدرا�سي 2017-2018 كان العدد 610 ألف طفل- 

في العام الدرا�سي 2018-2019 كان العدد 648.058 ألف طفل- 

ووفًقا لبيانات وزارة التعليم الوطنية، فإن معدالت التحاق الطالب الذين يدرسون في املدارس الرسمية 
ومراكز التعليم املؤقت، وفًقا ملستوياتهم التعليمية، كانت على الشكل التالي:

الحضانة 33.86 %- 

املدرسة االبتدائية 96.50 %- 

املدرسة اإلعدادية املتوسطة 57.66 %- 

املدرسة الثانوية 26.77 %- 

ومع ذلك، تكشف بيانات األطفال السوريين امللتحقين بمقاعد الدراسة، عن اختالالت خطيرة في معدالت 
التعليم، ففي حين تجاوز معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية 90 % في الصفين األول والثاني، انخفض هذا 
املعدل إلى 57.66 % في الصفوف 5 - 8 )بين سن 10 و13(، وإلى 26.77 % في الصفوف 9 - 12 )أي الفئة 

العمرية 17-14))77).

ويوضح الشكالن التاليان تطور أعداد األطفال السوريين الذين هم في سن الدراسة، ونسب التحاقهم 
بالتعليم)78):

)77( Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler P 8-9

)78( https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_BulteniSunu.pdf

https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_BulteniSunu.pdf
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جـ- الطالب السوريون في الجامعات التركية:

وحياتهم  تعليمهم  ملواصلة  السوري،  الشباب  إلى  بالنسبة  األهمية  غاية  في  أمًرا  الجامعي  التعليم  ُيـعّد 
الطالب  عدد  أن  املالحظ  ومن  للمجتمع.  املستقبلية  واإلفادة  التأقلم  عمليات  في  نشط  دور  ولعب  املهنية 
السوريين الذين يتلقون تعليمهم في الجامعات التركية في تزايد مستمر، وينقسم هؤالء الطالب عموًما إلى 
قسمين: األول هم الذين جاؤوا إلى تركيا وهم في منتصف حياتهم الجامعية في سورية، وبناًء عليها استكملوا 
ما بدؤوه في الجامعات التركية؛ أما القسم الثاني فهم الذين دخلوا إلى الجامعات التركية بعد تلقي التعليم في 

املدارس التركية، وبعد نجاحهم في امتحان الطالب األجانب وامتحان اللغة التركية)79).

ووفًقا لبيانات مجلس التعليم العالي، في األول من آب/ أغسطس 2017، فقد بلغ عدد الطالب السوريين 
15.042 طالًبا يدرسون في 151 جامعة مختلفة. من هذا العدد يوجد 13.109 طالًبا )87.15 %( في جامعات 

)79(  TÜRKİYE’DEKİ Suriyeli Mülteciler P 10-11
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 151 في  الرغم من وجود الطالب السوريين  في جامعات خاصة. وعلى   )% 12.85( حكومية، و1933 طالًبا 
ثماني  في  منهم   % و59.7  جامعات،  عشر  في  يوجدون  الطالب  هؤالء  من   %  48.14 فإن  مختلفة،  جامعة 
محافظات، حيث تستضيف غازي عنتاب وحدها 13.7 % من الطالب السوريين، بينما تستضيف إسطنبول 
21.4 % )80). وقد ارتفع هذا العدد -بحسب اإلحصائيات األخيرة- إلى 27.606 طالًبا في العام 2019-2018. 
وبذلك احتل الطالب السوريون املرتبة األولى من حيث عدد الطالب األجانب، وقد بلغ عددهم في عموم تركيا 
140 ألف طالب من مختلف الجنسيات، فيهم 410 طالب دكتوراه، و1650 طالب ماجستير. وإن نسبة من 
)81). والشكل التالي يوضح تطور هذه األعداد   % 15 يحصل من هؤالء الطالب على منح دراسية تبلغ نحو 

بالتفصيل:

املصدر: موقع إحصاء وزارة التعليم العالي https://istatistik.yok.gov.tr )تم جدولة أعداد املنشورات 
السنوية لوزارة التعليم العالي من قبل مصطفى مراد اردوغان(.

حـ- املشكالت واملعوقات أمام وصول السوريين إلى التعليم

هناك العديد من الدراسات التي قام بها باحثون أتراك على عالقة بالعملية التعليمية للسوريين، منها 
دراسة حديثة بعنوان )مسح لألدبيات التي تناولت املشكالت التي يواجهها األطفال السوريون في التعليم 
داخل تركيا( في عام 2020، وقد توصلت إلى أن املهاجرين عموًما يعانون آثاًرا سلبية بسبب املحيط الجديد، 
والحالة االقتصادية والنفسية، وتؤثر هذه السلبيات في الغالب على األطفال والنساء. وُيـعّد قطاع التعليم 
من أكثر املؤسسات تأثًرا بالهجرة، وُيـمكن عّد اختالف اللغة السبب الرئيس لهذا التأثير السلبي، حيث يواجه 
األطفال الذين يحاولون التواصل بلغة غير لغتهم األم صعوبات في املشاركة في املهام التعليمية، وفي إقامة 

)80(  Türkiye’deki Suriyeliler - Özel Rapor P 49 

)81(  TÜRKİYE’DEKİ Suriyeli Mülteciler P 10-11
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العالقات االجتماعية والحفاظ عليها. وقد تكون صعوبة تكيف التالميذ السوريين الثقافي، وانخفاض نسبة 
ا مهًما في املدرسة، 

ً
نجاحهم الدرا�سي، واملواقف السلبية من قبل إدارة املدرسة، وعدم رؤية أنفسهم طرف

لها)82). وباملجمل،  أو تركهم  تهربهم من املدرسة  في  ا مغايًرا من قبل األطراف األخرى، سبًبا 
ً
واعتبارهم طرف

املدرسة؛  إلى  املنخفضة  الوصول  معدالت  عناوين:  ثالثة  تحت  املشكالت  بتصنيف  الدراسة  هذه  قامت 
والعوائق اللغوية؛ ونقص املعلمين املؤهلين.

معدالت الوصول املنخفضة إلى املدارس:

في سن  السوريين  التي تحول دون وصول األطفال  العوائَق  استكشفت منظمات غير حكومية مختلفة 
حصت هذه التقارير، تبّين 

ُ
املدرسة إلى املدارس، وأعّدت العديد من التقارير حول هذا املوضوع. وعندما ف

أن األسباب التي تمنع األطفال السوريين من الوصول إلى املدرسة متشابهة. فعلى سبيل املثال، في التقرير 
تّم ترتيب   ،2017 )MSYD( عام  الذي نشرته جمعية التضامن والدعم ملساعدة الالجئين وطالبي اللجوء 

العوائق التي تحول دون تسجيل األطفال املهاجرين الذين يعيشون في أنقرة، كما يلي:

أسباب اقتصادية )عمالة األطفال(- 

ردة الفعل على التعليم املختلط- 

املشكالت األمنية )التسلط بين األقران والتمييز العنصري(- 

نقص الوعي واإلدراك لدى العائالت.- 

وفي التقرير الذي أعدته مؤسسة سيتا عام 2016، ُصـنفت العقبات التي تحول دون وصول السوريين 
إلى املدرسة، على الشكل التالي:

ردة الفعل على التعليم املختلط- 

صعوبة الوصول إلى مراكز التعليم املؤقت خارج املخيمات- 

خارج -  يعيشون  الذين  السوريين  بيانات  نقص  اعُتـبر  وقد  السوريين.  عن  البيانات  نقص 
املخيمات أكبر عقبة أمام تخطيط وتنفيذ الخدمات التي سُتقّدم لهم.

كرت أسباب عديدة: غياب أحد الوالدين 
ُ
وفي البحث امليداني الذي أجرته املؤسسة نفسها عام 2017، ذ

)أحد ضحايا الحرب أو ال يزال في سورية(، والقصور االقتصادي )وخاصة املشكالت االقتصادية الناجمة 
عن فقد أحد األبوين( واضطرار األطفال إلى العمل في سن مبكرة، وعدم توجيه األسرة نحو متابعة التعليم، 
تركيا،  في  الكبرى  الرئيسية  املدن  إلى  السوريين  الالجئين  هجرة  وأخيًرا  املختلط،  التعليم  على  الفعل  وردة 

كعقبات أمام تعليم األطفال السوريين. 
)82(  Türkiye›deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması P 322
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كرت على 
ُ
وقد نشر اتحاد املعلمين األتراك تقريًرا حول هذه القضية، وجاء فيه مجموعة من العقبات، ذ

النحو اآلتي:

اضطرار األطفال إلى العمل نتيجة أسباب اقتصادية، وُيـعّد هذا السبب العقبة الرئيسية - 
التي تحول دون الوصول إلى التعليم.

نقص الكفاءة اللغوية التركية لدى الطالب السوريين.- 

قلق اآلباء من االبتعاد عن اللغة العربية.- 

ردة الفعل ضد التعليم املختلط.- 

صعوبة الوصول إلى مراكز التعليم املؤقت.- 

املوقف السلبي من بعض أولياء األمور األتراك.- 

الالمباالة )عدم االهتمام( واملواقف غبر املتعاونة من اإلداريين واملدرسين ضد السوريين.- 

يجب -  التي  اإلجراءات  حول  السوريين،  األمور  أولياء  لدى  الالزمة  املعلومات  وجود  عدم 
اتخاذها اللتحاق أبنائهم بالعملية التعليمية.

عدم الرغبة في الدراسة، بسبب عدم االستقرار الذي يشعر به الطالب السوريون.- 

TEOG املطلوب لاللتحاق باملدارس الثانوية، -  عدم التحاق الطالب السوريين باختبار 
وهو أحد األسباب الرئيسة ملنع االلتحاق بالتعليم الثانوي)83).

في  الالجئين  بتعليم  الترحيب  بهدف تحديد مستوى   ،2016 الذي أجراه عام  بحثه  في  بلتكين  وقد ذكر 
واضحة.  سياسة  وجود  عدم  من  تنبع  التعليمي  النظام  في  السوريين  الالجئين  اندماج  مشكالت  أن  تركيا، 
طالب  أنهم  على  إليهم  ُينظر  الذين  السوريين،  لالجئين  التعليمية  الخدمات  تقديم  ترجيح   

ً
بداية تم  حيث 

إلى ذلك  املؤهل، وإضافة  للدراسة والتعليم  التعليم، وهذا شكل عائًقا  في نظام   من دمجهم 
ً

بدال زائرون، 
عّد بلتكين أن النقص في أبنية املدارس، وعدم اتخاذ التدابير الالزمة لحماية املجموعات املعرضة للخطر 
2014، منحت وزارة التربية  وزيادة الوثائق املطلوبة للتسجيل هي أيًضا عقبات أمام التعليم)84). وبعد عام 
التركية، لكل من يملك وثيقة هوية أجنبية للطالب دون تصريح إقامة، الحق في التسجيل في املدارس التركية 

الرسمية. وقد ساهم هذا الوضع في زيادة معدل التعليم. 

وفي البحث الذي أجراه ليفانت وجاياك عام 2017، وهو بعنوان )آراء مديري املدارس حول تعليم الطالب 
)83(  Türkiye›deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine  Bir Alanyazın Taraması P 32 -326

)84( Beltekin, N. )2016(. Turkey’s progress toward meeting refugee education needs: The example of Syrian refugees. Eurasian 
Journal of Educational Research, 66, 175-190
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 (YÖBİS( ذكر مديرو املدارس املشكالت التي يعانونها في نظام التسجيل للطالب األجانب ،)السوريين في تركيا
املستخدم في أعمال تسجيل الطالب السوريون، وأن بعض الطالب لم يتمكنوا من التسجيل لعدم امتالكهم 

وثيقة هوية أجنبية)85).

 2017 عام  تركيا(  في  السوريين  األطفال  تعليم  )صعوبات  بـ  املعنون  بحثهما  في  وجيليك  تاشتان  ـط 
ّ
وسل

إلى املدرسة: األول هو عدم اليقين  الضوء على وجود سببين نفسيين اجتماعيين يعوقان عملية الوصول 
الذي يشعر به السوريون بشأن مستقبلهم، وعدم القدرة على تطوير شعور باالنتماء إلى تركيا، وعدم إعداد 
خطط مستقبلية، وقد خلق هذا الوضع نوًعا من النفور وعدم الرغبة في املدرسة لديهم؛ والسبب الثاني هو 
املوقف السلبي تجاه السوريين لدى شريحة مهمة من املجتمع، واتخاذ مواقف سلبية نوًعا ما، قبل وأثناء 

وبعد تسجيل الطالب السوريين في املدارس، من قبل املعلمين واإلداريين وأولياء األمور األتراك)86).

العوائق اللغوية:

التركي  التعليم  مع  التكيف  تجعل  والتركية،  العربية  اللغتين  بين  واالختالفات،  الفروق  إن  الحقيقة  في 
صعًبا على األطفال السوريين. وتلفت التقارير، التي تبحث في الصعوبات التي يعيشها األطفال السوريون، 
جريت مع املعلمين في تعليم الطالب السوريين، النظر إلى وجود هذه املشكلة كعائق رئيس. 

ُ
والدراسات التي أ

ومن أجل التغلب على هذه املشكلة، نفذت العديد من األعمال في نطاق مشروع PICTES لدعم دمج األطفال 
السوريين في نظام التعليم التركي، مثل فتح دورات تركية في مراكز التعليم املؤقت، وإعداد الكتب الدراسية 
واملناهج لتعلم اللغة التركية، وتطوير أدوات لقياس مهارات اللغة التركية. ومع ذلك، لم تستطع هذه األعمال 
القضاء تماًما على مشكلة اللغة. حيث ال يزال هناك حديث عن اللغة التركية كعقبة خطيرة أمام األطفال 

السوريين في الوصول إلى املدرسة. 

وفي دراسة بويوك ايكيز وجانكال عام 2016، تم تقييم التطبيقات املنفذة ضمن نطاق »مشروع تدريس 
اللغة التركية للطالب السوريين« الذي بدأ في 25 آذار/ مارس 2013 واستمر حتى 3 حزيران/ يونيو 2016. 
من  الرغم  على  الدورة،  أكملوا  قد  الدورات  في  املسجلين  الطالب  من  فقط   3/1 أن  الدراسة  أظهرت  وقد 
أن الهدف من املشروع هو تعليم اللغة التركية للطالب السوريين على مستوى C1. وقد ذكر بويوك إيكيز 
عمل  على  يعثرون  والطالب   ،

ً
أطفاال وينجبن  يتزوجن  الطالبات  أن  إلى  يرجع  قد  املوقف  هذا  أن  وجانكال 

ويبدؤون به، وهذه النتيجة تتما�سى مع العوائق التي تحول دون الوصول إلى املدرسة)87).

)85( Levent, F., & Çayak, S. )2017(. Türkiye’de Suriyeli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri. HAYEF 
Journal of Education, 14)1(, 21-46.

)86( Taştan, C., ve Çelik, Z. )2017(. Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi Güçlükler ve Öneriler. Ankara:

)87( Büyükikiz, K. K. ve Çangal, Ö. )2016(. Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S.5)3(, ss.1414-1430.
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أسباب عدم التغلب على حاجز اللغة:

هذه  أول  ومن  الحاجز.  هذا  على  التغلب  عدم  أسباب  األمر  بهذا  املتعلقة  الدراسات  مراجعة  كشفت 
األسباب القرار املتأخر بتعليم اللغة التركية لألطفال السوريين. وكما ورد معنا في فقرات سابقة، بدأ تعليم 
األطفال السوريين في مراكز التعليم املؤقت، واستخدمت العربية كلغة تعليم، ومع التخلي عن هذه العملية 
نظام  في  األطفال  هؤالء  واندماج  الحرب  بعد  بلدهم  إلى  سيعودون  السوريين  بأن  االفتراض  عن  الناتجة 
التعليم التركي، تم في العام الدرا�سي 2016-2017 زيادة ساعات الدروس التركية في مراكز التعليم املؤقت 
من 5 ساعات إلى 15 ساعة أسبوعًيا. وكانت تلك العملية التي يمكننا أن نسميها »الوقت الضائع« بين هاتين 
اللغة  تعلم  في  املستهدفة  النقطة  إلى  الوصول  من  السوريين  األطفال  منعت  التي  األسباب  أحد  العمليتين 

التركية.

ومع التغيير في السياسة مرة أخرى، تقرر إغالق مراكز التعليم املؤقت، ومواصلة تعليم الطالب في املدارس 
التابعة لوزارة التربية التركية. ولهذا السبب أصبح إلزامًيا على الطالب السوريين في الصف األول والخامس 
والتاسع التسجيل في هذه املدارس، وتسبب هذا الوضع في مواجهة طالب الصف الخامس والتاسع املناهج 
الذين هم على معرفة  أو  التركية،  اللغة  يعرفون  الذين ال  األطفال  قام  للغة. وقد  كاٍف  تعلم  التركية دون 

ضئيلة بها، والذين تم نقلهم إلى مدارس وزارة التربية التركية، بعد فترة، بترك املدرسة. 

جريت مع معلمي الطالب السوريين الذين ُوضعوا في وزارة التربية والتعليم، ذكر املعلمون 
ُ
وفي مقابالت أ

أن املعايير الوحيدة املستخدمة لوضع هؤالء الطالب في املدارس التابعة لوزارة التعليم هي األعمار، وأكدوا 
وكشف  مختلفة.  لغوية  كفاءات  لديهم  واحدة،  عمرية  فئة  من  كونهم  من  الرغم  على  الطالب،  هؤالء  أن 
الباحثون عن سبب آخر لعدم التغلب على حاجز اللغة، وهو عدم كفاية )نقص( املواد »وسائل اإليضاح« 

املستخدمة في تدريس اللغة التركية. 

 من الدراسات األخرى، من خالل 
ً

في هذا الصدد، قام بيجر وكلتش عام 2017 بإجراء اختبار أكثر شموال
للطالب  التركية  اللغة  تدريس  في  املستخدمة  الدراسية  الكتب  وتقييم  الدراسية،  املواد  على  فقط  التركيز 
السوريين، وذلك من خالل جمع آراء املعلمين لهذه املواد. ضمن نطاق هذه الدراسة، ُسـئل املعلمون الذين 
اللغوية  املهارات  وتوزيع  الطالب،  ملستويات  ومالئمته  املحتوى،  حول  آرائهم  عن  الكتب  هذه  يستخدمون 
األساسية والسمات الشكلية. وذكر املعلمون أن محتوى الكتب املدرسية بسيط، وأن عدد األنشطة غير 
نفسها  الكتب  استخدام  عليهم  أخرى: وجب  وبعبارة  املختلفة،  الطالب  مناسب ملستويات  غير  وأنه  كاٍف، 
يكن  لم  الكتب  في  األساسية  اللغوية  املهارات  توزيع  أن  وذكروا  مستوياتهم.  اختالف  على  الطالب  لجميع 
بالتساوي، وأن محتوى الكتب كان مركًزا على قواعد اللغة والكتابة، وأنه لم يوِل مهارات االستماع واملحادثة 

األهمية الواجبة.

عام  بحثه  في  مورالي  أعدها  دراسة  ففي  املوضوع؛  بذات  تتعلق  أخرى  دراسات  في  مماثلة  نتائج  وتظهر 
2018، ُعرضت املشكالت الناشئة عن هذه املواد على النحو التالي: الكتب ليست مناسبة ملستويات الطالب، 
محتويات الكتاب غير كافية، املواد والقرطاسية غير كافية، والكتب ال تتعلق باملنهج الذي يدرس في املدارس. 
في حين أفاد سيفيالي وآخرون )2018( أن املواد املستخدمة في تعليم اللغة التركية لألطفال غير كافية، وأن 
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املعلمين ُيـحاولون إنشاء املحتوى الخاص بهم، ألنهم ال يستطيعون العثور على املواد املناسبة للطالب من 
مختلف املستويات. وذكر دوغان وأتيش )2018( أن غياب املواد التي تتناول مستويات الصفوف املختلفة 

يؤثر سلًبا على العملية التعليمية، وأن املعلمين ُيـحاولون إيجاد حلول لهذه املشكلة باستخدام اإلنترنت.

التربية،  وزارة  مدارس  إلى  املؤقت  التعليم  مراكز  من  قلوا 
ُ
ن الذين  السوريين  الطالب  أن  املعلمون  وذكر 

دون معرفة ما يكفي من اللغة التركية، وخضعوا مباشرة للمناهج التركية املعدة للطالب األتراك، يجدون 
صعوبات في التعلم، وهم بحاجة إلى مناهج دراسية من إعداد خبراء في تعليم اللغة التركية لألجانب.

ظهر األسر 
ُ
وأخيًرا، يبدو أن هناك أسباًبا عاطفية تلعب دوًرا في عدم التغلب على حاجز اللغة؛ حيث ت

م اللغة التركية. ووفًقا لتقارير املنظمات غير الحكومية، بعد إجراء مقابالت 
ّ
واألطفال السوريون مقاومة لتعل

مين، فإن لغة القرآن الكريم هي العربية، وُينظر إليها كلغة اإلسالم، واالعتقاد بأن السوريين سيتم 
ّ
مع معل

ـعّد من بين 
ُ
إرسالهم إلى بلدهم، ألنهم ال يملكون الحق في املواطنة، ومخاوف السوريين من فقدان أنفسهم، ت

أسباب مقاومة تعلم اللغة التركية)88).

نقص املعلمين املؤهلين:

يشارك كل من املدرسين األتراك والسوريين في عملية تعليم األطفال السوريين في تركيا. وهناك العديد 
من عالمات االستفهام حول كفاءة املدرسين السوريين الذين بدؤوا العمل طواعية في مراكز التعليم املؤقت 
 

ً
منذ افتتاحها. ويوجب العمل في مهنة التدريس في تركيا أن يكون الشخص خريًجا من كلية التربية أو حامال

لشهادة تدريب تربوي صادرة عن كليات التربية، في حين ال يوجد مثل هذا الشرط بالنسبة إلى العاملين في 
مراكز التعليم املؤقت.

صعوبات  يواجهون  املؤقت  التعليم  مراكز  في  العاملين  السوريين  املدرسين  من  العديد  أن  لوحظ  وقد 
يحملون  الذين  أولئك  أن  حين  في  الحرب،  خالل  ـقدت 

ُ
ف شهاداتهم  وأن  جامعيين،  خريجين  أنهم  إثبات  في 

بالتربية  متعلقة  أقسام  من  يتخرجوا  لم  أنهم  من  الرغم  على  مدرسين،  يكونوا  أن  يمكن  جامعية  إجازات 
التعليم املؤقت قد اختيروا  في مراكز  الذين يعملون  ناحية أخرى، فإن املدرسين األتراك  والتدريس. ومن 
من بين املعلمين الذين لم يبدؤوا العمل في وزارة التعليم، والذين تخرجوا من أقسام اللغة التركية وآدابها 
لتوظيفهم في تدريس اللغة التركية. وقد انتقد دوغان وأتيش هذا املوقف )2018( وذكر أن هذه الخطوات 
التي يواجهها  املهنية، قد تكون سبب الصعوبات  الكفاءة  إلى  النظر  املعلمين، دون  في اختيار  خذت 

ُ
ات التي 

املعلمون في الصف الدرا�سي.

وإضافة إلى ذلك، أصبح معلمو الصفوف الدراسية العاملون في مدارس الدولة مضطرين إلى العمل مع 
الطالب السوريين. وقد أجرى آيكيري )2017( مقابلة مع 18 مدرًسا أعطوا دروًسا للطالب السوريين. وذكر 
هؤالء املعلمون أنهم لم يأخذوا أي دروس لتعليم الطالب األجانب في أثناء تعليمهم الجامعي، وهذا أشعرهم 

بالنقص في هذا املجال، وقالوا أيًضا إنهم لم يتلقوا أي دعم من أي مؤسسة حول هذا املوضوع)89).

)88( Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması P 326 - 327

)89( Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması P 327
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وفي دراسة أخرى، تناولت موضوع )مشكالت دمج الطالب السوريين في نظام التعليم التركي من وجهة 
في  املدارس  يواجهها مديرو  أساسية،  أربع مشكالت  الضوء على  ط 

ّ
ُسل  ،2020 عام  املدارس(  نظر مديري 

سبيل تحقيق عملية الدمج، وهي اللغة؛ االنسجام والسلوك؛ عدم الكفاءة األكاديمية؛ التعاون مع أولياء 
األمور.

مشكلة اللغة:

يؤكد املسؤولون أن أهم مشكلة يواجهها الطالب السوريون في عملية االندماج هي اختالف اللغة؛ ذلك 
بأن اختالف اللغة يمنع املسؤولين من التواصل مع الطالب، وقد يكون السبب الرئيس للعديد من املشكالت 
التي تنشأ بسبب ذلك. ويقول املديرون إنهم فشلوا في نقل الرسائل التي يريدون إيصالها إلى الطرف اآلخر، في 
عملية التواصل مع الطالب وأولياء األمور، بسبب االختالفات اللغوية. إضافة إلى أن آثار املشكالت الناشئة 
عن عدم معرفة اللغة تنعكس على املشرفين والطالب على حد سواء؛ لكون الطالب غير قادرين على التعبير 

عن أنفسهم واملشاركة في األنشطة واالختالط مع الطالب اآلخرين)90).

مشكلة عدم االنسجام والسلوكات العدوانية:

يؤكد املديرون أن املشكالت السلوكية شائعة خاصة لدى الطالب السوريين، مثل عدم االمتثال، وامليل 
إلى العنف والعدوان، والتجمع، واستخدام املواد املشتركة، وعدم إعطاء أهمية للنظافة. ويعتقد البعض أن 
الحرب في بالدهم قد تكون السبب في نزعات الطالب العدوانية والعنيفة. ويمكن لهذه املشكالت السلوكية 
أن تمنعهم من التكيف مع نظام وقواعد املدرسة أو مع أصدقائهم. ويسعى مديرو املدارس إليجاد حل لهذه 
املشكلة، لضمان حصول الطالب على التعليم في بيئة آمنة وسلمية، وذلك من خالل تجربة طرق مختلفة، 
مثل عقد اجتماعات إعالمية، واستخدام العناصر املرئية والرقمية لجذب انتباه الطالب، إضافة إلى توجيه 
الطالب إلى األنشطة االجتماعية أو النوادي للحد من سلوكهم العدواني والعنيف. ومع ذلك، يمكن أن تعلق 

األنشطة املخطط لها عند حاجز اللغة، ويمكن أن تكون جهود مديري املدارس غير مثمرة)91).

مشكلة عدم الكفاءة وانخفاض املستوى الدرا�صي:

يؤكد مديرو املدارس أن النقص في املستوى الدرا�سي للطالب السوريين كان مشكلة مهمة في اندماجهم 
في العمليات التعليمية. حيث يواجه الطالب السوريون صعوبة في الدروس، ألنهم ال يتحدثون التركية، وهذا 
الدروس، بسبب  في فهم  الذين يجدون صعوبة  الطالب  أن  ُيالحظ  الدرا�سي، حيث  نجاحهم  في  يؤثر سلًبا 
عدم معرفتهم للغة، ال يفهمون ما يقرؤونه، ولديهم درجة منخفضة في االمتحانات. ويشير املديرون إلى أن 
مشكلة النقص في املستوى الدرا�سي تؤثر سلًبا في نجاح كل من املدرسة والطالب اآلخرين، وأن موضوعات 
الدروس ال يمكن تغطيتها في الوقت املحدد للمناهج الدراسية، وأن االختالفات اللغوية تجعل من الصعب 

على الطالب فهم الدروس. 

)90( Suriyeli Ogrencilerin Egitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yoneticilerinin Karsilastigi Sorunlar P 30-31

)91( Suriyeli Ogrencilerin Egitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yoneticilerinin Karsilastigi Sorunlar P 31-32
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وُيـستنتج من االقتراحات التي قدمها مديرو املدارس لحل هذه املشكلة أن املسارات املتبعة كانت تستند 
إلى عدم ظلم أي من الجانبين. ويوفر مديرو املدارس للطالب فرًصا لدورات تدريبية خارج أوقات الدروس 
ملعالجة هذا الوضع. ويؤكد مديرو املدرسة أنهم حريصون على توزيع الطالب على الصفوف بالتساوي، من 
أجل تقليل معاناة الطالب، حيث تبين أن عدم توزيع الطالب بالتساوي في الفصول هو أحد املواقف التي 

تؤثر سلًبا في مستوى نجاح الصف)92).

مشكلة عدم التعاون مع أولياء األمور:

ل عائًقا في اندماج الطالب 
ّ
ُيـشير مديرو املدارس إلى أن االنسجام بين أولياء األمور السوريين واألتراك يشك

واألسر  الطالب  تجاه  سلبية  مواقف  التركية  العائالت  بعض  تبدي  حيث  التعليمي.  النظام  في  السوريين 
السورية، من خالل الحكم املسبق عليهم. ويشير املديرون إلى أن بعض العائالت منزعجة من وجود أطفالها 
مع الطالب السوريين، وأنهم يعبرون عن ذلك أحياًنا بكلماتهم وأحياًنا بنظراتهم. ويمكن أن تتسبب مساعدة 
العائالت السورية في توتر العالقات بين العائالت. في هذا السياق، يقول مديرو املدارس إن املساعدة املقدمة 
من  الرغم  على  لهم،  تقدم  ال  املساعدة  هذه  ألن  التركية،  العائالت  بعض  لدى  »الظلم«  بـ  إحساًسا  تخلق 

حاجتهم إليها)93).

خـ- حلول ومقترحات من أجل تطوير العملية التعليمية للسوريين

في بحث ميداني بعنوان )تعليم األطفال السوريين، الحالة الراهنة والحلول املقترحة(، أجريت مقابالت 
التعرف  أجل  من  وأتراك(  سوريين  )معلمين  سوريين  طالًبا  درَّسوا  ممن  ومعلمة،  معلًما   252 مع  مباشرة 
حلول  على  والحصول  تعليمهم،  ملواصلة  الثانوية  املدارس  في  السوريين  الطالب  واحتياجات  مشكالت  إلى 
لهذه املشكالت، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية الوطنية في إسطنبول. وقد خلصت هذه إلى الدراسة إلى 

مجموعة من املقترحات لتطوير عملية تعليم السوريين، نذكر منها:

: مقترحات وحلول متعلقة بجودة التعليم في املدارس
ً

أوال

• جودة 	 لزيادة  الدراسية«،  الصفوف  »دعم  بـ  اقتراحات  يقدمون  املعلمين  من   %  47.3
الصفوف  تحويل  املعلمون ضرورة  وأكد  السوريين.  األطفال  يخص  ما  في  املدارس  في  التعليم 
الدراسية إلى بيئة مناسبة لألطفال ومجهزة بمواد تعليمية. وذكروا أنه يمكن تطوير الصفوف 
واإلنترنت  الكمبيوتر  مثل  الدراسية،  الصفوف  في  التعلم  تدعم  أدوات  باستخدام  الدراسية 

واللوحة الذكية واملعدات الرياضية وأجهزة اللعب ومعدات املختبرات. 

• في 	 التعليم  جودة  لزيادة  الحلول  اقتراحات  حول  عنها  التعبير  تم  أخرى،  مسألة  هناك 
املؤسسات، وهي »تطوير معرفة اللغة التركية للطالب«، وقد شدد عليها 24.3 % من املعلمين. 

)92( Suriyeli Ogrencilerin Egitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yoneticilerinin Karsilastigi Sorunlar P 32-34

)93( Suriyeli Ogrencilerin Egitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yoneticilerinin Karsilastigi Sorunlar P 34
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وقد اقترح املدرسون األتراك العاملون في املدارس الرسمية، ضمن اقتراحات الحلول التي يمكن 
تركية  لغة  »دورات  و  إضافية«،  تركية  »دروس  عمل  السوريين،  للطالب  املدرسة  في  تقديمها 

إضافية«، و »دروس ودورات كتابة وقراءة« لتحسين معرفتهم باللغة التركية.

• تم التعبير عن »الدعم النف�سي االجتماعي«، كأحد االقتراحات لزيادة جودة التعليم، بنسبة 	
18.9 % من املعلمين، سواء العاملون في مراكز التعليم املؤقت أو املدارس الرسمية. وذكر املعلمون 
أن هناك حاجة إلى دراسات التكيف االجتماعي الثقافي التعليمي، واألنشطة االجتماعية والدراسات 
الذين  الطالب  دعم  سيساهم  حيث  املوضوع.  هذا  إطار  في  للطالب،  النف�سي  والدعم  اإلرشادية 
العام للطالب،  الرفاه  في  التعليم املؤقت واملدارس الرسمية  في كل من مراكز  يواصلون تعليمهم، 
وبالتالي سيسهل تكيفهم مع نظام التعليم وتعزيز عملية التكيف مع الحياة االجتماعية والثقافية. 

وبناًء عليه ُيعتقد أن جودة التعليم في املؤسسات ستزداد.

• في 	 يركزون  أنهم  ُيـالحظ  التعليم،  املعلمين، حول تحسين جودة  اقتراحات  إلى  النظر  عند 
فقط   %  18.9 وذكر  واملحتوى.  التعليمية  بالبيئة  املتعلقة  املوضوعات  أو  الطالب  على  الغالب 
من املعلمين أنه يجب إجراء »دورات للمعلمين«، كنوع من الدعم حول هذا املوضوع، لزيادة وعي 

املعلمين حول األطفال السوريين.

• أفاد 17.3 % من املعلمين املشاركين في املقابلة بأنه »يجب إزالة أوجه القصور )النقص( في 	
الكتب«، من أجل زيادة جودة التعليم في مؤسساتهم. 

• هناك اقتراح آخر لزيادة جودة التعليم يدور حول »تنظيم ساعات الدروس«. وعند مقارنة 	
الحاجة  هذه  أن  ُيـالحظ  الرسمية،  واملدارس  املؤقت  التعليم  مراكز  في  العاملين  املعلمين  إجابات 
موجهة في الغالب نحو مراكز التعليم املؤقت. واشتمل هذا االقتراح على زيادة ساعات الدروس، أو 

ـعطى الدروس في ساعات الصباح. 
ُ
أن ت

• 	 ،)% 9.5( هناك اقتراحات أخرى، ذكرها املعلمون كحلول هي كما يلي: »دورات إضافية« 
»فتح صف منفصل للطالب السوريين« )8.2 %(، »دراسات لزيادة االنضباط« )5.3 %( و »الدعم 

املالي للمدرسة/ الطالب« )2.1 %(.

 مقترًحا بشكل خاص لألطفال الذين انقطعوا عن التعليم. 95 % من 
ً

كان اقتراح الدورات اإلضافية حال
الذين يقترحون فتح فصل منفصل للطالب السوريين هم مدرسون يعملون في املدارس الرسمية. من ناحية 
أخرى، فإن الحاجة إلى زيادة االنضباط هو اقتراح طرحه املعلمون العاملون في مراكز التعليم املؤقت إلى حد 
مين عن الحاجة إلى افتتاح فصل منفصل للطالب السوريين، وزيادة الجهود 

ّ
كبير )84.6 %(. إن تعبير املعل

املبذولة لزيادة االنضباط، يشير إلى الحاجة إلى دعم املعلمين، نفسًيا واجتماعًيا)94).

)94( Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu P 15 - 18
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مقترحات وحلول متعلقة بمحتوى مناهج التعليم:

• قلت اقتراحاتهم إلى 	
ُ
بصرف النظر عن القضايا التي ذكرها املعلمون حول جودة التعليم، ن

إدارة املناهج الدراسية. وذكر أكثر من نصف املعلمين الذين شاركوا في البحث )67.1 %( أن هناك 
ضرورة لتطوير املناهج التعليمية لألطفال السوريين. 

• وبالنظر إلى اقتراحات املعلمين الذين يعتقدون بوجوب تطوير املناهج التعليمية لألطفال 	
التعليمية. االقتراح  ُيـالحظ أن لدى معظمهم اقتراحات لتحسين وتنويع محتوى املواد  السوريين، 
األسا�سي للمعلمين حول هذا املوضوع هو »تطوير الكتب« )23.5 %(. ومن بين االقتراحات املذكورة 
في هذا السياق تطوير محتوى الكتب، وإزالة املعلومات غير الصحيحة في الكتب وإضافة معلومات 

حديثة، وإثراء املرئيات، وجعل الكتب متوافقة مع املناهج الدراسية. 

• اقتراح آخر مهم لتطوير املناهج هو »زيادة وقت الدرس« الذي ذكره 16.3 % من املعلمين. 	
وجاء هذا االقتراح تقريًبا من املعلمين العاملين في مراكز التعليم املؤقت )96.3 %(.

• وقّدم املعلمون مقترًحا حول »تبسيط املواد الدراسية« )13.9 %(. حيث ذكر 91.3 % من 	
املعلمين الذين يعملون في املدارس الرسمية أن الكتب املدرسية والنصوص في الكتب واملوضوعات 
املناهج  تطوير  أجل  من  فهمها،  لألطفال  يمكن  بطريقة  وترتيبها  تبسيطها  يجب  الشامل  واملنهج 

لألطفال السوريين.

• اقتراح آخر للمعلمين حول هذا املوضوع هو »تنويع الدروس واملواد التي من شأنها تسهيل 	
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تعلم اللغة التركية« )11.4 %(. جاء هذا االقتراح بشكل رئي�سي من املعلمين األتراك )78.9 %(. ومن 
بين االقتراحات امللموسة، افتتاح دورات تركية وتوفير كتب تعليم تركية لألجانب.

• وبالنظر في اقتراحات أخرى لتطوير املناهج الدراسية؛ نجد عدًدا من االقتراحات: »وجود 	
فصول ومدارس ومناهج منفصلة للطالب السوريين« )10.2 %(، »زيادة تنوع الدروس« )7.8 %(، 
»جعل   ،)%  6( مدرسية«  كتب  »امتالك   ،)%  6.6( السورية«  بالثقافة  خاصة  عناصر  »إضافة 
التعليم تفاعلًيا« )4.2 %(، »إجراء دورات تدريبية للمعلمين« )3 %(، و »امتالك منهج درا�سي منظم 

ملراكز التعليم املؤقت« )3 %(، كحلول في هذا املوضوع)95).

مقترحات وآليات لدعم الطالب:

منها،  الدعم  تلقي  الذكور  للطالب  يمكن  التي  املؤسسات  أو  األشخاص  حول  املعلمين  آراء  إلى  بالنظر 
عندما يواجهون مشكالت؛ نجد أن هناك تركيًزا بنسبة 60.3 % على املعلمين في املدارس على اختالف نوعها، 
و48.4 % على معلمي التوجيه، و23 % على األبوين. أما بالنسبة إلى الطالبات اإلناث، فكانت النسب على 

الشكل التالي: املدرسون في املدرسة 64.3 %، ومعلمو التوجيه 48.8 % واألبوان 25 %.

تم تعريف إدارة املدرسة على أنها إحدى آليات الدعم املسؤولة إليجاد حلول ملشكالت الطالب، بمعدل 
في  عليه  ُيركز  املدرسة  إلدارة  الداعم  الجانب  أن  وُيـالحظ  للطالبات.   % و14.3  الذكور،  للطالب   %  18.3
الغالب من قبل املعلمين العاملين في مراكز التعليم املؤقت لكل من الطالب والطالبات. ومن هنا، فإن أهم 

)95( Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu P 19 - 21
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ـعد املؤسسات التعليمية هي األماكن التي تتقاطع مع 
ُ
العناصر التي ستسهم في رفاه الطفل هي املدرسة. وت

ذوي  واملؤسسات  األشخاص  من  العديد  مشاركة  وإن  األطفال.  تدعم  التي  واملؤسسات  األشخاص  جميع 
عّد 

ُ
الخبرات والتجارب املختلفة، من الطالب إلى اآلباء، ومن املؤسسات العامة إلى املنظمات غير الحكومية، ت

أمًرا في غاية األهمية، بالنسبة إلى البيئات التعليمية)96).

كرت مجموعة اقتراحات وحلول قد 
ُ
ومن خالل الدراسات التي تم االطالع عليها، في إطار هذا املوضوع، ذ
تكون مبدئية أو جيدة بشكل عام، ويمكننا تلخيصها في النقاط التالية:

املدرسة، -  إلى  السوريين  األطفال  جميع  وصول  إمكانية  عدم  هي  األولى  الرئيسية  املشكلة 
قّدم منح دراسية 

ُ
رح في هذا الصدد أن ت

ُ
حيث يجب عليهم العمل نتيجة األسباب االقتصادية. واقت

للطالب غير القادرين على االلتحاق باملدرسة بسبب الصعوبات املالية، وأن ُيقّدم الدعم للنقل إلى 
زاد املمارسات لتحسين الفرص املادية، مثل إنشاء مدارس جديدة في املناطق التي ينمو 

ُ
املدارس، وت

فيها السكان بشكل مفرط.

اليقين بشأن املستقبل -  النفسية واالجتماعية، مثل الشعور بعدم  إلى األسباب  وبالنسبة 
وعدم القدرة على الشعور باالنتماء إلى البيئة التي يعيشون فيها، واملواقف السلبية ملديري املدارس 
إيجابية  لغة  تطوير  في  اإلعالم  وسائل  تساعد  أن  يجب  السوريين،  والطالب  األمور  أولياء  تجاه 

للسوريين، وفي اتخاذ تدابير ملوقف مديري املدارس في وزارة التربية والتعليم.

أما الصعوبات البيروقراطية التي تمت مواجهتها في أثناء عملية االلتحاق، من حيث العدد - 

)96( Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu P 48-49
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املفرط للوثائق املطلوبة للتسجيل وعدم وجود أي نظام في هذا الشأن، والتي أدت إلى بقاء بعض 
التعليم  »خدمات  حول  تعميًما   2014 عام  التعليم  وزارة  أصدرت  فقد  املدرسة؛  خارج  الطالب 
والتدريب لألجانب«، وأجرت بعض الترتيبات لتعليم األطفال الالجئين في تركيا في نطاق القانون رقم 
6458، ومنحت الطالب الذين ليس لديهم تصريح إقامة فرصة التسجيل في املدارس بوثيقة هوية 
أجنبية. وأدى إنشاء نظام YÖBİS الذي يسهل عملية تسجيل الطالب األجانب إلى تقليل الصعوبات 
التي تم مواجهتها في عملية االلتحاق باملدارس. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يرجع إلى قرار إدراج 
الطالب السوريين في نظام التعليم التركي بقرار مفاجئ ومتأخر، فإن املواد املستخدمة في تدريس 

اللغة التركية للطالب السوريين تحتوي على قيود من حيث املحتوى والتنوع.

وإضافة إلى ذلك، أظهرت األبحاث أن اآلباء واألطفال السوريين يظهرون مقاومة لتعلم اللغة - 
التركية ألسباب عاطفية، مثل فقدان أنفسهم ونسيان اللغة العربية. تماًما كما هي الحال في أملانيا 
وهولندا والسويد. وقد أو�سي في هذا الصدد بتدريس فصل تمهيدي من أجل التغلب على حاجز 

اللغة، وبنقل الطالب ذوي الكفاءة اللغوية فقط من مراكز التعليم املؤقت إلى املدارس العامة.

وقد يكون من املفيد فتح فصول تحضيرية، لتقديم دورات لغة مجانية لهؤالء الطالب الذين - 
املدارس. وذكرت  في  يتم تدريسها  التي  التركية  اللغة  التركية، وزيادة عدد دروس  اللغة  ال يجيدون 
العديد من االقتراحات ضرورة العمل على إثراء املواد املستخدمة في التعليم التركي، كإضافة دروس 

ا من فقدان هويتهم)97).
ً
اللغة العربية إلى املناهج الدراسية، ملنع الطالب من مقاومة التعلم خوف

العمل على تغيير األحكام املسبقة لدى العوائل التركية، وتقليل ردة الفعل السلبية لديهم. - 
وذلك من خالل إيصال فكرة أن جميع الذين يعيشون في جمهورية تركيا لديهم الحق في الحصول 

على التعليم. 

اللغة -  خلق فرص للطالب السوريين لقضاء مزيد من الوقت مع الطالب األتراك، وإظهار 
ُيـعّد سبًبا رئيًسا وراء  اللغة، وهو األمر الذي  التركية بشكل أكبر لهم، وذلك من أجل حّل ضعف 

مشكالت نقص املستوى الدرا�سي الذي يعانيه السوريون)98).

ولكون تركيا مركز جذب في العالم العربي، تم التأكيد على وجوب وجود الجامعة العربية - 
فرٌص  هناك  تكون  الطريقة،  وبهذه  تركيا،  في  التركية  األملانية  الجامعة  في  الحال  هي  كما  التركية، 

لعمل األكاديميين القادمين من سورية)99).

)97( Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması P 28 – 330

)98( Suriyeli Ogrencilerin Egitim Sitemine Entegrasyonunda Okul Yoneticilerinin Karsilastigi Sorunlar P 30-33

)99( Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler P 17-21
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د- الصعوبات التي يعانيها السوريون في نظام التعليم التركي من وجهة نظرهم

سنتحدث في هذه الفقرة عن وضع السوريين في تركيا، من خالل عرض مفصل للصعوبات التي تواجههم 
في نظام التعليم التركي، وذلك بعد أن استعرضنا في الفقرات السابقة املوضوعات املتعلقة بتعليم السوريين، 
من خالل دراسات قام بها باحثون أتراك وبعض الدراسات التي قام بها باحثون سوريون. وذلك من خالل 

نتائج استطالع الرأي وجلسات النقاش املركز واملقابالت املعمقة التي قمنا بها.

خالل  من  قمنا  تركيا،  في  التعليم  قطاع  في  السوريون  يعانيها  التي  الصعوبات  عن  الحديث  إطار  وفي 
استطالع الرأي الذي أجريناه بطرح مجموعة من الخيارات املتعلقة بهذه الصعوبات، على أفراد العينة من 
الالجئين السوريين، وطلبنا منهم تحديد درجة تحقق هذه الخيارات بالنسبة إليهم، أو عدم تحققها، ويعرض 

الجدول التالي مجمل آراء السوريين املشاركين في االستطالع:

جدول يبّين صعوبات التعليم التي يعانيها السوريون في نظام التعليم التركي

العبارة
بشكل 
ضعيف

بشكل 
متوسط

بشكل 
مرتفع

املجموعال أعلمال

100%14.549.730.73.41.7صعوبة فهم املنهاج باللغة التركية

سلوك الكراهية من قبل الطالب 
األتراك

17.641.634.54.12.4%100

100%25.036.128.06.84.1تحيز املعلمين األتراك للطالب األتراك

عدم وجود أماكن كافية متاحة 
للطالب السوريين

31.433.818.912.83.0%100

ضعف اللغات األجنبية )إنكليزي/ 
فرن�سي/ عربي(

20.932.434.58.43.7%100

100%12.530.447.05.74.4صعوبة معادلة الشهادات العلمية

100%32.834.516.214.22.4ارتفاع تكاليف املدرسة

100%25.333.429.79.12.4ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية

من خالل الجدول السابق، نجد أن كل الصعوبات التي طرحناها على املبحوثين موجودة لديهم بالفعل، 
وإن بدرجات متفاوتة، وهذا يتفق مع عرضناه في هذا الفصل من خالل الدراسات السابقة. حيث نجد أن 
الطالب السوري يجد صعوبة في فهم املنهاج باللغة التركية، وهذا األمر موجود لدى 95 % من أفراد العّينة، 
حتى إن بعض أولياء األمور تحدثوا في جلسات النقاش املركز عن أبنائهم الذين يدرسون في املدارس التركية، 
وقالوا إنهم يعودون في كثير من األحيان وهم يبكون، لكونهم ال يستطيعون فهم املنهاج، وال يفهمون شرح 
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أساتذتهم وال زمالءهم األتراك، وهذا جعل املدرسة لدى كثير من السوريين جحيًما ال يطاق، وأدى إلى تسرب 
وال  كافية،  علمية  مؤهالت  فيها  الوالدان  يملك  ال  التي  العوائل  لدى  خصوًصا  التعليم،  خارج  كبيرة  نسبة 
يملكون املال الكافي لوضع أستاذ خاص لتعليم أبنائهم. وقد أدت صعوبة الفهم إلى سلوك آخر لدى بعض 
األساتذة األتراك، تجاه الطلبة السوريين، فيه عنصرية تجاه الطلبة السوريين، وتحيز إلى الطلبة األتراك، 
محاولة  وال  السوريين،  للطلبة  األساتذة  هؤالء  من  متابعة  تجد  فال  النقاش،  جلسات  في  ورد  ما  بحسب 
إلشراكهم في الدرس. وقد أكد نحو 90 % من أفراد عينة دراستنا أن تحّيز بعض املعلمين األتراك إلى الطلبة 
األتراك هو أحد أهم الصعوبات التي يعانيها الطلبة السوريون. غير أّن أحد املشرفين السوريين في املدارس 
التركية قال، في إحدى املقابالت املعمقة، إن هذا األمر ال يمكن تعميمه على جميع األساتذة، فهنالك أساتذة 

أتراك لديهم حس عالي باملسؤولية، ويحاولون بكل الوسائل إيصال املعلومات للطلبة السوريين.

يعود  ربما  أمر  وهو  األتراك،  الطالب  قبل  من  الكراهية  سلوك  أيًضا  السوريين  الطلبة  بعض  يعاني 
أيًضا لصعوبة التواصل بين الطلبة السوريين واألتراك، بسبب حاجز اللغة، وربما يعود ملواقف عنصرية 
موجودة في أسر هؤالء الطلبة، تظهر كسلوكات مسيئة لبعض الطلبة السوريين. ومن الصعوبات التي يعانيها 
 يمتد أحياًنا سنوات، وقد قال 47 % 

ً
السوريون مسألة معادلة الشهادات العلمية، فهي تستغرق وقًتا طويال

من أفراد العينة إن هذه الصعوبة موجودة بنسبة مرتفعة.

أما عن تكاليف الدراسة، فيبدو أنها مقبولة نوًعا ما في املدارس، فقد أفاد 14 % من أفراد العينة بأنهم 
ال يجدون ارتفاًعا في تكاليف الدراسة، و33 % قالوا إن هذه الصعوبة موجودة بشكل منخفض، أما من 
يبدو  الجامعات،  في  الدراسة  تكاليف  إلى  16 %. وبالنسبة  بلغت نسبتهم  قال بوجودها بدرجة عالية فقد 
أنها تشكل عائًقا مهًما أمام بعض الطلبة الجامعيين، حيث أفاد 30 % من أفراد العينة أنهم يجدون هذه 
مرتفعة.  الجامعية  الدراسة  تكاليف  أن  يجدون  ال  إنهم  قالوا  فقط   %  9 مقابل  مرتفعةـ  بدرجة  الصعوبة 
وبالنسبة إلى محتوى املناهج التركية من اللغات األجنبية، صّرح نحو 88 % من أفراد العّينة بأنهم يجدون 

ضعًفا في تعليم اللغات األجنبية )عربي، إنكليزي، فرن�سي(.

الجامعية،  أو  املدرسية  سواء  الدراسة،  مقاعد  في  السوريين  للطالب  أماكن  توفر  بخصوص  وأخيًرا 
31 % يرون أن  13 % من أفراد العينة بأن املقاعد متوفرة، وال يعانون مشكلة في ذلك، مقابل  فقد أفاد 
هذه املشكلة موجودة لكن بدرجة منخفضة، و19 % يرون أنها بدرجة مرتفعة. ولعل ذلك عائد إلى تجمع 
السوريين في أماكن محددة، حيث يزيد الضغط على مدارس بعينها، بينما ال نجد مثل هذا األمر في أماكن 

. والشكل التالي يوضح األرقام السابقة.
ً

يكون وجود السوريين فيها قليال
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وألهمية موضوع التعليم، قمنا بعقد مجموعتي مناقشة مركزة خاصتين بالتعليم: األولى ضمت مجموعة 
من أولياء األمور، والثانية ضمت مجموعة من الطلبة الجامعيين، وتم التركيز فيهما على موضوعين رئيسين: 
هما الصعوبات التي تواجههم في نظام التعليم التركي، وطريقة رؤيتهم ملعالجة هذه الصعوبات. وفي ما يلي 

نتائج هاتين الجلستين:

: الصعوبات التي تواجه الطلبة السوريين وأولياء أمورهم في نظام التعليم التركي
ً

أوال

فقرار . 1 الطالب.  على  سلًبا  انعكست  السوريين  تعليم  قضايا  تجاه  الواضحة  غير  التركية  السياسة 
الدمج أدى إلى تسرب كثير من السوريين خارج املدارس، حتى الذين بقوا في املدارس، إذ كان وجودهم 

شكلًيا واستفادتهم العلمية ضئيلة، في بدايات تجربة الدمج.

ضعف التواصل بين املجتمع السوري واملؤسسات التربوية التركية، وعدم معرفة السوريين لكثير 2. 

يقول أحد أولياء األمور: عندما تم تطبيق قرار الدمج، عشنا في البيت 
حالة نفسية صعبة، في كل يوم تعود ابنتي من املدرسة التركية تبكي 
طوال الطريق، فهي ال تفهم ما يقوله املدرسون وال الطالب األتراك، 
وتتعرض لسخرية واستهزاء نتيجة نطقها لبعض الكلمات بشكل غير 
أجل  من  ابنتي  نقنع  حتى  املستحيل  نفعل  التالي  اليوم  وفي  صحيح. 
الذهاب إلى املدرسة، ولوال جهودنا الفردية ملا استطاعت ابنتنا التأقلم 

مع الجو الجديد، ولكانت اآلن في عداد املنقطعين عن التعليم. 

من البرامج التعليمية التي تقوم 
سبيل  في  التربية  مديريات  بها 
تحسين تعليم السوريين، وهذا 

يضعف فاعلية هذه البرامج.

تنّمر بعض األساتذة األتراك . 3
السوريين،  الطالب  ى  عل
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خرية من  تعميم حالة الس ى  إل أدى  بالضرورة  األتراك، وهذا  أمام زمالئهم  خرية منهم  والس
هذا الطالب السوري لدى زمالئه األتراك.

النظرة العنصرية التي ينظر بها بعض الطلبة األتراك إلى الطالب السوري، وحاالت االعتداء املتبادل . 4
بين الطالب السوريين واألتراك.

ال يوجد دور فاعل للمشرفين السوريين في املدارس التركية، حيث يعانون حالة تهميش واضحة في . 5
املدارس.

باللغة التركية، وفي أحيان أخرى يكون . 6 التام  أبنائهم، لجهلهم  عدم قدرة األهالي على متابعة تعليم 
 فتزيد صعوبة األمر عليهم.

ً
أولياء األمور غير متعلمين أصال

اللغة . 7 يجيدون  ال  تركيا  في   
ً

طويال وقًتا  قضوا  الذين  التركية  الجامعات  في  السوريين  الطالب  بعض 
العربية، ويعانون شيًئا من االنسالخ عن ثقافتهم السورية.

اختبار . 8 )وهو  اليوس  اختبار  بإجراء  الجامعة  إلى  الدخول  يريدون  الذين  السوريين  الطالب  إلزام 
وهو  الهندسة(  وأسئلة  والرياضيات  الذكاء  أسئلة  قسمين  يتضمن  عام،  بشكل  األجانب  للطالب 

اختبار ُيعّد صعًبا على الطالب السوريين الحاصلين على شهادة البكالوريا األدبية. 

الطالب . 9 تعريف  على  تعمل  ما  هيئة  وجود  وعدم  تركيا،  في  الجامعي  التعليم  بنظام  الكبير  الجهل 
السوري أو األجنبي بنظام التعليم واالمتحانات والدرجات... في الجامعات التركية.

عنصرية بعض األساتذة الجامعيين تجاه الطلبة السوريين، حيث إنها تسبب حالة من القلق املستمر . 10
لدى بعض الطلبة الجامعيين.

املزاجية والعنصرية في تعامل بعض موظفي شؤون الطلبة . 11
في الجامعات التركية، وتصل أحياًنا إلى دفع بعض الطلبة إلى 

عدم التسجيل في الجامعة.

وهو . 12 السوريين  بعض  تعلم  دون  يحول  نف�سي  عائق  هناك 
وجود عوائل سورية كثيرة لم تتخذ قرار االستقرار في تركيا، 
بتعليم  األهل  اهتمام  عدم  إلى  الحال  بطبيعة  يؤدي  وهذا 
في  الضعف  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  التركية،  اللغة  أبنائهم 

التحصيل الدرا�سي ألبنائهم.

إنه  الجامعيين  الطلبة  أحد  يقول 
املطلوبة،  األوراق  جميع  أحضر 
الجامعة،  في  يسجل  أن  أراد  عندما 
له،  يسجل  أن  رفض  املوظف  لكن 
مطلوبة  ليست  ا 

ً
أوراق يطلب  وبدأ 

الطالب  عاد  التالي  اليوم  في   .
ً

أصال
باألوراق لكنه ذهب إلى موظف آخر، 
يطلب  ولم  الجامعة  في  له  فسجل 

منه أي �سيء إضافي. 
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ثانًيا: حلول مقترحة لتسهيل عملية تعليم السوريين في تركيا

إنشاء منصات مجانية لتعليم السوريين املناهج التركية وشرحها باللغة العربية. 	 -

تكثيف العمل على تعريف املجتمع السوري بقوانين التعليم والقرارات والبرامج التي تصدر  	 -
تصل  بحيث  العربية،  اللغة  إلى  واملشاريع  البرامج  هذه  وترجمة  السوريين،  تعليم  بخصوص 

بشكل أكبر وأسرع إلى السوريين، حيث إن معظم السوريين ليس لديهم علم بهذه البرامج.

إقامة مراكز ارتباط بين املجتمع السوري واملؤسسات التربوية التركية، ويشرف على هذه  	 -
بين  املراكز صلة وصل  تكون هذه  التعليم، بحيث  في مجال  الخبرة  املراكز سوريون من ذوي 
أولياء األمور شرح معاناتهم  التركية، فكثيًرا ما يصعب على  السوريين واملدارس  أولياء األمور 
للمدرسين األتراك، فيحجمون عن متابعة تعليم أبنائهم. وتعمل هذه املراكز أيًضا على معرفة 
أسباب تقصير وتسرب الطالب السوريين، وتقدم املقترحات للجانب التركي من أجل حل هذه 

املشكالت.

بتعليم  	 - املتعلقة  السياسات  وضع  في  التعليم  مجال  في  السوريين  الخبرة  أصحاب  إشراك 
فرض على السوريين، دون مراعاة بعض 

ُ
السوريين، حيث توضع الخطط من الجانب التركي وت

بشكل  السابقة  خططهم  نجاح  عدم  إلى  أدى  وهذا  السوريين،  لدى  املوجودة  الخصوصيات 
عام، وتغيير قراراتهم باستمرار.

وأتراك  	 	 سوريين  خبراء  قبل  من  بالتعليم،  املتعلقة  التركية  والقرارات  البرامج  نتائج  تقييم 
بالتشارك، وعدم اكتفاء الجانب التركي بدراساته الخاصة.

تقديم مساعدات مالية أكبر لألسر الفقيرة التي ال تستطيع تحمل نفقات تعليم أبنائهاـ 	 	

تأهيل املشرفين السوريين في املدارس التركية بشكل يسمح لهم بمتابعة مشكالت الطلبة  	 	
السوريين وحلها بطريقة مناسبة، وزيادة مرتباتهم الشهرية حتى ال يضطروا إلى مزاولة عمل آخر 

يؤثر في أدائهم في املدارس.

إدخال جميع  	 	 يتم  أن  )4 سنوات(   من تجربة االندماج على مراحل 
ً

بدال املفترض  كان من 
الطلبة السوريين لسنة تحضيرية، يدرسون فيها اللغة التركية فقط، ومن ثم يدمجون بالتعليم 
التركي. على غرار نظام تعليم الطالب األجانب الراغبين في الدراسة في الجامعات التركية، حيث 
في  التومر  بعدها على شهادة  كاملة، يحصل  التركية ملدة سنة  اللغة  لدراسة  الطالب  يخضع 

اللغة التركية التي تؤهله للدراسة في الجامعات التركية. 

السوري  	 	 املشرف  بين  تعاون  هناك  يكون  بحيث  النف�سي،  االجتماعي  اإلرشاد  دور  تفعيل 
فهم حاالت الطالب السوريين بشكل أفضل، مع متابعة املشرف السوري.

ُ
واملرشد التركي، حتى ت
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اقتصادًيا  	 	- املجتمع  في  االندماج  خطوات  أولى  وهي  اآلخر،  تقبل  أجل  من  اإلعالم  توظيف 
واجتماعًيا وتعليمًيا.

ندوات توعية في املدارس للطالب األتراك، تشرح الحالة اإلنسانية التي دفعت السوريين  	 --
إلى اللجوء إلى تركيا، بحيث يكون هناك فهم لدى الطالب التركي لحالة الطالب السوري، ليزيد 
تقّبلهم للطالب السوريين. وعلى الطرف املقابل، يجب أن تشمل جلسات التوعية هذه الطالب 
السوريين، بحيث تعرفهم بثقافة هذا املجتمع الجديد، من أجل أن يصبحوا أقدر على التعامل 

معه بالطريقة األفضل.

تأسيس جامعات عربية تركية مشتركة، على غرار تجربة الجامعة األملانية التركية. 	 --

إلى  	 -- تعريفهم  بغية  التركية،  الجامعات  في  التسجيل  حديثي  السوريين  للطلبة  ندوات  عقد 
الجامعة ونظامها.

الدخل  	 -- ذوي  السوريين  الطلبة  أمام  الفرصة  تتاح  كي  بعد،  عن  التعليم  تجربة  تفعيل 
فيها  يكون موعد املحاضرات  أن  الدراسة، على  العمل وترك  إلى  الذين يضطرون  املنخفض، 

مسائًيا.
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الفصل السادس



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

108

الخدمات الصحية للسوريين في تركيا

أ- القوانين الخاصة بالخدمات الصحية للسوريين في تركيا

الخدمات  على  بالحصول  تتعلق  التي  الفرص  من  كثير  لهم  أتيح  تركيا،  إلى  السوريين  توافد  بداية  منذ 
وزارة  من  بقرار  املؤقتة«،  الحماية  »وضع  اللجوء  طالبو  ُمنح   ،2011 أكتوبر  األول/  تشرين  في  الصحية. 
محدودة،  غير  إقامة  منحهم  ومنها  باملساعدة،  السوريين  تزويد  يتم  املؤقتة،  الحماية  وضع  مع  الداخلية. 
املأوى  توفير  يتم  ذلك،  إلى  وإضافة  العاجلة.  االحتياجات  على  والحصول  القسرية،  اإلعادة  من  والحماية 
وهي  املخيمات،  تلك  خارج  أما  املخيمات.  في  يعيشون  الذين  للسوريين  واملياه  والصحة  والتعليم  والغذاء 

النسبة األكبر، فيحق لهم الوصول املجاني إلى الصحة واألدوية، إذا تم تسجيلهم. 

والخدمات الصحية التي يمكن لالجئين السوريين االستفادة منها هي)100):

- الئحة آفاد AFAD )إدارة الكوارث والطوارئ( أبريل 2011

AFAD 8/2013 تعميم آفاد -

- قانون األجانب والحماية الدولية

- الئحة الحماية املؤقتة

-وزارة   AFAD بروتوكول املؤقتة  الحماية  تقديمها ملن هم تحت  التي سيتم  الصحية  الخدمات  مبادئ   -
الصحة

- التوجيه بشأن مراكز/ وحدات صحة املهاجرين

- تعميم حول الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها ملن يخضعون للحماية املؤقتة: 8/2015

للمهاجرين  180 مركز صحة  يوجد   ،T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI التركية  الصحة  وزارة  وبحسب موقع 
Göçmen Sağlığı Merkezleri في عموم تركيا)101).

)100(  - http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/saggel/belge/Av_Elif_Selen_AY.pdf

)101(  - https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR,54032/gocmen-sagligi-merkezleri.html
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ويمكن تقسيم واقع الخدمات الصحية لالجئين السوريين في تركيا إلى ثالث مراحل:

1- اســتفاد مــن الخدمــات الصحيــة فقــط أولئــك الذيــن بقــوا فــي املخيمــات )نيســان/ أبريــل 2011 وكانــون 
الثانــي/ ينايــر 2013)

إلــى اتخــاذ ترتيبــات ألولئــك الذيــن  فــي عــدد الســوريين الوافديــن، ظهــرت حاجــة  الزيــادة الســريعة  2- مــع 
1/2013 علــى  الرقــم  2013 ذي  ينايــر  الثانــي/  كانــون   18 فــي   AFAD يعيشــون خــارج املخيمــات. ومــع تعميــم
)أضنــة،  واليــات   10 لـــ  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  تــم  الســوريين«،  للضيــوف  األخــرى  والخدمــات  »الصحــة 
ــس، مالطيــة، مارديــن، عثمانيــة وشــانلي أورفــا( وتوّســع 

ّ
أديامــان، غــازي عنتــاب، هاتــاي، كهرمــان مرعــش، كل

نطــاق الخدمــات الصحيــة كخطــوة أولــى نحــو حــل املشــكالت التــي يعانيهــا الســوريون خــارج املخيمــات. وقــد 
قبلــت AFAD تغطيــة نفقــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والوقائيــة للســوريين، ومــن املمكــن أن يســتفيد مــن 
هــم خــارج املخيمــات مــن هــذا الحــق مجاًنــا، شــريطة أن يتقدمــوا بطلــب إلــى املؤسســات الصحيــة فــي الواليــات 

العشــر، مقابــل رســوم.

الخدمــات  مــن  الثالثــة  املرحلــة  بــدأت  قصيــر،  وقــت  فــي  املحافظــات  جميــع  فــي  الســوريين  انتشــار  مــع   -3
الصحية، ومع »تعميم« الخدمات الصحية والخدمات األخرى للسوريين في AFAD »بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 
2013 واملرســوم 8/2013، توّســع نطــاق الخدمــات الصحيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد. وفــي هــذه املرحلــة، أكمــل 
مكتــب الهجــرة واللجــوء جهــود التنســيق مــع االتحــاد األوروبــي فــي عــام 2012، وقــّدم مشــروع الخدمــات الصحية 
شــر فــي الجريــدة الرســمية فــي 11 نيســان/ أبريــل 

ُ
لالجئيــن الســوريين برقــم 6458، وبعــد مناقشــته واإلقــرار بــه، ن

2013، ودخــل حيــز التنفيــذ. 

الذين  لألشخاص  الصحية،  الخدمات  وتنفيذ  تنسيق  عن  مسؤولة  اإلقليمية  الصحة  مديريات  تكون 
يحملون بطاقة الحماية املؤقتة على مستوى الوالية. وقد تم توفير 112 فرقة صحية طارئة تعمل داخل وزارة 
تحت الخدمات الصحية األولية والثانوية ومراكز 

ُ
الصحة، إضافة إلى 144 من املراكز املزدحمة نسبًيا. وف

صحة األسرة، واملستشفيات )العامة والخاصة والجامعة( ومرافق الصحة التطوعية املؤقتة.

وفي تعميم بعنوان »تنفيذ الخدمات لألجانب تحت الحماية املؤقتة«، في كانون األول/ ديسمبر 2014 
أعلن  املنشور،  وبهذا  األخرى.  الخدمات  جانب  إلى  الصحية  الخدمات  تنظيم  أعيد   ،4/2014 الرقم  ذي 
استمرار تنفيذ أحكام الترتيبات السابقة التي ال تنتهك هذا املنشور. وأعدت وزارة الصحة التوجيه بشأن 
الرقم  ذي   ،2015 مارس  آذار/   28 بتاريخ  املؤقتة«،  للحماية  الصحية  الخدمات  بتوفير  املتعلقة  »املبادئ 
قبل  من  طواعية  الصحية  الخدمات  لتقديم  سُتنشأ  التي  للمراكز  العمل  مبادئ  التوجيه  ويضع   .2875
املؤسسات واملنظمات واملؤسسات والجمعيات الصحية التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية لألشخاص 

تحت الحماية املؤقتة.

في أيلول/ سبتمبر 2015، صدر القرار 906 الذي ينص على إنشاء قدرة إضافية من أجل توسيع الخدمات 
ر لألشخاص تحت الحماية املؤقتة، وتوفير خدمات أكثر فعالية لوحدات/ مراكز صحة 

ّ
الصحية التي سُتوف

املهاجرين التي سُتنشأ كوحدة إضافية ملراكز الصحة املجتمعية في األماكن التي يعيشون فيها بكثافة.

شــر التعميــم املعنــون »تنفيــذ الخدمــات الصحيــة لألجانــب تحــت الحمايــة املؤقتــة«، فــي 12 تشــرين األول/ 
ُ
ن
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لِغيــت أحــكام التعميــم رقــم 4/2014 تحــت عنــوان »الخدمــات الصحيــة«. وقــد بــدأ تنفيــذه. 
ُ
أكتوبــر 2015، وأ

وســيتم توفيــر خدمــات العــالج التــي يمكــن أن تغطــي األجانــب تحــت الحمايــة املؤقتــة فــي التعميــم، بمــا يتما�ســى 
الكــوارث وإدارة الطــوارئ ووزارة  بيــن رئاســة  املبلــغ اإلجمالــي«،  مــع أحــكام »خدمــة املشــتريات الصحيــة علــى 

الصحــة. وســتغطي AFAD املبلــغ اإلجمالــي، عــن طريــق تحويــل األمــوال إلــى وزارة الصحــة)102).

وفي 15 كانون الثاني/ يناير عام 2016، صدرت »الئحة تصاريح العمل لألجانب املزودة بالحماية املؤقتة« 
الناطقين  واملترجمين  السوريين  الصحيين  العاملين  توظيف  لترتيبات  اتخذت  كخطوة  وذلك   ،8375 برقم 
بالعربية في املؤسسات الصحية، من أجل زيادة عدد العاملين الصحيين والتغلب على حاجز اللغة. ولهذا 
تحت طريقة توظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية للسوريين. ووفًقا لهذه الالئحة، يجب على 

ُ
الغرض، ف

أعضاء مهنة الصحة الحصول على تصريح أولي من وزارة الصحة، قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح 
عمل لوزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية. وفي هذا السياق، طّبقت »اللوائح الخاصة بإجراءات عمل 
مهنيي الصحة األجانب ومبادئ املؤسسات الصحية الخاصة في تركيا« على العاملين الصحيين السوريين، 
وحددت وزارة الصحة ذلك، شريطة أن يعملوا في مؤسساتهم، ويتم إعفاؤهم من معادلة وتسجيل الدبلوم 

والوثائق املتخصصة. وهكذا تم توظيف مهنيي الرعاية الصحية السوريين لخدمة السوريين.

جــري فــي Geçici Koruma Yönetmeliği( GKY( الئحــة الحمايــة املؤقتــة، فــي 16 آذار/ 
ُ
مــع التغييــر الــذي أ

 GIGM لألوصياء املؤقتين واإلدارة، تم تحويل جميع املعامالت املنفذة إلى AFAD مارس 2018، وبتنسيق من
)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü( املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن وزارة الصحــة تقــوم 

بالخدمــات الصحيــة، بالتنســيق مــع إدارة الهجــرة واملدفوعــات الصحيــة التــي تقدمهــا)103).

نشئت وحدات جديدة لتنفيذ الخدمات 
ُ
وفي ضوء ذلك، تولت املؤسسات القائمة مسؤوليات جديدة، وأ

الصحية للسوريين. وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية متعددة األبعاد، تّم تعزيز املهارات للعاملين الصحيين، 
فــذت أنشــطة 

ُ
واإلدارييــن، وكذلــك املؤسســات التــي توظــف العامليــن الســوريين فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، ون

تدريبيــة لتحســين القــدرات البشــرية وأنشــطة توعيــة بشــأن الخدمــات الصحيــة للســوريين. وتــم إنشــاء شــبكات 
الهاتــف النقــال مــن قبــل وزارة الصحــة املســؤولة عــن الخدمــات الصحيــة، مــن أجــل إنشــاء هيــاكل جديــدة مثــل 

املؤسســات الصحية التطوعية.

ب- املنظمات غير الحكومية والخدمات الصحية للسوريين في تركيا

مــع زيــادة عــدد الســوريين؛ بــدأت بعــض املنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل )جمعيــة دعــم الحيــاة، أطبــاء األرض، 
مؤسســة الصحــة والحيــاة االجتماعيــة والخدمــات االجتماعيــة، جمعيــة جســر الشــعوب، جمعيــة مواطنــي 
التركيــة،  الطبيــة  الجمعيــة   ،Mazlum-Der واملهاجريــن،  اللجــوء  طالبــي  مــع  التضامــن  جمعيــة  هلســنكي، 
جمعيــات األطبــاء النفســيين، أطبــاء بــال حــدود(، بإجــراء دراســات حــول الفحــص الصحــي وخدمــة املستشــفيات 
والدعــم النف�ســي واالجتماعــي للســوريين الذيــن يعيشــون داخــل املخيمــات وخارجهــا. وأنشــأت مؤسســة الهــالل 
)102(  - Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Sağlık Politikalarının Analizi. Nagihan ÖNDER. GÖÇ ARAŞTIR-
MALARI DERGİSİ. Volume: 5 • No: 1 • January - June 2019 • pp. 110 - 165

)103(  - TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN VE SIĞINMACILARIN SAĞLIK HAKKI. Melike ÇALLI. İş ve Hayat dergi. Yıl 2016, Cilt 2 , 
Sayı 3. Sayfalar 131 – 154
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ــس.
ّ
األزرق الدولــي مستشــفى بســعة 52 ســريًرا فــي مدينــة كل

ومــع صــدور تقاريــر حــول إنشــاء مرافــق صحيــة غيــر قانونيــة دون إذن وترخيــص، أصــدرت وزارة الصحــة، 
»مــن أجــل الســيطرة علــى املخاطــر فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة«، فــي 25 آذار/ مــارس 2015، قــراًرا حــول 
موضــوع »املبــادئ الصحيــة املتعلقــة بالخدمــات الصحيــة التــي ســيتم تناولهــا فــي ظــل الحمايــة املؤقتــة«، وتــم 
اإلعالن عن إمكانية توفير املرافق الصحية التطوعية مجاًنا، وتم تحديد اإلجراءات واملبادئ لعملهم. وهناك 
العديــد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي، مــن بينهــا منظمــات غيــر حكوميــة، واملنظمــات الدوليــة، واملجموعــات 
املهنيــة، ومجموعــات املناصــرة، والجمعيــات املحليــة، تشــارك فــي الرعايــة الصحيــة لالجيئــن الســوريين )حتــى 
أولئــك الذيــن يهدفــون إلــى تقديــم خدمــات لدعــم املحــددات االجتماعيــة للصحــة(. مــن املمكــن أيًضــا إظهــار أن 
األزمــة اإلنســانية األخيــرة مهــدت الطريــق لتأســيس منظمــات املجتمــع املدنــي الجديــدة )الوطنيــة والدوليــة( فــي 

تركيــا. 

تتعــاون املنظمــات غيــر الحكوميــة مــع البلديــات التركيــة، وخاصــة فــي املناطــق الحدوديــة، وتتنــوع طبيعــة 
هــذا التعــاون عبــر مــدن مختلفــة. وتشــير معظــم املنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى وجــود نقــص كبيــر فــي التعــاون 
والتآزر بين منظمات املجتمع املدني املختلفة. وتضطلع املنظمات غير الحكومية بدور وسيط بين مؤسسات 
الدولــة والســوريون تحــت الحمايــة املؤقتــة لتوفيــر الخدمــات. ومــع ذلــك، يقــدم البعــض منهــم خدمــات مماثلــة 
لتلــك التــي تقدمهــا املكاتــب املحليــة للــوزارات. علــى ســبيل املثــال، يقــدم موظفــو الخدمــات االجتماعيــة مــن وزارة 
األســرة والسياســات االجتماعيــة خدمــات الدعــم النف�ســي واالجتماعــي للســوريين، تماًمــا كمــا تفعــل منظمــة 
ASAM. ومع ذلك، فإن الحاجة هائلة لدرجة أن تقديم خدمات مماثلة يكاد يكون ضرورًيا. إحدى املشكالت 
الرئيســية التــي ُحــددت هــي صعوبــة الحفــاظ علــى الخدمــات وتوســيع الخدمــات ألعــداد أكبــر مــن النــاس. وألن 
وجــود الســوريين ال يــزال ُينظــر إليــه علــى أنــه مؤقــت وعاجــل، فــإن نهــج الــوكاالت الحكوميــة واملنظمــات غيــر 
 مــن التخطيــط واالســتثمار علــى املــدى 

ً
الحكوميــة موجــه أيًضــا فــي الغالــب نحــو حــل املشــكالت الفوريــة بــدال

الطويــل فــي جميــع الخدمــات تقريًبــا، ومــن ضمنهــا الخدمــات الصحيــة. ومــع ذلــك، هنــاك نقــص خطيــر فــي املــوارد 
البشــرية واملاليــة. 

مــن جانــب املنظمــات غيــر الحكوميــة، تتحــدى الشــواغل األمنيــة للموظفيــن، ال ســّيما فــي الجنــوب الشــرقي، 
جهدهــم.  قصــارى  يبذلــون  املحلييــن  املوظفيــن  أن  مــن  الرغــم  علــى  املقدمــة،  الخدمــات  ونوعيــة  اســتمرارية 
فــي ذلــك البلديــات،  القنــاة الرســمية للتعــاون بيــن املنظمــات غيــر الحكوميــة وممثلــي الحكومــة املحليــة، بمــا 
هــي اجتماعــات التنســيق التــي يقودهــا املحافظــون أنفســهم أو نــواب املحافظيــن. وهنــاك قنــوات اتصــال غيــر 
رسمية بين املنظمات غير الحكومية نفسها، ألنها تعمل في مدن مختلفة. قامت ASAM على وجه الخصوص 
بتنظيــم ورش عمــل لتســهيل التعــاون بيــن املنظمــات غيــر الحكوميــة واملؤسســات الحكوميــة، وكذلــك املنظمــات 

الدوليــة. وتتوســع القنــوات غيــر الرســمية بتراكــم الشــبكات مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع تعاونيــة للســوريين.

الالجئيــن وطالبــي  نحــو  املدنــي واملوجهــة  املجتمــع  أنجزتهــا منظمــات  التــي  األنشــطة  املنشــورات حــول  إن   
 جــًدا، بســبب التحديــات 

ٌ
اللجــوء، والســوريين تحــت اإلقامــة املؤقتــة الذيــن يعيشــون حالًيــا فــي تركيــا، محــدودة

املختلفــة املتعلقــة بالبيانــات. إن عــدم التعــاون بيــن مختلــف منظمــات املجتمــع املدنــي يمنعهــم مــن متابعــة 
أنشــطة واســعة النطــاق، وتقديــم تقاريــر عــن األنشــطة والتحديــات علــى املســتوى الوطنــي. يتــم تنفيــذ معظــم 
املشــاريع التــي تركــز علــى الصحــة والتــي تقدمهــا املنظمــات غيــر الحكوميــة علــى نطــاق صغيــر وعلــى املســتوى 
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 مــن قبــل الجمعيــة الطبيــة التركيــة ورابطــة الطــب 
ً

املحلــي. تمــت كتابــة ونشــر تقاريــر أوســع نســبًيا وأكثــر تفصيــال
النف�ســي فــي تركيــا، كنتيجــة مباشــرة للمشــاركة فــي نشــاط فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة. االختالفــات الكبيــرة فــي 
اإلبــالغ عــن الرعايــة الصحيــة مســتمدة أيًضــا مــن االختــالف فــي الوصــول إلــى الخدمــات ألولئــك الذيــن يعيشــون 

فــي مراكــز اإلقامــة املؤقتــة، مقارنــة بمــن يعيشــون فــي املــدن. 

تبــرز منظمتــان غيــر حكوميتيــن، مــن حيــث تقديــم الخدمــات الصحيــة إلــى الســوريين: األولــى هــي الجمعيــة 
.ASAM واألخــرى هــي )TMA( الطبيــة التركيــة

TMA( Turkish Medical Association( الجمعية الطبية التركية

يأتي  هي جمعية مهنية، ال تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، وهي منفصلة تماًما عن هيئات الحوكمة. 
مهنية،  جمعية  وبصفتها  واملؤتمرات.  املنهي  والتدريب  العضوية  رسوم  من  للجمعية  الرئيس  املالي  املصدر 
إلى  القرار والهيئات الحكومية. وإضافة  إلى تعزيز اهتمامات األطباء وفوائدهم، تجاه صانعي   TMA تسعى
دعم توفير الخدمات الطبية عالية الجودة، تهدف TMA أيًضا إلى تعزيز ظروف الصحة العامة وتوفير رعاية 
عالية الجودة للجمهور بأسعار معقولة. تقدم TMA بانتظام تقارير حول قطاع الرعاية الصحية ورفاهية 
نظام  خصخصة  على  واالعتراض  االجتماعية،  الحركات  في  والنشاط  املهنية،  املؤتمرات  وتنسيق  السكان، 

الرعاية الصحية في تركيا منذ الثمانينيات.

80 % من األطباء )83.000( مسجلون في الجمعية، ولها مكاتب في 65 مقاطعة، يرتبط بها أكثر من 100 
طبيب، إضافة إلى موظفي املكتب: )15 شخًصا: أربعة محامين، ومستشار مالي، ومستشار صحفي، وتسعة 
موظفين فنيين(، ويعمل األطباء على أساس تطوعي، وهي أحد أعضاء الرابطة الطبية العاملية، وكذلك هي 
ورابطة  الطبيين،  لالختصاصيين  األوروبي  واالتحاد  األوروبيين،  لألطباء  الدائمة  اللجنة  في  منتسب  عضو 

التعليم الطبي في أوروبا.

 TMA إضافــة إلــى العمــل كعضــو منتظــم فــي لجنــة األخالقيــات املركزيــة التابعــة لــوزارة الصحــة التركيــة، تبلــغ
الجمعيــة الوطنيــة الكبــرى لتركيــا أثنــاء التشــريع املتعلــق بالصحــة )إبــالغ السياســة(، وتقــدم آراءهــا بانتظــام إلــى 
وزارة الصحــة التركيــة ومؤسســات الضمــان االجتماعــي، وهــي الجهــات الفاعلــة الرئيســية التــي تؤثــر فــي سياســات 

الرعايــة الصحيــة العامــة، وتحــدد ســعر الخدمــات املقدمــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة الخــاص.

التحليــالت  أكثــر  مــن  واحــد  وهــو  والصحــة«،  والهجــرة  »الحــرب  بعنــوان  تقريــًرا  أخيــًرا  الجمعيــة  نشــرت 
التفصيليــة، حــول حالــة املحــددات االجتماعيــة للصحــة والحالــة الصحيــة للســوريين فــي تركيــا، مــع التركيــز 
علــى أولئــك الذيــن يعيشــون داخــل املخيمــات وخارجهــا. وال يغطــي التقريــر جميــع املــدن، لكنــه يعتمــد علــى 
انعكاســات العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يخدمــون فــي املواقــع املختلفــة التــي يقيــم فيهــا ســوريون.

إلــى  والصحــة()104)،  والهجــرة  )الحــرب   »Göç ve Sağlık  ،Savaş« املعنــون  تقريرهــا  فــي  الجمعيــة  تشــير 
فــي الوضــع الصحــي للســوريين الذيــن يعيشــون خــارج املخيمــات.  الظــروف الســيئة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر 
فــي جامعــات متنوعــة، أهميــة  العامــة  مــن إدارات الصحــة  أكاديميــون  ويؤكــد أعضــاء الجمعيــة، ومعظمهــم 
تطبيــق سياســات اندمــاج شــاملة للســوريين املقيميــن فــي تركيــا. وباالعتمــاد علــى أبحاثهــا، تشــير الجمعيــة إلــى 

)104(  - SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. Türk Tabipleri Birliği. Şubat 2016, Ankara. Türk Tabipleri Birliği Yayınları
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أن الســوريين يحتاجــون إلــى مــأوى وســكن الئقيــن، ويجــب أن يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى ســوق العمــل ودورات 
اللغــة والدعــم النف�ســي واالجتماعــي، مــن أجــل الحصــول علــى وضــع صحــي أفضــل، إضافــة إلــى الوصــول إلــى 
االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة األخــرى. ولعــل الجمعيــة هــي املنظمــة غيــر الحكوميــة األكثــر فاعليــة 
التــي تعمــل علــى املســتوى الوطنــي لتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة بواســطة الســوريين. وهــي تشــارك 
بنشــاط فــي تقديــم الخدمــات وإجــراء تقييمــات متناســقة لالحتياجــات لــكل مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة 

والســوريين.

ASAM منظمة

فــي  الالجئيــن  ملســاعدة  مكاتــب  وهــي  تركيــا،  فــي  العليــا  الالجئيــن  مفوضيــة  وكيــل  هــي  »آســام«  مؤسســة 
املوظفيــن:  مــن  العديــد  املنظمــة  ولــدى  لالجئيــن.  واملســاعدات  اإلرشــادات  تقــدم  تركيــا،  محافظــات  معظــم 
امليدانييــن  )االختصاصييــن االجتماعييــن والنفســيين واملحاميــن واملترجميــن واملعلميــن الصحييــن والعامليــن 
 ASAM واالستشــاريين(، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية، تأسســت عام 1995 في أنقرة. يمكن تصنيف
أيًضــا كمجموعــة للدعــوة، ألنهــا تهــدف إلــى لفــت انتبــاه الهيئــات اإلداريــة إلــى املشــكالت التــي يواجههــا الالجئــون 

وطالبــو اللجــوء فــي تركيــا. 

تركــز ASAM فــي البدايــة علــى تلبيــة احتياجــات طالبــي اللجــوء والالجئيــن للحمايــة، وتشــارك فــي رفــع الوعــي 
ا فــي جميــع أنحــاء تركيــا. 

ً
وأنشــطة التماســك االجتماعــي، توجــد املنظمــة فــي 41 واليــة، ولديهــا 46 مكتًبــا نشــط

ولديها أيًضا خمسة مراكز لدعم األطفال واألسرة )بالتعاون مع يونيسف( في مدن مختلفة؛ الحماية والدعم 
النف�ســي واالجتماعــي، مــن خــالل 30 مكتًبــا ميدانًيــا )تغطــي 35 مقاطعــة بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن(؛ فــرق تحديــد نقــاط الضعــف فــي 62 مدينــة تابعــة )بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن(؛ خدمــات دعــم الترجمــة )بالتعــاون مــع املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة، وعيــادة قانونيــة فــي 
أنقــرة. تهــدف مراكــز دعــم األطفــال واألســرة إلــى تلبيــة احتياجــات األطفــال والشــباب، وتحــاول تقديــم الخدمــات 
بشــكل آمــن، ويمكــن لألطفــال والشــباب الحصــول علــى الدعــم النف�ســي واالجتماعــي فــي هــذه املراكــز، وتعمــل 
هــذه املراكــز مــع فــرق تتكــون مــن ضبــاط حمايــة الطفــل واالختصاصييــن االجتماعييــن واملتطوعيــن الســوريين 

واملعلميــن الصحييــن واختصاصيــي التغذيــة واالختصاصييــن االجتماعييــن وفــرق التوعيــة.

قامــت ASAM بمشــاريع متعــددة، بالتعــاون مــع منظمــات دوليــة متنوعــة، كان بعضهــا يعالــج املحــددات 
االجتماعيــة للصحــة. علــى ســبيل املثــال، نفــذت ASAM مشــروع »التغذيــة املســتهدفة وأنشــطة حمايــة الطفــل 
لالجئيــن الســوريين املحتاجيــن فــي املناطــق الحضريــة فــي تركيــا«، بدعــم مــن )يونيســف(، وبالتعــاون مــع الهيئــة 
الطبيــة الدوليــة )IMC( فــي إســطنبول وغــازي عنتــاب، مــن تمــوز/ يوليــو 2014 إلــى آب/ أغســطس 2015. وقــد 
مّهــد هــذا املشــروع، الــذي تــم توجيهــه فــي البدايــة نحــو األطفــال الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج املخيمــات، 
الطريــق إلنشــاء أماكــن صديقــة لألطفــال، ســواء فــي مراكــز الدعــم متعــددة الخدمــات أو بالقــرب منهــا. وكجــزء 
مــن املشــروع، أنشــأت ASAM أيًضــا خمســة مراكــز لدعــم الطفــل واألســرة، فــي خمــس مــدن مختلفــة: غــازي 
عنتــاب وإســطنبول وأضنــة وإزميــر وأنقــرة، مــن أجــل تلبيــة احتياجــات األطفــال مــن خــالل االقتــراب من األطفال 

واملراهقيــن والشــباب فــي العمــر املناســب.

اســتخدمت ASAM العامليــن الصحييــن، مثــل خبــراء التغذيــة، وعلمــاء النفــس، واملمرضــات واملستشــارين 
األســريين، وكذلــك العامليــن الشــباب واملتطوعيــن، فــي هــذا املشــروع، وركــزت علــى حمايــة أطفــال طالبــي اللجــوء 
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والالجئيــن، مــن خــالل توفيــر االحتياجــات الصحيــة األساســية واملســاعدة القانونيــة، مثــل املشــورة القانونيــة 
دورات  تقــّدم  أنهــا  إلــى  إضافــة  األوليــة،  الصحــة  العقليــة وخدمــات  والصحــة  واالجتماعــي،  النف�ســي  والدعــم 
تدريــب فــي قضايــا األبــوة واألمومــة والدعــم النف�ســي واالجتماعــي واملســاعدة القانونيــة واالحتياجــات الصحيــة 

لآلبــاء.)105)

ت- الجهود الدولية في الخدمات الصحية للسوريين في تركيا

 Göçmen Sağlığı( GSM 106)، تــم تنفيــذ األعمــال لدعــم((SIHHAT( مــن خــالل مشــروع تطويــر الخدمــات
وتوظيــف  الحاجــة،  عنــد  بالفعــل إلنشــاء GSM جديــدة  تعمــل  التــي  املهاجريــن  صحــة  مراكــز   )Merkezleri
عامليــن صحييــن ســوريين للخدمــة فــي هــذه املراكــز. وُحــددت مــدة املشــروع بـــ 36 شــهًرا، بــدأت فــي 1 كانــون األول/ 

ديســمبر 2016، واكتمــل املشــروع فــي 1 كانــون األول/ ديســمبر 2019.

 ،)geçici barınma merkezleri(  GBMاملؤقتــة اإلقامــة  مراكــز  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  املشــروع  يحتــوي 
البعيــدة عــن املستشــفى العــام، حيــث يتــم إنشــاء شــبكات GSM تمكينيــة مــن أجــل توســيع تغطيــة الخدمــات 
الصحيــة، لزيــادة القــدرة علــى تقديــم الخدمــات وجودتهــا، مــن خــالل زيــادة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة، فــي 
ــر شــبكات GSM املعــززة، إضافــة إلــى خدمــات 

ّ
األماكــن التــي يزيــد فيهــا عــدد الســكان الســوريين عــن 20 ألًفــا. توف

الرعايــة الصحيــة األوليــة، عيــادات لألمــراض الباطنيــة، واألطفــال، وأمــراض النســاء، وصحــة الفــم واألســنان، 
وخدمــات الدعــم النف�ســي واالجتماعــي. ويتــم دعــم الخدمــات بوحــدات التصويــر ومختبــرات الخدمــة البســيطة 
شــرت 182شــبكة GSM فــي 30 واليــة، أنشــئت فــي هــذه 

ُ
لتقليــل عــبء املستشــفيات. وضمــن نطــاق املشــروع، ن

الواليــات مــع Göçmen Sağlığı Birimleri( GSB 805( وحــدات صحــة املهاجريــن.

تــم عقــد ورشــة عمــل بمشــاركة مهنييــن ســوريين فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، وممثليــن عــن اإلدارات ذات 
الصلــة فــي وزارة الصحــة واألكاديمييــن، وممثليــن عــن املنظمــات الدوليــة مثــل صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان 
ومنظمــة الصحــة العامليــة، ضمــن نطــاق مواضيــع التدريــب املحــددة فــي ورشــة العمــل، وتمــت املوافقــة علــى 
التــدرب علــى النظــام الصحــي التركــي، والبرامــج الصحيــة املنفــذة فــي تركيــا، وتقنيــات االتصــال الفعالــة، وإدارة 
النزاعــات، والتواصــل بيــن الثقافــات، والهجــرة والتشــريعات الصحيــة، وتــم إنشــاء ســبعة مراكــز تثقيــف صحــي 
للمهاجريــن، تدعمهــا منظمــة الصحــة العامليــة، فــي إســطنبول وأنقــرة وإزميــر ومرســين وهاتــاي وشــانلي أورفــا 
وغــازي عنتــاب، مــن أجــل توفيــر تدريــب االمتثــال التطبيقــي، تحــت إشــراف وتوجيــه موظفــي الرعايــة الصحيــة 
مــن املواطنيــن األتــراك. ويرتبــط التدريــب التكيفــي التطبيقــي لألطبــاء الســوريين املتخصصيــن، الذيــن ُيتوقــع 

توظيفهــم فــي املستشــفيات، بــاإلدارة العامــة للمستشــفيات العامــة.

فــي هــذا الســياق، ابتــداًء مــن 31 آب/ أغســطس 2018، أكمــل 1275 طبيًبــا يحملــون الجنســية الســورية، 
5 أيــام، وأتّمــوا بنجــاح تدريبهــم  فــي الرعايــة الصحيــة، تدريبهــم علــى االمتثــال النظــري ملــدة  و1138 مســاعًدا 
طبيًبــا   99 توظيــف  تــم  منهــي.  ترخيــص  شــهادة  علــى  قابلــة،  ممرضــة  و841  طبيًبــا   755 وحصــل  النظــري، 

)105(  - Syrians under Temporary Protection, health services and NGOs in Turkey: the Association for Solidarity with Asylum 
Seekers and Migrants and the Turkish Medical Association. Saime Ozcurumez and Deniz Yıldırım. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK459037/

)106(  - http://www.sihhatproject.org/proje-faaliyetleri_0-657. Erişim Tarihi: 27 Mart 2019.
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 ،SIHHAT فــي نطــاق مشــروع GSM و GBM متخصًصــا و376 ممارًســا عاًمــا و586 موظًفــا صحًيــا مســاعًدا فــي
وتــم توفيــر برامــج تدريبيــة تكيفيــة مدتهــا 5 أيــام، تشــمل تقنيــات االتصــال الفعالــة واملصطلحــات الصحيــة، 
كموجــه  العمــل  فــي  ويرغبــون  والتركيــة  العربيــة  يعرفــون  شــخًصا،   850 إلــى  الترـكـي  الصحــي  النظــام  وتقديــم 

بــدور الوســيط الثقافــي. للمريــض، ويمكنهــم القيــام 

وإضافــة إلــى ذلــك، يوجــد 450 تركًيــا يخدمــون الســوريين تحــت الحمايــة املؤقتــة. تــم تقديــم التدريــب أثنــاء 
الخدمــة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن فــي قضايــا مثــل االتصــال الفعــال، وإدارة الصــراع، 
 ،SIHHAT والتواصــل بيــن الثقافــات وصحــة املهاجريــن. مــن املخطــط تطويــر هــذه التدريبــات فــي نطــاق مشــروع
ومنحهــا للعامليــن الصحييــن، ومــن ثــم تحســين معرفــة وقــدرات العامليــن الصحييــن األتــراك فــي مجــال صحــة 

.(DGMM( الهجــرة

الوضع  )تحسين  هو  شهًرا   48 ملدة  األوروبي  االتحاد  من  بتمويل  مشروع)107)  بدأ   ،2016 العام  نهاية  في 
التركية(،  السلطات  تقدمها  التي  الصلة  ذات  والخدمات  املؤقتة  الحماية  تحت  السوريين  للسكان  الصحي 
اإلنجاب  سن  في  النساء  على  خاص  بشكل  التركيز  )مع  املؤقتة  الحماية  تحت  السوريين  السكان  يستهدف 
العام هو  والهدف  تركيا.  في  العامة  الصحة  املضيفة، وقطاع  الخامسة(، واملجتمعات  واألطفال دون سن 
تحسين الوضع الصحي للسكان السوريين تحت الحماية املؤقتة في تركيا، وموظفي الرعاية الصحية الذين 
الصحية  الرعاية  خدمات  توفر  ضمان  هي  املحددة  األهداف  تركيا.  في  الالجئين  مع  مباشر  اتصال  على 
والوصول إليها في املحافظات التي لديها أعلى نسبة عدد من السوريين بحلول نهاية عام 2020، وضمان زيادة 

الطلب على خدمات الرعاية الصحية من قبل السكان السوريين، بحلول نهاية عام 2020.

تمنح األولوية للمقاطعات التالية، ولكن ال يقتصر النشاط بالضرورة على هذه املقاطعات: أنقرة، أضنة، 
س، عثمانية، 

ّ
أديامان، بورصة، هاتاي، إزمير، إسطنبول، غازي عنتاب، ماردين، مرسين، كهرمان مرعش، كل

شانلي أورفا، قونية، قيصري، مالطية، قوجه إيلي، بطمان، ديار بكر، بوردور، إالزيغ، دنيزلي، نوشهر، موغال 
مانيسا، ساكاريا، سامسون، إسبرطة.

ينتهي املشروع بعد تحقيق املخرجات اآلتية:

• إنشاء مراكز صحية للمهاجرين لتحسين خدمات الرعاية الصحية األولية لالجئين	

• إنشاء مراكز للصحة النفسية املجتمعية لدعم خدمات الصحة النفسية، في املحافظات 	
التي فيها أعلى نسبة من الالجئين السوريين

• األطفال 	 لدعم صحة  واللقاحات  الحمل  منع  واملعادن ومواد  الفيتامينات  توريد مكمالت 
والنساء الالجئين

• توفير الخدمات الصحية املتنقلة لالجئين الذين يصعب الوصول إليهم	

)107( - ttps://www.avrupa.info.tr/en/project/improving-health-status-syrian-population-under-temporary-protection-and-re-
lated-services
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• توريد أجهزة ومعدات طبية للمستشفيات العامة ووحدة العناية املركزة في املحافظات التي 	
فيها أعلى نسبة من الالجئين السوريين

• توظيف ودفع أجور الطاقم الطبي واملساعد	

• تدريب مقّدمي الرعاية الصحية والوسطاء الصحيين ثنائيي اللغة	

• توريد سيارات إسعاف لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الطارئة	

• األنشطة الرئيسية املقترحة لزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية	

• تطوير ونشر املعلومات والتعليم ومواد االتصال لزيادة محو األمية الصحية بين الالجئين 	
السوريين

• توظيف الوسطاء الصحيين وغيرهم من املوظفين املساعدين.	

ث- املشكالت الصحية للسوريين في تركيا 

 من املشكالت الصحية التي يعانيها الالجئون السوريون في تركيا، ويمكن إجمالها 
ً
ذكرت تقارير عدة جملة

مثل  املعدية  األمراض  الدم؛  فقر  األطفال؛  لدى  والتطور  النمو  تأخر  الغذائية؛  االضطرابات   :(108( باآلتي 
اإلسهال والحصبة واملالريا والتهابات الجهاز التنف�سي؛ العنف الجسدي واإلصابات ذات الصلة؛ االعتداء 
اإلجهاض  باملخاطر؛  املحفوف  والحمل  فيه  املرغوب  غير  الحمل  جنسًيا؛  املنقولة  األمراض  الجن�سي؛ 
ومضاعفات الوالدة؛ املشكالت العقلية وخاصة االكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات النوم واضطراب 

اإلجهاد الالحق للصدمة؛ مشكالت صحة األسنان.

ز 
ّ

2016، رك وفي دراسة تركية بعنوان )املشكالت الصحية لالجئين السوريين ونموذج الحل))109) عام 
الباحث تورغوت أوزجان على املشكالت الصحية لالجئين السوريين الذين يعيشون خارج املخيمات في تركيا. 
تأخر  الغذائية؛  الالجئون هي: االضطرابات  يواجهها  التي  األكثر شيوًعا  الصحية  أن املشكالت  إلى  وتوّصل 
النمو والتطور لدى األطفال؛ فقر الدم؛ األمراض املعدية مثل اإلسهال والحصبة واملالريا والتهابات الجهاز 
التنف�سي؛ العنف الجسدي واإلصابات ذات الصلة؛ االعتداء الجن�سي؛ العدوى املنقولة جنسًيا؛ الحمل غير 
املرغوب فيه والحمل الخطر؛ اإلجهاض ومضاعفات الوالدة؛ األمراض املزمنة؛ االكتئاب واضطرابات القلق 

واضطرابات النوم واملشكالت العقلية، وخاصة اضطراب ما بعد الصدمة؛ ومشكالت صحة األسنان.

)108(  - Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yapılan Sağlık Yardımlarının Yasal ve Etik Temelleri. Ömer Yavuz https://www.re-
searchgate.net/publication/280723639_Turkiye%27deki_Suriyeli_Multecilere_Yapilan_Saglik_Yardimlarinin_Yasal_ve_
Etik_Temelleri

)109(  - Suriyeli mültecilerin sağlık sorunları ve bir çözüm modeli. Dr. Turgut Özcan. SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ 
PLATFORMU. http://www.sdplatform.com/Dergi/975/Suriyeli-multecilerin-saglik-sorunlari-ve-bir-cozum-modeli.aspx
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يستفيد الالجئون السوريون على قدم املساواة من الخدمات الصحية ملواطني الجمهورية التركية؛ حيث 
يتلقى كل املر�سى الخدمات الصحية مجاًنا في مستشفى املنطقة العام. ويمكن للمر�سى الذين يستفيدون 
من  أيًضا  االستفادة  والدعامات،  االصطناعية  واألطراف  العظام  وتقويم  الجراحة  مثل  أجهزة،  من  أيًضا 
جميع األدوية، حتى األدوية املزمنة، مجاًنا. وعلى الرغم من أن هذا األمر قد يبدو خالًيا من املشكالت، فإن 
قد  هذا  لكن  الخدمات.  باستدامة  املتعلقة  والشكوك  الخدمة  باستدامة  املتعلقة  املشكالت  بعض  هناك 
 عن صفوف العيادات 

ً
يؤثر في جودة الخدمة التي سيتم تقديمها، والتعب املنهي للعاملين الصحيين، فضال

العامة املزدحمة التي يمكن أن تزيد من التوتر بين السكان املحليين والالجئين. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن 
اللغة مشكلة في حد ذاتها. إلى جانب ذلك، يبدو من الصعب للغاية شرح مشكلة الالجئين الذين ال يتحدثون 
لغة في الخدمة الصحية، حيث التواصل ضروري. إن وجود مترجم في تسجيل املر�سى وفي كل عيادة خارجية 
من  مساهمة  حصة  تلقي  وعدم  مجاًنا،  الالجئين  أدوية  جلب  وإن  التكلفة.  حيث  من  كبيًرا  عبًئا  سيسبب 
املريض، كما هو األمر مع املواطنين األتراك، سيجلب تكاليف كبيرة على عاتق الدولة ويؤثر سلًبا في السالم 

االجتماعي. 

املادية،  واملساحة  الصحية،  للخدمات  املالي  »البعد  رئيسية:  عناوين  ثالثة  من   
ً

حال الباحث  ويقترح 
لتقديم  تركيا  في  السوريين  واملمرضين  األطباء  يستخدم  جديد،  صحي  نظام  إنشاء  يعني  وذلك  والعمالة«. 
الخدمة الطبية للسوريين، بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية واملجتمعات املحلية، واختيار أماكن مناسبة 
املتعلقة  للسياسات  النهائي  الهدف  يكون  أن  ويجب  الالزم.  التمويل  وتوفير  السورية،  املستوصفات  لعمل 
املشكالت  معالجة  في  مهمٌّ  املقترح  النموذج  أن  يبدو  السياق،  هذا  في  دائم.  حل  تقديم  السورية  بالقضية 
تزيد عن  أال  الدولة لالجئين يجب  تقدمها  التي  الصحية  الخدمة  أن  إلى  الصحية لالجئين، وتجدر اإلشارة 
دفع  طريق  عن  الخدمة،  تلك  تمويل  في  يشارك  التركي  املواطن  أن  حين  ففي  ملواطنيهم.  املقدمة  املساعدة 
تكاليف رمزية، فإن تكاليف العالج للمواطن السوري تغطيها البلديات. وذلك يمكن أن يؤدي إلى اإلضرار 

بالسالم االجتماعي، بين املواطنين األتراك والسوريين وضيافة السكان املحليين لالجئين.

عام  السوريين))110)  املهاجرين  عند  الحياتي  والرضا  الصحية  األمية  )محو  عن  تركية  دراسة  وهناك 
األبعاد  التعليمية، على  والحالة  االجتماعية  والحالة  والجنس  العمر  مثل  متغيرات،  آثار  في  بحثت   ،2018
الفرعية ملحو األمية الصحية والرضا عن الحياة. وكان لها هدف آخر هو نشر مفاهيم محو األمية الصحية 
18 سنة وما فوق،  بين املهاجرين السوريين. وقد أجريت الدراسة على الجئين سوريين تراوح أعمارهم بين 
س الحدودية مع سورية. في الفترة بين 11 كانون األول/ ديسمبر 2017 و3 كانون الثاني/ يناير 

ّ
في مدينة كل

ا.
ً
2018، وجمعت البيانات من 424 مشارك

يشير مفهوم »محو األمية الصحية« إلى القدرة على الوصول إلى املعلومات، وفهمها واستخدامها للعيش 
في حياة صحية، وإلى تحسين مستوى الصحة. ويمكن تعريفها على أنها مدى قراءة املرء للمعلومات املتعلقة 
بالصحة وكتابتها وفهمها، وتأثير هذا املوقف في اتخاذ القرارات بشأن صحته. هذه القرارات لها نطاق واسع، 
يمتد من السلوك الصحي على املستوى الشخ�سي إلى التفاعل مع األطباء والوصول إلى الخدمات. وتوصلت 

)110(  - SURİYELİ GÖÇMENLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ. Melek ZUBAROĞ-
LU YANARDAĞ, Özlem ÖZER, Fatih BUDAK. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. Yıl: 19 Sayı : 45 Tarih: EKİM - ARALIK 2019 
ISSN: 2148-9424
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الدراسة إلى جملة من النتائج:

• كان لدى املشاركين مستوى معتدل من محو األمية الصحية، ومستوى منخفض من الرضا 	
عن الحياة. 

• أظهرت درجات املشاركين في محو األمية اختالفات مهمة إحصائًيا، بحسب العمر. وبناًء 	
على ذلك، حصل املهاجرون السوريون الذين تبلغ أعمارهم 25 عاًما أو أقل على درجات أعلى من 

الفئات العمرية األخرى.

• أظهرت نتائج البحث أن مستوى محو األمية الصحية معتدل، ومستوى الرضا عن الحياة 	
منخفض بشكل عام.

وعلى صعيد الصحة النفسية، أظهرت دراسة تركية)111) بعنوان )اضطراب ما بعد الصدمة بين الالجئين 
السوريين في تركيا: دراسة مقطعية(، أن نسبة تواتر اضطراب ما بعد الصدمة بين السوريين كانت 33.5 %. 
ومن خالل تحليل االنحدار اللوجستي الثنائي، كانت احتمالية وجود اضطراب ما بعد الصدمة بين الالجئين 
السوريين »في العينة« 71 %، إذا كانت لديهم امليزات التالية: اضطراب نف�سي في املا�سي، وجود تاريخ عائلي 
لالضطراب النف�سي، املعاناة من صدمتين أو أكثر. وقد أشارت الدراسة إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة 
بين  الالجئين، خاصة  في مخيمات  يكون مشكلة صحية نفسية مهمة،  تركيا قد  في  السوريين  الالجئين  بين 
الالجئات الالتي تعرضن لحدثين صادمين أو أكثر، ولديهن تاريخ شخ�سي أو عائلي من االضطرابات النفسية. 

وقد طبقت الدراسة على 352 شخًصا من الالجئين في املخيمات في تركيا.

وخلصــت دراســة)112) بعنــوان )النســاء املهاجــرات مــن ســورية ومشــكالت الصحــة اإلنجابيــة( للباحثــة 
Hatice Kahyaoglu Sut، 2017، إلــى أن غالبيــة النســاء اللواتــي لجــأن إلــى تركيــا يعانيــن مشــكالت الصحــة 
الجن�ســي  املنقولــة جنســًيا واالغتصــاب واالعتــداء  باألمــراض  املهاجــرات لخطــر اإلصابــة  تتعــرض  اإلنجابيــة. 
والــزواج املبكــر وحمــل املراهقــات والحمــل غيــر املرغــوب فيــه، وســوء الرعايــة ومضاعفــات فتــرة الــوالدة وفتــرة 
مــا مــا بعــد الــوالدة. خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يتلقونهــا غيــر كافيــة، بســبب افتقارهــن إلــى املعرفــة باللغــة 
التركيــة، واالختالفــات الثقافيــة وانخفــاض املســتويات االجتماعيــة واالقتصاديــة، ونقــص خدمــات الرعايــة 

الصحيــة املقدمــة للنســاء فــي النظــام الصحــي فــي تركيــا.

وفي عام 2014، صدر تقرير عن منظمة)113) »مجموعة عمل النساء املضطهدات« التركية، بعنوان )تقرير 
املرأة السورية(، وأجريت دراسة عن النساء السوريات في »إسطنبول، أنقرة، إزمير، غازي عنتاب، ديار بكر، 

)111(  - Post-traumatic stress disorder among Syrian refugees in Turkey: A cross-sectional study. Ahmet Unal,Feridun Bul-
bul,Eser Sagaltici,Yasin Bez,Abdurrahman Altindag ,Alican Dalkilic &Haluk A. Savas
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/13651501.2014.961930?journalCode=ijpc20

)112( https://www.researchgate.net/publication/319188242_Women_Migrating_from_Syria_and_Reproductive_Health_
Problems

)113(  - KAMP DIŞINDA YAŞAYAN. SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU. MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU
https://istanbul.mazlumder.org/tr/main/yayinlar/yurt-ici-raporlar/3/mazlumder-kamp-disinda-yasayan-suriyeli-ka-
din/1116
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س، شانلي أورفا، مالطية، باطمان، هاتاي، عثمانية، فان، بورصة«، وأجريت املقابالت مع 72 سيدة الجئة، 
ّ
كل

من خالل تقنية املقابالت املتعمقة، وأجريت أيًضا مقابالت مع املجتمع املحلي واألشخاص املعنيين ومسؤولي 
عامة  معلومات  اللجوء  طالبات  النساء  من  لب 

ُ
ط املقابالت،  أثناء  وفي  املدني.  املجتمع  وممثلي  املؤسسات 

حول التركيبة السكانية واالجتماعية واالقتصادية، وطرحت أسئلة حول الظروف املعيشية األساسية، مثل 
املأوى واألمن والصحة والتعليم والتغذية واملشكالت املحتملة على أساس الجنس والتوقعات املستقبلية.

واالقتصادي  واالجتماعي  العرقي  التنوع  توزيع  لتمثيل  االهتمام  إيالء  تم  املقابالت،  اختيار  أثناء  وفي 
وقد  السوريين.  لالجئين  واالقتصادي  واالجتماعي  الديموغرافي  الهيكل  يعكس  بما  اإلمكان،  قدر  والثقافي 
لوحظ أن الظروف املعيشية لالجئات السوريات، خارج املخيمات، غير كافية لبقائهن في بيئة صحية وآمنة، 

وقد تعرضت النساء السوريات خارج املخيمات ألنواع مختلفة من سوء املعاملة.

زت دراسة تركية أخرى، في العام نفسه، عنوانها »الكآبة والقلق لدى السوريين الذين يعيشون في 
ّ

ورك
مخيمات الالجئين«)114)، على تحديد حالة القلق واالكتئاب لدى الالجئين السوريين املقيمين في املخيمات، 
وعلى دراسة العوامل التي تؤثر فيها. وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 450 شخًصا من الذكور واإلناث فوق سن 
18عاًما في مخيم Akçakale لالجئين، وجمعت البيانات عن طريق مقابلة املشاركين بين 24 كانون الثاني/ 

يناير، و1 شباط/ فبراير 2014. 

وفي النتائج، تبّين أن 19 % من الالجئين يعانون أعراض القلق الشديد، و8.9 % منهم يعانون االكتئاب 
الشديد. وإن حالة االكتئاب والقلق لدى السوريين الذين يعيشون في مخيم الالجئين كانت بسبب تعرض 
الالجئين للعنف والضغط السيا�سي في بلدانهم، في مرحلة الحرب وما قبل الحرب في سورية. وبسبب الحرب، 

ترتبط بعض االنعكاسات النفسية االجتماعية بمستوى القلق واالكتئاب لدى الالجئين. 

قرارات جديدة

مقابل  مجاًنا،  الصحية  الخدمات  من  السوريين  استفادة  حول  السابقة،  السنوات  خالل  نقاش  دار 
دفع املواطنين األتراك لرسوم مالية مقابل تلك الخدمات. وتطور هذا النقاش إلى شعور بعدم الرضا لدى 
األتراك. وبعد سنوات من الخدمات الصحية املجانية للسوريين في تركيا، أقّر حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في تركيا، منتصف تموز/ يوليو 2019، خطة عمل جديدة للخدمات الصحية املجانية لجميع طالبي اللجوء 
السوريين في تركيا. وبناء على ذلك، سيدفع السوريون مساهمة مالية لالستفادة من الرعاية الصحية)115). 

وجاء القرار من جملة قرارات تتعلق بتشجيع العودة إلى سورية وترحيل مرتكبي الجرائم.

)114(  - BİR MÜLTECİ KAMPINDA YAŞAYAN SURİYELİLERDE DEPRESYON VE ANKSIYETE DURUMU. Cihan ÖNEN. Gülsen 
GÜNEŞ. Ali TÜREME. Pınar AĞAÇ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 223-230

)115(  - https://www.tv100.com/ak-parti-mkykde-karar-alindi-suriyelilerden-saglik-hizmeti-karsiliginda-katki-payi-alin-
acak-haber-463395
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ج- املشكالت التي تعانيها األسر السورية في الجانب الصحي والطبي من وجهة نظرهم

في هذه الفقرة، سنتحدث عن الوضع الصحي للسوريين في تركيا، من خالل عرض مفصل للمشكالت التي 
تواجههم في النظام الصحي التركي، وتوصيفهم للخدمات الصحية املقدمة للسوريين. وذلك بعد أن أوردنا في 
الفقرات السابقة بعض األمور املتعلقة بصحة السوريين في تركيا، من خالل دراسات قام بها باحثون أتراك. 

وذلك من خالل نتائج استطالع الرأي وجلسات النقاش املركز واملقابالت املعمقة الذي قمنا بها.

وفي إطار الحديث عن املشكالت التي يعانيها السوريون في قطاع الصحة في تركيا، قمنا -من خالل استطالع 
الرأي الذي أجريناه- بطرح مجموعة من الخيارات املتعلقة بهذه املشكالت، على أفراد العينة من الالجئين 
السوريين، وطلبنا منهم تحديد درجة تحقق هذه الخيارات بالنسبة إليهم أو عدم تحققها، والجدول التالي 

يعرض مجمل آراء السوريين املشاركين في االستطالع:

جدول يبّين املشكالت والصعوبات التي يعانيها السوريون في مجال الصحة

العبارة
بشكل 
ضعيف

بشكل 
متوسط

بشكل 
مرتفع

املجموعال أعلمال

100%6.430.459.14.10.0مشكالت التواصل بسبب اللغة

100%.9.836.845.67.17مشكالت قانونية تتعلق بكيملك املدينة

100%19.635.818.623.03.0كفاءة الكادر الطبي غير جيدة

100%21.333.819.923.61.4عدم االهتمام باملر�سى السوريين

طريقة تعامل الكادر الطبي مع السوريين 
غير الئقة

22.635.120.619.91.7%100

100%20.925.022.018.213.9قلة العيادات العصبية والنفسية

عدم توفر مراكز وعيادات طبية سورية في 
منطقتي

19.320.620.634.84.7%100

الصحي هما مشكالت  املجال  في  السوريين  تواجهان  أهم مشكلتين  أن  نجد  السابق،  الجدول  من خالل 
التواصل بسبب اللغة، ومشكالت قانونية تتعلق بكيملك املدينة )الهوية(. حيث كانت مشكلة اللغة عائًقا 
أفراد  4 % من  لم تكن مشكلة على اإلطالق لدى  بينما  الدراسة،  أفراد عينة  60 % من  أساسًيا لدى نحو 
العّينة. ولعل ارتفاع النسبة هنا عائد إلى أن السوري، وإن تعلم من اللغة التركية ما يسير به أمور حياته، ال 
يستطيع أن يعكس هذا التحسن على القطاع الصحي، على اعتبار أن لهذا القطاع مفرداته وتعابيره الخاصة.

أما بالنسبة إلى املشكالت القانونية املتعلقة بكيملك املدينة، فقد كانت عائًقا بشكل مرتفع لدى 46 % 
من أفراد العّينة، بينما لم تكن عائًقا لدى 7 % من السوريين. وقد أشرنا إلى هذه النقطة سابًقا في فصل 
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، وبالتالي يضطر إلى السكن 
ً

العمل، حيث إن الالجئ السوري يحاول أن يسكن في الوالية التي يجد فيها عمال
في والية مختلفة عن الوالية التي استخرج منها أوراقه الرسمية. وهذا ينعكس بكل تأكيد على الجانب الصحي؛ 
فاملشافي واملراكز الصحية التركية ال تستقبل السوريين إال الحاملين لكيملك الوالية ذاتها. لذلك جاء االرتفاع 
في النسبة هنا، علًما أن 37 % من أفراد العينة أقروا أيًضا بوجود هذه املشكلة بدرجة متوسطة، و10 % 

قالوا بوجودها بدرجة منخفضة.

ز، وكذلك لدى أفراد عّينتنا 
ّ

وبالنسبة إلى كفاءة الكادر الطبي، فقد تفاوتت اآلراء في جلسات النقاش املرك
من السوريين املستطلعة آراؤهم، حيث تحدث كل بحسب تجربته وطبيعة مرضه، فبعضهم وصف كفاءة 
هذا الكادر بالجيدة، والبعض اآلخر وصفها باملتوسطة، وأحياًنا بالضعيفة، وهذا عائد بطبيعة الحال لنوع 
املرض وللطبيب الذي قّدم الخدمة. وبشكل عام لم يكن هناك ر�ًسى تام عن آداء العاملين في القطاع الصحي 
التركي. وذلك على عكس وصفهم للمعدات واآلالت الطبية املوجودة في املراكز الصحية التركية. حيث كان 
العالج  إلى أن مجانية  النقاش  في جلسات  هناك ر�سى بشكل عام عن هذه املعدات. وقد أشار املشاركون 
للسوريين نعمة كبيرة، ال يشعر بها إال من حصل على الجنسية التركية من السوريين، إذ يجب عليه دفع 

نسبة معينة من قيمة املعاينة والعالج.

أما عن طريقة التعامل مع املر�سى السوريين، فقد أفاد نحو 20 % من السوريين أفراد العينة أن هناك 
عدم اهتمام باملر�سى السوريين، بينما قال 24 % بعكس ذلك. وكانت نسبة من قال بوجود عدم االهتمام 
34 %. وقد عزا بعض املشاركين في جلسات النقاش املركز ذلك األمر إلى كون كثير  بدرجة متوسطة نحو 
من السوريين ال يجيدون اللغة التركية، فيكون ذلك سبًبا إلهمال الطبيب لحالة املريض السوري، وبالرغم 
من قيام وزارة الصحة التركية بتعيين العديد من املترجمين السوريين في املشافي التركية، ما يزال كثير من 
املر�سى السوريين يعانون تبعات مسألة اللغة، وذلك لعدم كفاية األعداد املعينة لحاجات املر�سى السوريين. 
وهناك سبب آخر، يمكن أن يكون له دور في حالة اإلهمال التي يتعرض لها السوريون، وهو أن وزارة الصحة 
حددت املشافي التي يستطيع السوريون تلقي الرعاية فيها في كل والية، وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد املراجعين 

السوريين على هذه املشافي، فازداد اإلهمال. 

ولعل هذه األسباب تبرر أيًضا طريقة التعامل غير الالئقة مع بعض املر�سى السوريين، من قبل الكادر 
 غير الئق يتعرضون له بدرجة مرتفعة، 

ً
21 % إن هناك تعامال الطبي في بعض املراكز الصحية، فقد قال 

املعاملة  إن  السوريين  20 % من  بينما قال  إنهم تعرضوا ملعاملة غير الئقة بدرجة متوسطة،   % 35 وقال 
عينة  أفراد  سكن  محيط  في  السورية  الطبية  والعيادات  املراكز  توفر  عدم  مشكلة  إلى  بالنسبة  أما  الئقة. 
الدراسة، فلم تكن ذات تأثير مرتفع إال عند نحو 20 % من السوريين، وكانت ذات تأثير متوسط لدى النسبة 
نفسها أيًضا، ولم يشكل هذا األمر عائًقا أمام 35 % من السوريين أفراد العينة. وكذلك األمر بالنسبة إلى 
قلة العيادات، فهي كانت عائًقا ومشكلة بدرجة مرتفعة لدى 22 % من أفراد العينة، وبدرجة متوسطة لدى 
25 %. باملقابل، لم يشكل هذا األمر مشكلة لدى 18 % من أفراد العينة. والشكل اآلتي يوضح األرقام التي 

أوردناها.
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ح- توصيف السوريين لحال الخدمات الطبية السورية )عيادات وأطباء(

في إطار الحديث عن الواقع الصحي للسوريين في تركيا، ال بّد لنا أن نتطرق إلى رأي السوريين وتقييمهم 
لحال الخدمات الطبية السورية، من حيث العيادات واألطباء أنفسهم. وفي هذا السياق، طرحنا في استطالع 
 من الخيارات املتعلقة بهذه باملسألة على أفراد العّينة من الالجئين السوريين، 

ً
الرأي الذي أجريناه مجموعة

وطلبنا منهم تحديد درجة تحقق هذه الخيارات بالنسبة إليهم، والجدول التالي يعرض مجمل آراء السوريين 
املشاركين في االستطالع:

جدول يبّين رأي السوريين بالخدمات الطبية السورية في أماكن وجودهم

العبارة
بشكل 
ضعيف

بشكل 
متوسط

بشكل 
مرتفع

املجموعال أعلمال

عدم توفر مراكز وعيادات طبية 
سورية في منطقتي

19.320.620.634.84.7%100

ألجأ دائًما إلى العيادات السورية 
واألطباء السوريين

19.325.730.722.61.7%100
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100%15.932.426.420.35.1ارتفاع تكلفة املعاينة

مستوى األطباء السوريين الذين 
أراجعهم جيد

14.237.830.48.88.8%100

ألجأ إلى العيادات السورية مهما كان 
مستوى األطباء

15.922.616.243.22.0%100

األدوات واملعدات الطبية في العيادات 
السورية غير مطابقة للمعايير الصحية

19.629.119.619.911.8%100

السورية ليست منتشرة كثيًرا،  الطبية  العيادات واملراكز  أن  بداية  يتبين  الجدول؛  لهذا  بقراءة سريعة 
ويعود ذلك إلى سبب رئيس هو عدم منح السوريين تراخيص خاصة ملمارسة مهنة الطب بشكل مستقل عن 
الجانب التركي، بحسب ما أفادنا به طبيب سوري مقيم في مدينة قونية، وقد أكد الطبيب أن املراكز الطبية 
السورية غير موجودة إال في إسطنبول وأنقرة. أما عمل األطباء السوريين في بقية املناطق والواليات فيكون 

خفية بدون تراخيص، وغالًبا ما تغض السلطات التركية البصر عن ذلك.

واألطباء  السورية  العيادات  إلى  باستمرار  يلجؤون  السوريين  من  كثيًرا  أن  نجد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
السوريين، وقد وصلت نسبة من يذهب إلى العيادات واألطباء السوريين أكثر من 56 %، وذلك بشكل مرتفع 
ومتوسط. وقد عزا بعض املشاركين في جلسات النقاش املركز هذا األمر إلى سهولة التواصل مع الطبيب 
السوري، واهتمامه بحالة املر�سى أكثر من الطبيب التركي. أما عن كلفة املعاينة في العيادات السورية، فقد 
قال 26 % من أفراد العّينة إنها مرتفعة، مقابل 32 % قالوا إنها متوسطة، وقال 20 % إنها ليست مرتفعة. 
وقد أشاد السوريون أفراد عينة البحث بمستوى األطباء السوريين، فقد قال أكثر من 30 % منهم إن مستوى 
بأن مستوى  أفادوا  الذين  أما  إن مستواهم متوسط،  قالوا   % 38 يراجعونهم جيٌد، مقابل  الذين  األطباء 
أن  إلى  البحث-  في  املشاركين  -بحسب  يعود  8.8 %. وذلك  نسبتهم  تتجاوز  فلم  السوريين غير جيد  األطباء 
التعليم في سورية من حيث املناهج أقوى من التعليم في تركيا. وعلى الرغم من أن مستوى األدوات واملعدات 
الطبية في تركيا عال )أي لديهم قدرة عالية على التشخيص من خالل هذه الوسائل( فإن مستوى األطباء ال 

يرتقي إلى مستوى املعدات.

من   %  19.6 رأي  بحسب  فهي  السورية،  العيادات  في  املستخدمة  الطبية  واألدوات  املعدات  عن  أما 
إنها  السوريين املشاركين في االستطالع غيُر مطابقة للمعايير الصحية بدرجة عالية، وكانت نسبة من قال 
مطابقة للمعايير 20 %. وانقسمت النسبة املتبقية بين من ال يعلم عن هذه املعدات �سيء، ومن قّيمها بأنها 

غير مطابقة بدرجة متوسطة وضعيفة. والشكل التالي يوضح لنا هذه األرقام.
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يملك  في والية إسطنبول، ومع طبيب  الدراسة مع مدير مركز طبي  وفي مقابلتين أجراهما فريق إعداد 
عيادة في والية قونية، تم حصر مجموعة من السلبيات واإليجابيات، وبعض املقترحات لتطوير وتحسين 

الخدمة الطبية املقدمة للسوريين في تركيا. وفي ما يلي عرض لهذه النقاط كل على حدة.

السلبيات املوجودة في الخدمات الصحية املقدمة للسوريين:

ما . 1 السوريين، خاصة  للمر�سى  الخدمات  تقديم كل  السورية  املراكز الصحية  ال تستطيع 
يتعلق بموضوع الجراحة. 

قدم . 2
ُ
هناك بعض األدوية ال تقّدمها املشافي التركية للمر�سى السوريين علًما أنها متوفرة وت

للمر�سى األتراك.
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الفصل السابع
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اندماج السوريين في املجتمع التركي

السوريون كضيوف رسمًيا وشعبًيا، وأطلقت  اسُتقبل   ،2011 تركيا عام  إلى  السوري  اللجوء  بداية  في 
األشقاء،  واحدة،  أمة  »اإلخوة،  كـ  والترحيب  التعاطف  معاني  تحمل  إنسانية  ومصطلحات  مقوالت 
املضطهدين، الالجئين املستضعفين، الفارين من ظلم األسد، نصرة املظلوم«. ومع توسع الوجود السوري 
عام 2012، بدأت الحكومة التركية منح الالجئين القادمين من سورية إقامة لجوء حملت اسم »الكمليك«، 
وتعني بالتركية »الهوية الشخصية«. ويرتبط الكمليك بالوالية التي سّجل فيها الشخص أول مرة، وتفرض عليه 
اإلقامة فيها، وال تسمح له بالسفر إلى والية أخرى، من دون إذن سفر مسبق من واليته. وترتبط اإلجراءات 
األخيرة تحت ما يسمى )نظام الحماية املؤقتة(. وإلى جانب »الكمليك«، يحصل السوريون املقيمون في تركيا 
على أنواع أخرى من اإلقامة، وهي اإلقامات السياحية، أو إقامات العمل، وهي أنواع إقامات ال محددات 

فيها على التنقل واإلقامة.

 1951 جنيف  اتفاقية  بنود  إلى  استناًدا  الجئ،  بصفة  اإلقامة  على  تركيا  في  السوري  حصول  بعد 
ُ
است

د ذلك األمر لدى السوريين في تركيا مشكالت 
ّ
التي تحدد حقوق وواجبات الالجئ في البلد املضيف، وقد ول

ا خاضعين لنظام الحماية التركّية 
ً
ق أساًسا بأوضاِعهم القانونّية في تركيا، فهم ُيعتَبرون ضيوف

َّ
بة، تتعل

َّ
مرك

ق إّما بالعمل )انعدام 
َّ
»الكيملك«، ونتج عن هذا الوضع القانوني عدد من املشكالت لدى السوريين، تتعل

والجامعات  املدارس  في  بالتعليِم  أو  معاملة(،  سوُء  ية، 
ّ
متدِن أجوٌر  أخرى،  عمل  وحقوِق  الصحّي  التأميِن 

التركّية. هذا ناهيك عن مشكالت التواصل مع الجهاِت الرسمّية التركّية، بسبب عدم إتقانه اللغة التركية، 
وعدِم االنِدماج باملنظومِة املالّية التركية، حيث ال َيتجاوُز عدُد السورّيين الذين َيملكون حساباٍت مصرفّية 

 من يملك منهم اعِتماًدا ائتمانًيا في املصارف التركية عن 2 % )116).
ُ
في تركيا نسبة 4 %، بينما تقلُّ نسبة

وفــي دراســة تركيــة علــى عّينــة مــن الســوريين فــي تركيــا، رأى الالجئــون الســوريون أن البيروقراطيــة التركيــة 
فــي تركيــا. علــى ســبيل املثــال، يحتــاج فتــح حســاب مصرفــي للســوريين  أمــام وجودهــم  تقــف حاجــًزا حقيقًيــا 
إلــى تصريــح إقامــة، ويحتــاج تصريــح اإلقامــة إلــى فتــح حســاب مصرفــي فــي الوقــت نفســه، ويذكــر املســؤولون 
الحكوميــون أن اللوائــح الجديــدة ســارية املفعــول لفتــح حســاب مصرفــي ببطاقــات هويــة مؤقتــة. وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذا ُيعــد تطــوًرا إيجابًيــا، فــإن أفــراد عينــة الدراســة أكــدوا أن الوضــع غيــر املســتقر لالجئيــن الســوريين 

سيســتمر، بســبب العديــد مــن العقبــات البيروقراطيــة)117).

عات تتكّون، شروخ تتبلور، ومجتمع مدني يتخبط )116(  - ساشا العلو، السورّيون في تركيا: تجمُّ
https//:www.arab-reform.net/ar/publication- /

)117( -  ORSAM, PODEM, Saferworld, Baytna Syria işbirliğinde 1 ve 2 Aralık 2015 tarihlerinde sırasıyla Gaziantep ve Anka-
ra’da Suriyeli sığınmacıların geleceği ve Türkiye’ye etkilerini tartışmak üzere iki çalıştay düzenlendi.

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%20-


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

127

أ - تعليم اللغة التركية واالندماج

بااللتحاق  فقط  إقامة  تصاريح  أبواهم  يحمل  الذين  لألطفال  البداية  في  التركية  الحكومة  سمحت 
بالتعليم.  إلى نشأة مدارس سورية موازية لألطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق  باملدارس، وهو ما أدى 
ومع مرور الوقت، سعت وزارة التعليم التركية إلى أن يكون لها إشراف مباشر على هذه املدارس، بالتعاون 
ا من أن تدريس أفكار دينية متطرفة لهؤالء التالميذ، إضافة إلى أن الرقابة تتيح 

ً
مع منظمة )يونيسف( خوف

التحقق من صحة املحتوى التعليمي وجودته.

وأشارت أرقام الحكومة التركية إلى أن 33 في املئة فقط من األطفال السوريين انتظموا في مدارس تركية 
أو سورية عام 2016، وهي نسبة متدنية جًدا، وقد حاولت الحكومة التركية رفعها في األعوام التالية، إضافة 
إلى أن هناك صعوبات واجهت إمكانية تحديد عدد األطفال امللتحقين باملدارس بالضبط، وعدد األطفال 
البيانات املتاحة من قبل املؤسسات التعليمية التركية  امللتحقين بالصفوف الدراسية بسبب عدم كفاية 
والسورية، حيث يمكن لألطفال السوريين، استناًدا إلى اللوائح التعليمية، االلتحاق باملدارس العامة ومراكز 
كافية  تدريب مؤقتة  مراكز  توجد  ال  ذلك،  ومع  والتعليم.  التربية  وزارة  لسيطرة  الخاضعة  املؤقت  التعليم 
لتلبية الطلب. وبحسب املعلومات التي قّدمها أحد املشاركين في الورشة الخاصة باندماج السوريين، فإن 
هناك 40.000 طفل سوري في سن املدرسة في مركز أضنة، 10.000 منهم فقط يذهبون بانتظام إلى مراكز 
التعليم،  في  السوريين  حق  من  بالرغم  خطورة،  أكثر  الصورة  تبدو  الريفية،  املناطق  وفي  املؤقتة.  التعليم 
واهتمامات  وتفضيالت  النقل،  )تكاليف  املدرسة:  إلى  يذهبون  الذين  لألطفال  لوجستية  مشكالت  هناك 
اآلباء السوريين محدودة()118). وبذلك يتبين أن األطفال السوريين الذين قدموا إلى تركيا عام 2011 أصبحوا 
بمرحلة الشباب، فإذا لم يحصلوا على حصتهم من التعليم والعمل واالندماج في املجتمع، فسيكونون أمام 
خطر االنزالق إلى مسارات السلوكات الخاطئة، أو على األقل سيكونون يًدا ال تعمل وعالة على املجتمع)119).

بعد تسع سنوات من وجود السوريين في تركيا، ما يزال هنالك عدم وضوح تام بخصوص مشاريع دعم 
الرسمية مثل  اللغة  توفر كثير من معاهد  الرغم من  السوريين، وعلى  اللغة ومتابعتها مع  وتعلم  االندماج 
قرارات  عن  ناتج  األمر  أهذا  نعلم  وال  السوريين،  تسجيل  يرفض  منها  العديد  فإن   ،(120(  (ismek( معاهد
وقوانين رسمية أم أنه ناتج عن أهواء املوظفين، وكذلك ليس هناك متابعة من قبل الحكومة ودوائر الهجرة 
للتعرف على تطور حالة تعلم اللغة، على نحو مشابه ملا هو موجود في نظام االتحاد األوروبي، وبالرغم من 
 إلى حد ما، سواء في معاهد 

ً
كل ما سبق فإن عدد السوريين الذين استطاعوا تعلم اللغة التركية ُيعّد مقبوال

لغة خاصة مدفوعة األجر، أو من خالل العمل لدى مواطنين أتراك، أو في املدراس بالنسبة لألطفال الذين 
هم في مراحل التعليم االبتدائية.

)118( -  ORSAM, PODEM, Saferworld, Baytna Syria işbirliğinde 1 ve 2 Aralık 2015 tarihlerinde sırasıyla Gaziantep ve Anka-
ra’da Suriyeli sığınmacıların geleceği ve Türkiye’ye etkilerini tartışmak üzere iki çalıştay düzenlendi.

)119)  - التحريض على السوريين في تركيا: أسباب ومسؤوليات، يوليو 04, 12, 2017
https//:www.arabdia.com- /

)120)  - من خالل سؤالنا لبعض الشباب السوري الراغب بتعلم اللغة التركية أجابوا أنهم سجلوا بمعهد )ismek(، وسجلوا أرقام هواتفنا على 
أن يتصلوا بنا عند وجود شاغر، التي قد تصل الى عدة أشهر لتوفر فرصة التعلم.

https://www.arabdia.com/%20-
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وفي دراسة ميدانية على عّينة من الشباب السوري في تركيا؛ تبين أن إتقان اللغة التركية ُيسهم مساهمة 
كبيرة في موضوع االندماج، وقد يسّرع تمثل الشاب للثقافة الحياتية للمجتمع التركي الذي يعيش فيه. وبعد 
أكثر من سبع سنوات على وجود السوريين في تركيا، استطاع معظم الشباب السوري إتقان اللغة التركية، 
بدرجات متفاوتة، بحسب العمر وطبيعة العمل والتعليم، وهناك عوامل أخرى تسهم في تعلم اللغة التركية، 

ومنهم من اكتفى بالقليل بما يكفي لتعامالت الحياة اليومية)121).

ب- اندماج السوريين في سوق العمل التركي

 على املساعدات االجتماعية )املمولة 
ً

أدركت حكومة تركيا أنَّ السوريين ال يمكنهم االعتماد اعتماًدا كامال
ت في كانون الثاني/ يناير 2016 تعليمات سمحت بموجبها 

ّ
من االتحاد األوروبي ومنظمات دولية أخرى(؛ فسن

للسوريين بالحصول على إذن رسمي بالعمل. وكان الهدف منها مساعدة السوريين في تحقيق املستوى املعي�سي 
التركي)122). ومع ذلك  في االقتصاد  في تركيا، والخروج من نظام املساعدات االجتماعية واملساهمة  املقبول 
ازدادت األمور سوًءا، عندما لوحظ أنَّ كثيًرا من املدن التي تقطن فيها أعداد كبيرة من السوريين، مقارنة 
ا واألقل 

ً
بأعداد السكان املحليين األتراك ومقارنة بإجمالي عدد الالجئين السوريين في تركيا، من األكثر تهميش

ا، نتيجة معاناتها انخفاض مشاركتها باألعمال الرسمية وانخفاض نسبة العاملين في الوظائف الرسمية، 
ً
حظ

وانخفاض نسبة املتعلمين، ومساهمة القوى العاملة، وارتفاع معدالت البطالة بين السوريين إلى أرقام تفوق 
املعدل الوطني. وفي هذا الصدد، تشير اإلحصاءات التي جمعتها وزارة العمل واألمن االجتماعي التركية إلى أنَّ 
ما ال يقّل عن نصف السوريين في عمر العمل )يزيد عددهم على مليونين( يعملون في القطاع غير الرسمي. 
والغالبية العظمى من هذه النسبة من الرجال، أما نسبة النساء العامالت فمنخفضة، وتصل ذروتها إلى 7 في 

املئة من النساء في الفئة العمرية 30 إلى 44 عاًما)123).

الذين  السوريين  الرسمي لالجئين  التي تواجه االندماج االقتصادي  العوائق  بّينت دراسة تركية أن من 
يتلقون الدعم النقدي من برنامج الحواالت النقدية الذي يموله االتحاد األوروبي )املساعدات االجتماعية(، 
خطر فقدان املنافع املتأتية لهم، إذا ما عملوا في القطاع الرسمي. وإضافة إلى ذلك، هناك التمايز املرتبط 
يبحث فيه عن فرصة عمل  أن  له  يمكن  الذي  املكان  ُيحدد  الالجئ  فيه  ُيسّجل  الذي  املوقع  باملواقع، ألنَّ 
ا عمالًيا، مثل إسطنبول 

ً
رسمية. ولذلك نجد أنَّ كثيًرا من السوريين الذين انتقلوا إلى األسواق األكثر نشاط

وأنقرة وأزمير، ال يمكنهم البحث عن فرص عمل رسمية هناك، إال إذا غّيروا موقعهم املسجل، ويتضمن ذلك 
خوضهم في إجراءات إدارية متعبة ومكلفة مادًيا. 

ومؤسسة  التركية  العمل  وزارة  تعاونت  التركي،  العمل  سوق  في  السوريين  اندماج  على  العمل  إطار  وفي 
الخدمات العامة والبنك الدولي واالتحاد األوروبي، في برنامجين مشتركين من أجل تكييف الخدمات املتاحة 

)121)  - حسام السعد، محددات اندماج الشباب السوري في مدينة أزمير التركية “ دراسة ميدانية” 
https//:www.harmoon.org/reports/archives12744-

)122)  - نشرة الهجرة القسرية،
 https//:www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener_#edn1

)123(  - https//:www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener

https://www.harmoon.org/reports/archives-12744
https://www.fmreview.org/ar/economies/delcarpio-seker-yener
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على  واشتمال   ،2017 عام  البرنامجان  ُصّمم  وقد  خاللها.  من  التوظيف  لدعم  األتراك،  للمواطنين  حالًيا 
دعم التوظيف للسوريين ضمن الحماية املؤقتة، ودعم املجتمعات املضيفة، وتعزيز الفرص االقتصادية 
للسوريين بموجب الحماية املؤقتة واملجتمعات املضيفة في تركيا. وخالل املرحلة التجريبية للمشروع، يتمثل 
التي  املنظومات  أنَّ  15 ألف شخص، علًما  إلى قرابة  أتيح ذلك  إذا  الخدمات والوظائف،  في توفير  الهدف 
أنجزت في املرحلة التجريبية أتاحت الخدمات وفرص العمل لبضعة آالف إضافية من األشخاص، إضافة إلى 
التصدي للتحديات التي تعوق وصولهم إلى العمل الرسمي )وعلى وجه التحديد الوصول إلى تصاريح العمل(، 
إضافة إلى التحديات التي تواجه قابلية توظيفهم التي تمنعهم من تسكينهم الوظيفي. وتتضمن النشاطات 
التدريب على اللغة التركية، وإعداد املنظومات الالزمة لتقييم املهارات وتقديم املشورة واملساعدة في البحث 

عن العمل باللغة العربية، إضافة إلى عدد متنوع من الحوافز املالية والدعم)124).

بتصريح  املتعلقة  القوانين  تركيا،  في  االقتصادي  االندماج  في  السوريين  تواجه  التي  الصعوبات  ومن 
العمل، فعلى الرغم من أنها واضحة بالنسبة للسوريين، فإن هناك مشكلة تكمن في أن عملية استصدار 
بالسوريين  ليست خاصة  املشكلة  العاملين، وهذه  نفسه، ال على  العمل  تقع على عاتق صاحب  التصريح 
أو ضمانات وتصريح  يعملون بدون وجود أي حقوق  أيًضا  األتراك  املواطنين  إن كثيًرا من  وحدهم، حيث 
عمل، والسبب يعود لصاحب العمل الذي يسعى للتهرب من الضرائب ودفع األجور ومنح الحقوق للعاملين 

وفق القانون، كالحد األدنى للرواتب، وعدد ساعات العمل، والتأمين الصحي وغيرها)125).

وقد فرض هذا األمر على النسبة األكبر من السوريين العمَل في القطاع غير الرسمي، وهو ما يعني عدم 
وجود أي حماية قانونية لحقوقهم، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل منهم دون وظيفة ثابتة، ويضاف إلى 
أيًضا في توظيف املجتمعات املضيفة،  القانونية يمكن أن تؤثر  هذه املشكلة أن زيادة القوى العاملة غير 
وأن تسّبب الصراع بين املجتمعين، وهذا مجال خطر يجب أخذه باالعتبار من قبل الحكومة التركية، حيث 
أكدت األكاديمية التركية الواقعة بمدينة )غازي عنتاب( أن اندماج الالجئين السوريين في الوظائف الرسمية 
سوف يكون ُمحفًزا كبيًرا لنمو االقتصاد التركي، ويمكن أن يكون بمنزلة تعويض عما تنفقه الحكومة ملعالجة 

أزمة الالجئين)126).

العوائق  تركيا:  في  العمل  سوق  في  واالندماج  السوريون  )الالجئون  بعنوان  تركية،  دراسة  وتوصلت 
والفرص(، إلى بعض املقترحات لتفعيل اندماج السوريين في سوق العمل التركي )127): 

مهاراتهم.  وتحسين  العمل  أثناء  بالتدريب  تزويدهم  خالل  من  املسجلين،  السوريين  دعم  ضرورة   -  1
وعلى وجه الخصوص، غرف الصناعة والتجارة ذات الصلة والبلديات والقطاع العام، مثل املنظمات غير 

)124)  - التقرير السنوي )2017( لهيئة التوظيف التركية
  http//:bit.ly/ISKUR2017

)125)  - وائل مو�سى، أزمة السوريين والحكومة التركية – تحليل للمشاكل وحلول مقترحة
https://www.iamahumanstory.com f 

https://www.iamahumanstory.com f 126)  -  وائل مو�سى، أزمة السوريين والحكومة التركية – تحليل للمشاكل وحلول مقترحة(

)127(  - SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYEʻDEKİ İŞ GÜCÜ PİYASASINA ENTEGRASYONU: ENGELLER VE FIRSATLAR
https://igamder.org/uploads/belgeler/DSP-IGAM-Turkey-Final-Policy-brief-Feb-2019-Tur.pdf

http://bit.ly/ISKUR2017
https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://igamder.org/uploads/belgeler/DSP-IGAM-Turkey-Final-Policy-brief-Feb-2019-Tur.pdf
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الحكومية الدولية والتركية والسورية، من أجل خلق فرص عمل وتوظيف املستفيدين واملواطنين األتراك 
الذين أكملوا الدورات املهنية، وإيجاد حلول مبتكرة للحواجز االجتماعية االقتصادية املحلية بالتعاون مع 

مؤسساتها.

2 - تطوير سياسات املشتريات التي تدعم عقود شراء السلع والخدمات من الشركات السورية. والتعرف 
جيًدا على بيئة األعمال التجارية التركية والسورية، من خالل املدربين باللغة العربية.

3 - توفير دورات لتعليم اللغة التركية.

بالتركيز على  إعدادها  يتم  التي  املنهي  التدريب  برامج  للسوريين، ومراجعة  الرزق  - دعم فرص كسب   4
احتياجات السوق املحلية املحددة التي يمكن للسوريين تلبيتها.

5 - إدراج مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع برامج كسب الرزق املصممة خصيًصا للرجال والنساء.

ووكاالت  الشركات  بين  للحوار  فرص  خلق  خالل  من  والخاص،  العام  القطاعين  بين  جسور  إنشاء   -  6
.GK  التوظيف والغرف التجارية املحلية ومجموعات العمل األخرى، حول توظيف املستفيدين من برنامج

7 - إبراز سوريين قدوة، لتوجيه النساء والرجال السوريين الذين بدؤوا أعمالهم بنجاح أو الذين تعاقدت 
معهم شركات تركية.

ت- اختالف أنماط الحياة

كتلة بشرية  انتقال  أمام حركة  التعايش واالندماج  في مسـألة  األولى  للمـرة  نفسـه  التركـي  املجتمـع  وجـد 
ضخمة، وبرزت مشكالت التعايش واالندماج، مع كل ما يعتريها من إشكاالت بالنسبة إلى الطرفين: الوافدين 

واملجتمع املضيف.

 جدًيا لتجنب واتقاء 
ً

وتظهر الدراسات واألبحاث أن لدى املجتمع التركي مسافة اجتماعية كبيرة، وميال
السوريين، ولكـن الوضـع لـدى السـوريين علـى العكـس مـن ذلـك تماًما. إذ يعتقد السوريون أنهم قد تكيفوا 
بالفعل مع املجتمع التركي. وبقدر ما كانت قضية السوريين في تركيا قضية إنسانية، بدأت مالمح التكيف 
والقبول تتضح من قبل األتراك، وباتت مسألة املواطنة املطروحة على جدول أعمال الحكومة مثاًرا للنقاش 
العالي  طرح كقضية تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية لتركيا. وبالرغـم مـن املستوى 

ُ
ت والجدل، وبدأت 

من القبول املجتمعي للسـوريين فـي تركيـا، فـإن قضيـة املواطنة تثير الخـوف والقلـق فـي املجتمع التركي، ألن 
تعايش الالجئين واندماجهم ال يكون ممكًنا إال بدعم املجتمع التركي لهذه القضية )128).

/https://www.harmoon.org/researches ،128)  - الالجئون السوريون في تركيا: الواقع واملآل(
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ث – صعوبات السفر والتنقل لدى السوريين

من املعروف أن لدى السوريين عموًما معاناة في التنقل والسفر، بسبب األوراق الرسمية، كجواز السفر 
واإلقامة السياحية، حيث إن العديد من السوريين ال يمتلك أو يرفض استخراج جواز سفر عبر القنصلية 
باستطاعة  ليس  وبالتالي  سنتين،  ملدة  فقط  صالح  سفر  جواز  مقابل  ضخم  مبلغ  دفع  لتجنب  السورية، 
العديد من السوريين الحصول على اإلقامة السياحية، على الرغم من أن حصولهم على حق السفر والتنقل 
يمكن أن ُيسهم في تطوير حياتهم على أصعدة عدة اقتصادية وسياسية وقانونية. وإن حرمان السوريين من 
مثل هذه األوراق املهمة يعّد جريمة تسبَب بها نظام األسد، وتأمين بديل من قبل الدولة املستضيفة له دور 
كبير في تخفيف املعاناة، وفي املساهمة في تحسين أوضاعهم والتخفيف من عدد املشكالت التي تواجه عموم 
املجتمع في تركيا، من سوريين ومواطنين أتراك أيًضا، على نحو مشابه ملا هو معمول في دول االتحاد األوروبي 

ر لالجئين الحصول على جواز سفر، وتعامله معاملة املواطن في حق التنقل.
ّ
التي توف

التي ذكرناها، ستصبح عملية تنقل السوريين ضمن تركيا  التنقل الداخلي  وفي حال معالجة مشكالت 
العملية  بتنظيم  ذلك  كان  وإن  حالًيا،  عليه  هي  كما  مشكلة،  تكون  أن  من   

ً
بدال األطراف،  لكل  مفيًدا  أمًرا 

وفق إذن السفر، حيث يساهم ذلك في تسيير األعمال والتعليم، وتسهيل لقاء األسر ولّم شملها، وتحسين 
حركة السياحة الداخلية، لوجود العاملين في مجال السياحة والترجمة والنقل السياحي، للسّياح العرب 
واألجانب، ولقدرة العديد من السوريين على التعامل مع هذه املهن، لكونهم يتحدثون اللغة العربية، وكثير 

منهم يتحدث اللغة اإلنكليزية أيًضا.)129)

ج – اإلعالم االجتماعي واندماج السوريين

ويعاني  مجتمع،  أي  أفراد  وأفكار  مفاهيم  في  والتغيير  التأثير  وسائل  أهم  أحد  االجتماعي  اإلعالم  يعّد 
املواطنون األتراك وجود كم هائل من املعلومات الخاطئة املتداولة، عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي 
التركي  الشعبين  بين  الفتن  ومثيري  اإلشاعات  الضروري جًدا محاربة  السوريين، ومن  األخبار، عن  ومواقع 
والسوري، عبر إعالم محلي سوري تركي مشترك يكون موجًها إلى كل من السوريين واألتراك لتوضيح كثير من 
املعلومات وتصحيح املفاهيم الخاطئة ومحاربة اإلشاعات املتداولة، واملساهمة في إبراز إيجابيات وسلبيات 
وجود السوريين في تركيا الحقيقي، بعيًدا عن املعلومات الخاطئة التي يتداولها العديد من املواطنين األتراك، 

 من دعم التعايش واالندماج والتسامح.
ً

سهم في زرع بذور الشقاق والتفرقة والتمييز العنصري، بدال
ُ
وت

تفرقة  التركي والسوري، وكانت مشحونة بخطاب  الشعبين  التي عاشها كال  السلبية  املواقف  كثيرة هي 
النشر موجًها ومدعوًما إلحداث فتن وتأثيرات  التواصل االجتماعية، وربما يكون ذلك  وتمييز، عبر وسائل 
سياسية وأمنية وغيرها، وال يمكن إنكار وجود العديد من املشكالت التي قد تحصل سواء من قبل سوريين 
أو أتراك، إال أن إبراز مشكلة فردية وتحويلها إلى قضية شأن عام، والعمل على شحن الغضب بين الشعبين 
داخل تركيا، ال يمكن محاربته بصمت دون وجود منصات إعالمية مشتركة مستقلة، تعمل على نقل الحقيقة 

https://www.iamahumanstory.com f129)  - -  وائل مو�سى، أزمة السوريين والحكومة التركية – تحليل للمشاكل وحلول مقترحة(

https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
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سهم في توعية املجتمعين السوري والتركي حول القضايا التي قد ال تبدوا واضحة أو مفهومة ألي طرف)130).
ُ
وت

ح- العنصرية كمعوق لالندماج

 »لتجنب« السوريين، 
ً

أظهرت األبحاث والدراسات أن لدى املجتمع التركي مسافة اجتماعية كبيرة، وميال
بالفعل مع  تكيفوا  أنهم  السوريون  يعتقد  تماًما، حيث  العكس من ذلك  السوريين على  الوضع لدى  ولكن 

املجتمع التركي، في حين أن املجتمع التركي قلق جًدا من هذه املسألة)131(.

نشرت »منظمة العفو الدولية« تقريًرا في 28 تموز/ يوليو 2019، يتناول ما ُرصد من سياسات اإلعادة 
القسرية التي قامت بها السلطات التركية بحق عدد من الالجئين السوريين، وتزامن ذلك مع حاالت احتجاز 
سورية.  إلى  الطوعية«  »العودة  على  باملوافقة  استمارات  توقيع  أجل  من  ومعنوي،  بدني  ضغط  وممارسة 
وطالب التقرير تركيا بالتوقف عن ترحيل الالجئين إلى سورية، ألنها ما زالت بلًدا خطيًرا على حياة املدنيين 

الذين يتعرضون للقصف الجوي من النظام، وتهديد الجماعات املسلحة بالعمليات العدائية. 

ونشرت جامعة »قادر هاس« أن نسبة األتراك غير الراضين عن وجود السوريين، قد ارتفعت من 54.5 % 
عام 2017، إلى 67.7 % عام 2019. وفّسر ذلك االرتفاع بأنه يعود بصورة رئيسية إلى قيام معار�سي »حزب 
العدالة والتنمية« في االنتخابات البلدية األخيرة حزيران/ يونيو 2019، بإيقاظ مشاعر املظالم التنافسية، 
وتوظيف ملف الالجئين السوريين فى املعركة االنتخابية، وذلك من خالل التركيز على أخطاء وتجاوزات بعض 
السوريين، والتذرع بضرورة الحفاظ على الطابع التركي إلسطنبول، وأدى ذلك إلى انتشار شعارات والفتات 

عنصرية تدعو إلى طرد السوريين من املدينة)132).

تتعدد الدوافع وراء تصاعد حمالت العنصرية ضد السوريين في تركيا، ويمكن توضيحها بما يلي)133):

السيا�سي،  نظامها  في  املاضيين تحوالت جذرية  العامين  تركيا خالل  االنتخابي: شهدت  - االستقطاب   1
حيث تم استدعاء األتراك لصناديق االقتراع ثالث مرات، في مدة وجيزة، وهو ما انعكس على تصاعد موجة 
االستقطاب بين النظام واملعارضة التركية التي عمدت إلى توظيف ورقة الالجئين السوريين ضد سياسات 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث رأت قوى املعارضة التركية أن ملف الالجئين السوريين ورقة رابحة 
لكسب ثقة الرأي العام التركي للضغط على الرئيس التركي »رجب طيب أردوغان« وحزبه الذي يحكم تركيا 
17 عاًما. وأدى نجاح هذه الحمالت إلى قيام بعض مرشحي الحزب الحاكم بتقديم تعهدات للناخبين  منذ 

بإعادة الالجئين السوريين إلى بالدهم في أقرب وقت.

https://www.iamahumanstory.com f130)  -  وائل مو�سى، أزمة السوريين والحكومة التركية – تحليل للمشاكل وحلول مقترحة(

)131(  - https//:www.harmoon.org/researches-/

https://www.dostor.org/2822612132)  - خالد عكاشة، إشكالية سالح الالجئين السوريين بيد أردوغان، 11/سبتمبر/2019 - 07:09 م(

)133)  - محمود جمال عبدالعال، حمالت الكراهية ضد السوريين في تركيا.. ملاذا اآلن؟،
 https//:futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item4857/

https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://www.iamahumanstory.com/author/waelmoussa/
https://www.harmoon.org/researches/-
https://www.dostor.org/2822612
https://futureuae.com/ar-AE/Author/%20Index/777/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://futureuae.com/ar-AE/Author/%20Index/777/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4857
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تغيير  على  بالعمل  والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة  املعارضة  الديموغرافية: تتهم  التركيبة  تغيير   -  2
التركيبة األيديولوجية والديموغرافية للشعب التركي. واستندوا في ذلك إلى قرار الحكومة بتجنيس الخبرات 
والكفاءات السورية التي يفتقر إليها املجتمع التركي، كمهن الطب والهندسة وما شابه ذلك. وترفض املعارضة 

فكرة منح الجنسية لالجئين السوريين رفًضا مطلًقا.

خاصة  بالدهم،  في  العربي  التأثير  تزايد  من  األتراك  القوميون  التركية: يتخوف  الهوية  على  التأثير   -  3
أن عدد املهاجرين العرب في تركيا وصل إلى 5 ماليين، وفًقا آلخر تقديرات صادرة عن الجمعية العربية في 
برز تخوفات األتراك من التأثير العربي املتصاعد على الثقافة 

ُ
إسطنبول. وبرزت العديد من الدالالت التي ت

التركية، حيث أصدر رؤساء بلديات: )هاتاي، مرسين، أضنة، إسينيورت، والفاتح( قراًرا يجبر أصحاب املحال 
واملتاجر العربية على تغيير أسماء محالهم إلى اللغة التركية، ومنع استخدام اللغة العربية على الواجهات، 
إلى  تهدف  التي  املحاوالت  ومنع  التركي،  الحضاري  اإلرث  على  املحافظة  إلى  اإلجراءات  هذه  البلديات  وعزت 
التعريب. وفي السياق ذاته، يتخوف األكراد من توطين الالجئين السوريين، في مناطق جنوب شرق تركيا ذات 

النفوذ الكردي.

4 - تراجع االقتصاد التركي: يرى البعض أن حالة التدهور والركود التي لحقت باالقتصاد التركي، وأدت 
إلى تراجع قيمة الليرة التركية، ترجع إلى تزايد أعداد الالجئين السوريين بنسب كبيرة، وأن ذلك أثر سلًبا في 
سوق العمل التركية، وهو ما تسبب في الضغط على السلع والخدمات العامة، مثل وسائل النقل والتعليم 
واملستشفيات. ويشير بعضهم إلى أن العمالة السورية ذات األجور املنخفضة قد أدت إلى تزايد أزمة البطالة 
بين األتراك، حيث يميل بعض أصحاب القطاع الخاص إلى توظيف السوريين الذين ال يمتلكون تصاريح 

عمل رسمية، وذلك بسبب أجورهم الزهيدة.

في  وتتسبب  تركيا،  في  السوريين  بمجتمعات  الشائعات  من  العديد  حيط 
ُ
الكاذبة: ت األخبار  انتشار   -  5

الترويج لشائعات مفادها  يتم  العنصرية والكراهية، حيث  زيادة حالة االحتقان ضدهم، وتنامي خطابات 
أن الحكومة تمنح الالجئين مساكن ورواتب شهرية، وهو ما نفته الحكومة التركية مسبًقا، مؤكدة أن هذه 
ناحيٍة  من  توزيعها.  على  اإلشراف  على  الحكومة  دور  ويقتصر  األوروبي،  االتحاد  من  ِمنح  هي  املساعدات 
أخرى، يرى البعض أن الالجئين السوريين يعيشون حياة مرفهة في املدن التركية، وينتقدون سفر العديد 
من العائالت واألسر للداخل السوري، في أثناء إجازات األعياد واملواسم، ويتساءلون عن سبب بقاء هؤالء 
في تركيا: ما دامت هذه األسر قادرة على الذهاب والعودة إلى سورية، فلماذا ال تبقى هناك وتعيد بناء بالدها، 

وتخفف العبء عن تركيا؟ 

تقديم  على  املاضية،  الفترة  في  التركي،  اإلعالمي  واإلنتاج  الدراما  السلبية: عملت  النمطية  الصور   -  6
دم لألتراك على أنه ذلك الشخص الريفي الفقير الذي يمارس التسّول 

ُ
صورة سلبية لالجئ السوري الذي ق

لقضاء متطلبات يومه، وهو ما يتنافى مع الواقع، حيث إن بعض السوريين تمكنوا من الحصول على وظائف 
ف أمواله في شركات وأعمال تجارية. وقد أفاد تقرير صادر 

ّ
ذات رواتب مرتفعة، إضافة إلى أن بعضهم وظ

ونشاط  شركة   6500 من  أكثر  تسجيل   2011 منذ  شهدت  تركيا  بأن  السوري(  االقتصادي  )املنتدى  عن 
اقتصادي، أنشأها أو أسهم في إنشائها سوريون. 
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عند  والثقافية،  االجتماعية  التركيبات  التركية  الحكومة  تراِع  والثقافية: لم  االجتماعية  التركيبة   -  7
اختيارها لألماكن التي ستقام فيها مخيمات الالجئين، وتسبب ذلك في العديد من املشكالت لالجئين، مثلما 
حدث في محافظة هاتاي التي ينتمي معظم سكانها إلى الطائفة العلوية املوالية لألسد في سورية، فيما ينتمي 
غالبية الالجئين إلى الطائفة السنية املعارضة لألسد، وهو ما أدى إلى خلق مزيد من املشكالت مع املجتمع 

املضيف لالجئين.

د هذا 
َّ
وول السوريين،  والالجئين  األتراك  األهالي  بين  أعمال عنف وشغب  أعمال عنف: ُرصد وجود   -  8

انطباًعا سلبًيا عن الالجئين، لدى العديد من املواطنين األتراك، حيث أكد 62 % من املستجَوبين األتراك، 
بأعمال  للقيام   

ً
ميال السوريين  الالجئين  »لدى  أن   ،2014 أكتوبر  األول/  تشرين  في  أجري  رأي  استطالع  في 

إجرامية«، بيد أن تقارير السلطات الرسمية تشير إلى تناقص مستمر في أعمال العنف من ِقبل الالجئين، 
إضافة إلى قيام عدد من الالجئين السوريين بالتدخل للوساطة وحل النزاعات، في حال حدوثها.

خ- تقصير املؤسسات السورية

ل« السوريين في تركيا، مثل املجلس الوطني السوري، وبعده ائتالف قوى 
ّ
لم توِل املؤسسات التي »تمث

 تذكر ملواجهة مشكالت الوجود السوري الكبير في تركيا، 
ً
الثورة واملعارضة السورية، وحكومته املؤقتة، أهمية

أو في دول الجوار األخرى، أو في املهاجر األخرى، ولم يكن لها نشاط إعالمي منظم موجه إلى الشارع التركي 
بمعلومات وإيضاحات مفيدة، بشأن حقيقة الوجود السوري في تركيا، وال أقامت عالقات عامة واسعة، 
التمثيلية ومنظمات  الدولة واملجتمع واألحزاب واملؤسسات  على نحو عريض ومؤثر، مع مختلف مفاصل 
قطاع األعمال وغرف التجارة والصناعة واملؤسسات اإلعالمية والنقابات وغيرها، فقد حصرت كل عالقاتها 
ل ذلك 

ّ
مع عدد محدود من القيادات في الدولة، وخصوًصا ممن ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وشك

العدالة والتنمية، أي إن  في تركيا هم من »مخصصات« حزب  السورية والسوريين  املعارضة  بأن  انطباًعا 
تلك املؤسسات وضعت بيضها في سلة واحدة، في بلد ديمقراطي، وأكسب ذلك األمُر السوريين عداء أحزاب 

املعارضة، ووضع عبًئا على حزب العدالة والتنمية، وتحّمل تبعات وجودهم وحده.

عنى بشؤونهم الجمعية، إذ يسود التفكير 
ُ
لهم وت

ّ
ولذلك بدا السوريون اليوم متفرقين بدون مؤسساٍت تمث

، حين عقد وزير الداخلية التركي، في 
ً

باملصالح الذاتية املباشرة، بينما تغيب املصلحة الجمعية املشتركة. مثال
13 تموز/ يوليو 2019، اجتماعين ملناقشة مشكالت الوجود السوري في تركيا: األّول مع أكثر من مئة جمعية 
120 صحافًيا سورًيا، وكان كّل ما طرحه من حضر االجتماعين من السوريين  سورية، والثاني مع أكثر من 

طلبات فردية وشخصية، ولم يطرح أي منهم مشكالت السوريين بشكل عام.)134)

)134)  - سمير سعيفان، أبرز املعوقات أمام حياة مستقرة للسوريين في تركيا، العربي الجديد4 أغسطس 2019
. https://arab-turkey.com/2019/08/04/

https://arab-turkey.com/2019/08/04/
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الفصل الثامن
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السوريون في تركيا وتطلعات العودة الدائمة إلى سورية

تبيــن حــاال اللجــوء فــي دول كثيــرة فــي العالــم، أنــه كلمــا طالــت فتــرات اللجــوء كلمــا أصبحــت الرغبــة واإلمكانيــة 
فــي العــودة الــى الوطــن أضعــف، ويعــود ذلــك ألســباب عديــدة، بعضهــا يعــود للظــروف القائمــة فــي الوطــن وبعضها 
يعــود الــى اندمــاج الالجــئ فــي الحيــاة العامــة لبلــد اللجــوء ســواء عمــل ومصــدر دخــل او اطفــال فــي املــدارس او 

زواج أو غيرهــا. وال يبــدوا أن الحــال مختلــف مــع الســوريين.  

للتعــرف علــى اتجاهــات الســوريين ورغبتهــم فــي العــودة إلــى ســورية، أجــرى فريــق الدراســة اســتطالًعا عبــر 
استبانة تضمنت مجموعة من األسئلة املتعلقة بموضوع الرغبة في العودة الى سورية، وقد بلغ الحجم الكلي 
للمبحوثيــن 1184 مفــردة توزعــت علــى مخلتــف مناطــق تواجــد الســوريين فــي تركيــا، وقــد شــملت الجنســين، مــن 
مختلــف األعمــار فــوق عمــر 18 ســنة. وقــد كان تفاعــل الذكــور مــع االســتجابة ملــلء االســتبانة أعلــى مــن تفاعــل 
اإلنــاث، حيــث بلغــت نســبة الذكــور 67.2 % مقابــل 32.8 % لإلنــاث. وتوزعــت العينــة علــى مختلــف الفئــات 
العمرية، لكن النســبة األكبر كانت لدى من كانت أعمارهم بين 18 و30 ســنة، بنســبة وصلت إلى 56 %، ومن 
ــت فــي املرتبــة الثالثــة الفئــة العمريــة بيــن 41 و50 ســنة، 

ّ
كانــت أعمارهــم بيــن 31 و40 كانــت نســبتهم 25 %، وحل

بنســبة وصلــت 12.2 %، فيمــا لــم تتجــاوز مــن كانــت أعمارهــم فــوق الخمســين 7 %. ويعــود ســبب تركــز أفــراد 
العينــة فــي الفئــات العمريــة األقــل إلــى أن عمليــة جمــع البيانــات تمــت إلكترونًيــا لصعوبــة تنفيذهــا ميدانًيــا، 

ومعــروف أن الشــباب هــم األكثــر اســتخداًما لوســائل االتصــاالت الحديثــة.

أجــاب نحــو ثلــث أفــراد العينــة إنهــم ال يفكــرون مجــرد تفكيــر فــي العــودة إلــى ســورية، وبلغــت النســبة 33 % 
مــن أفــراد العينــة، فــي حيــن أن نســبة الذيــن يفكــرون فــي العــودة بلغــت 67 %.  ويتبيــن أن اإلنــاث أقــل تفكيــًرا 
فــي العــودة إلــى ســورية، مقارنــة بالذكــور، إذ بلغــت نســبة اإلنــاث اللواتــي يفكــرن فــي العــودة 57 %، مقابــل 72 
% للذكــور. وقــد أكــدت نتائــج االســتبيان إلــى الترابــط العك�ســي بيــن مســتوى التعليــم والتفكيــر فــي العــودة إلــى 
ســورية؛ فكلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم، انخفضــت نســبة التفكيــر فــي العــودة إلــى ســورية. وأظهــر االســتبيان أن 
الفئتيــن العمريتيــن األصغــر ســًنا )40 ســنة فمــا دون( أقــّل رغبــة وتفكيــًرا فــي العــودة، مقارنــة مــع مــن هــم أكبــر 
مــن 40 ســنة، وأن املتزوجيــن هــم األكثــر تفكيــًرا فــي العــودة، مقارنــة بالعازبيــن، إذ بلغــت النســب علــى التوالــي )71 
% - 64 %(. ولعــل ذلــك يعــود إلــى أن أعبــاء الحيــاة علــى املتزوجيــن أكثــر بكثيــر مــن أعبــاء الحيــاة علــى العازبيــن، 
أضــف إلــى ذلــك أن وجــود األوالد يــؤدي دوًرا حاســًما فــي الرغبــة والتفكيــر فــي العــودة إلــى ســورية. وكانــت نســبة 
الراغبيــن فــي العــودة إلــى ســورية، لــدى ذوي الدخــل املرتفــع، منخفضــة جــًدا، مقارنــة بــذوي الدخــل املتوســط 
واملنخفــض. إذ بلغــت هــذه النســبة لــدى ذوي الدخــل املرتفــع %44 فقــط، مقارنــة بـــ 69 % لــدى ذوي الدخــل 
الضعيــف، و 68 % لــدى ذوي الدخــل املتوســط. وبفــرض تحســن الظــروف املعيشــية وتوفــر فــرص العمــل، 
أجــاب 53 % أنهــم يعــودون بشــكل دائــم إلــى ســورية، مقابــل 47 % ال يعــودون حتــى مــع تحســن ظــروف العمــل 

واملعيشــة. 

وحتــى فــي حــال تفكيــك األجهــزة األمنيــة التــي تبعــث الخــوف فــي نفــوس الســوريين، فقــد أكــد 47 % مــن أفــراد 
كــت األجهــزة األمنيــة، مقابــل 53 % قالــوا 

ّ
ك

ُ
العّينــة أنهــم ال يوافقــون علــى العــودة الدائمــة إلــى ســورية، وإن ف
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إنهــم يوافقــون علــى العــودة فــي هــذه الحالــة، أمــا فــي حــال بقــاء األجهــزة األمنيــة دون تفكيــك، فقــد ارتفعــت نســبة 
الرافضيــن للعــودة، حتــى مــع ضمــان عــدم االعتقــال، الــى 54 %، مقابــل 46 % يعــودون بشــكل دائــم فــي حــال 

تحقيــق هــذا الشــرط. 

وحــول العــودة إلــى الشــمال الســوري، فــي حــال اســتقرار الوضــع األمنــي بشــكل نهائــي فــي الشــمال الســوري، 
كانــت نســبة رفــض العــودة الدائمــة إلــى هنــاك األكبــر، و بنســبة وصلــت إلــى 74 % مــن مجمــوع أفــراد العّينــة وقــد 
تعــود نســبة مــن وافقــوا علــى هــذا الخيــار إلــى أنهــم مــن أبنــاء تلــك املناطــق أو املناطــق التــي تتشــابه ثقافتهــا مــع 
ثقافــة وعــادات الشــمال الســوري. ومــن املعــروف أن نســبة كبيــرة مــن املوجوديــن فــي تركيــا هــم مــن أبنــاء دمشــق 
وريفهــا، وحلــب وريفهــا كذلــك. وهــو مــا يمكــن أن يفســر رغبــة أولئــك فــي العــودة إلــى مدنهــم وليــس إلــى الشــمال 
الســوري، حيــث يختلــف شــكل حياتهــم وعاداتهــم وقميهــم عــن الحيــاة فــي الشــمال الســوري. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ترشــدنا تلــك النســبة إلــى ارتفــاع روح »املناطقيــة«، بيــن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا، وهــو مــا يعنــي، بطريقــة 
لــدى الســوريين هنــا، وضعــف مفهــوم »ســورية الوطــن«. ويمكــن أن يعــود  الهويــات واالنتمــاء  أخــرى، ضيــق 
ذلــك أيًضــا إلــى أن العامــل الحاســم الثانــي ملوضــوع العــودة إلــى الشــمال الســوري، إلــى جانــب اســتقرار الوضــع 
األمنــي، هــو تحســن الوضــع املعي�ســي، فأهالــي هــذه املناطــق يعيشــون وضًعــا مأســوًيا، فهنــاك كثيــر مــن املشــردين 

والنازحيــن الذيــن توافــدوا علــى هــذه املناطــق، طــوال ســنوات الثــورة الســورية. 

يبــدو أن الســوريين، مــع طــول فتــرة اللجــوء التــي يعيشــونها، بــدؤوا يؤسســون شــيًئا فشــيًئا لحيــاة جديــدة 
بعيــدة عــن ســورية، فــي مــا يتعلــق بالتعليــم وبالحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة. وربمــا ُيفّســر هــذا األمــر ســبب 
رفــض 37 % مــن الســوريين للعــودة الدائمــة إلــى ســورية، مقابــل 63 % يفضلــون العــودة، فــي حــال رحيــل رأس 
النظــام الســوري بشــار األســد. أضــف إلــى ذلــك عوامــل تتعلــق بســورية، فكثيــر مــن الســوريين فقــدوا كل مــا 
يمتلكونــه فــي ســورية، وتعــّد العــودة إلــى ســورية وتأســيس حيــاة جديــدة مــن الصفــر، بالنســبة إليهــم، أصعــب مــن 
البقــاء فــي تركيــا وتأســيس حيــاة فيهــا لهــم وألوالدهــم. إضافــة إلــى أن كثيــًرا مــن الســوريين هربــوا مــن ســورية مــع 
ذويهــم مــن األقــارب مــن الدرجــة األولــى، وبذلــك ضعفــت درجــة ارتباطهــم بســورية. وقــد أظهــرت نتائــج بحــث قــام 
ــا ُينشــر بعــد، حــول )الهويــة الســورية والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا( أن االنتمــاء إلــى الهويــة 

ّ
بــه مركــز )حرمــون( مل

الســورية ضعــف أو كاد يختفــي لــدى مــن ليــس لــه صــالت بســورية، ســواء مــن حيــث وجــود أقــارب أو مــن حيــث 
وجــود ممتلــكات، فقــد دمــرت قــوات النظــام كل �ســيء يربطهــم بالعــودة إلــى ســورية.

رغــم وجــود عوامــل تضعــف مــن رغبــة الســوريين بالعــودة، ولكنــا تشــير الــى حقيقــة أن غيــاب فكــرة »العــودة 
إلــى ســورية«، عنــد نســبة الثلــث مــن العينــة، مــا هــو إال نتيجــة نافلــة لعالقــة الســوري بمفهــوم الوطــن والهويــة 
بالســلطة  الســورية ملتصقــة  الهويــة   حيــث جعــل 

ً
الســوري طويــال النظــام  اشــتغل عليــه  مــا  وهــو  واالنتمــاء. 

الحاكمــة، ومــن ثــم غــاب مفهــوم ســورية كهويــة مســتقلة عــن الســلطة. وهــو مــا أثــر ويؤثــر فــي اتجاهــات الســوريين 
فــي تركيــا نحــو وطنهــم. وملزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع الــى تقريــر االســتبانة فــي مالحــق هــذه الدراســة.
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ملحق )1(

تقرير نتائج االستبانة التي اجراها فريق الدراسة حول رغبة السوريين بالعودة الدائمة الى سورية

أ- الخصائص العامة ألفراد العينة 

1 - توزع أفراد العّينة بحسب الجنس والعمر

بلغ الحجم الكلي للمبحوثين 1184 مفردة موزعة على مخلتف املناطق التركية، وقد شملت الجنسين، 
من مختلف األعمار فوق عمر 18 سنة. وقد كان تفاعل الذكور مع االستجابة مللء االستبانة أعلى من تفاعل 
الفئات  مختلف  على  العينة  وتوزعت  لإلناث.   %  32.8 مقابل   %  67.2 الذكور  نسبة  بلغت  حيث  اإلناث، 
العمرية، لكن النسبة األكبر كانت لدى من كانت أعمارهم بين 18 و30 سنة، بنسبة وصلت إلى 56 %، ومن 
ت في املرتبة الثالثة الفئة العمرية بين 41 و50 سنة، 

ّ
كانت أعمارهم بين 31 و40 كانت نسبتهم 25 %، وحل

7 %. ويعود سبب تركز أفراد  12.2 %، فيما لم تتجاوز من كانت أعمارهم فوق الخمسين  بنسبة وصلت 
العينة في الفئات العمرية األقل إلى أن عملية جمع البيانات تمت إلكترونًيا، ومعروف أن الشباب هم األكثر 

استخداًما لوسائل االتصاالت الحديثة.

توزع أفراد العينة حسب الجنس والعمر
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2 - توزع أفراد العينة بحسب الحالة االجتماعية وعدد األوالد

لدى  بلغت  إذ  متقاربة،  بنسبة  وعازبين،  متزوجين  إلى  االجتماعية  الحالة  حيث  من  العيننة  أفراد  توزع 
املتزوجين 49.3 % ولدى العازبين 48.6 %، بينما انقسمت النسبة املتبقية بين األرامل واملنفصلين. أما من 
5 أوالد، بنسبة  إلى   3 حيث عدد األوالد، باستثناء نسبة العازبين، فقد تركزت العينة لدى فئة من لديهم 
وصلت إلى 19 %، في حين أن من لديهم طفل إلى طفلين بلغت نسبتهم 12 %، ومن لديهم أكثر من 5 أطفال 

4.4 %، مقابل 16 % لم يكن لديهم أطفال.

 توزع أفراد العينة بحسب الحالة االجتماعية وعدد األوالد
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3 - توزع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي والحالة املهنية

تقسيم  تم  أن  بعد  عليه،  الحاصلين  التعليمي  املستوى  حول  العينة  أفراد  املبحوثين  على  سؤال  رح 
ُ
ط

مستويات التعليم إلى ثالث فئات أساسية، وكانت نسبة الحاصلين على تعليم جامعي فما فوق، في املرتبة 
23 %، ولم  املتوسط فكانت نسبتهم  الثانوية واملعهد  الحاصلون على  أما   ،% 72 إلى  بنسبة وصلت  األولى 

تتجاوز نسبة الحاصلين على اإلعدادية فما دون 5 %. 

 ،% 41 إلى  الطلبة، بنسبة وصلت  العينة من  م�سي أفراد 
ُ

الحالة املهنية فكان أكثر من خ أما من حيث 
والعاملون كانت نسبتهم 38 %، أما العاطلون عن العمل فقد بلغت نسبتهم 21 %.

 

4 - توزع أفراد العينة بحسب املستوى املعي�صي

تبدأ  مستويات،  خمس  بين  معيشتهم،  مستوى  يقّيموا  أن  امليدانية  الدراسة  في  املشاركين  من  لب 
ُ
ط

95 % من  من املستوى املعي�سي املنخفض جًدا، وتنتهي باملستوى املعي�سي املرتفع جًدا. فكان تقييم نحو 
أفراد العينة ملستوى معيشتهم بأنه متوسط فما دون، وبلغت نسبة من قّيم مستوى معيشته بالضعيف 
لم  باملقابل   .% 49 بلغت نسبتهم  باملتوسط  املعي�سي  قّيم مستواه  أن من  في حين   ،% 45 والضعيف جًدا 
5.5 %. هذه األرقام تعكس مستوى معي�سي  تتجاوز نسبة من قيم مستواه املعي�سي باملرتفع واملرتفع جًدا 

منخفض نوًعا ما لألسر السورية في تركيا، والشكل التالي يوضح هذه النسب بالتفصيل.
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وبعد أن استعرضنا أهم خصائص عّينة الدراسة، نعرض في الفقرات التالية تطلعات السوريين في تركيا 
للعودة إلى سورية، وفق افتراضات مستقبلة. 

ب- موقف السوريين في تركيا من العودة إلى سورية وفق افتراضات مستقبلية

من خالل الدراسة امليدانية، تم استطالع آراء أفراد العينة حول العودة إلى سورية، وفق خمسة افتراضات 
وهي:

العودة إلى سورية في حال رحيل رأس النظام بشار األسد. 1

العودة إلى سورية في حال تفكيك األجهزة األمنية. 2

العودة إلى سورية في حال وجود ضمانات بعدم االعتقال. 3

العودة إلى سورية في حال تحسنت الظروف املعيشية وتوفرت فرص العمل. 4

العودة إلى الشمال السوري في حال استقر الوضع األمني بشكل نهائي. 5

وقبل مناقشة مواقف السوريين أفراد العينة من العودة إلى سورية، وفق االفتراضات السابقة، ال بد لنا 
من معرفة مدى تفكير السوريين في العودة إلى سورية، بمعزل عن هذه االفتراضات، ولذلك توجهنا إلى أفراد 
العينة بسؤال يوضح لنا درجة تفكير السوريين في موضوع العودة إلى سورية بشكل عام »مجرد تفكير«. وقد 
قال نحو ثلث أفراد العينة إنهم ال يفكرون مجرد تفكير في العودة إلى سورية، وبلغت النسبة 33 %، في حين 
أن نسبة الذين يفكرون في العودة بلغت 67 %. وربما يعود ذلك إلى أن كثيًرا من السوريين لم يعد هناك ما 
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يربطهم في سورية، ال أقارب وال ممتلكات، فقد دمرت قوات النظام كل �سيء يربطهم بالعودة إلى سورية، 
وربما يعود سبب ذلك أيًضا إلى انخراط بعض السوريين في املجتمع التركي وحصولهم على الجنسية التركية.

والحقيقة أن غياب فكرة »العودة إلى سورية«، عند نسبة الثلث من العينة، ما هو إال نتيجة نافلة لعالقة 
 حيث جعل الهوية 

ً
السوري بمفهوم الوطن والهوية واالنتماء. وهو ما اشتغل عليه النظام السوري طويال

السورية ملتصقة بالسلطة الحاكمة، ومن ثم غاب مفهوم سورية كهوية مستقلة عن السلطة. وهو ما أثر 
ويؤثر في اتجاهات السوريين في تركيا نحو وطنهم. وملعرفة أعمق حول هذا األرقام، ربطنا هذه األرقام ببعض 

متغيرات الدراسة، فكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي: 

أفكر في العودة إلى سوريةاملتغير

النعمالجنس

28 %72 %ذكر

43 %57 %أنثى

النعمالعمر

30 - 18% 66% 34

40 - 31% 61% 39

50 - 41% 75% 25

50+% 85% 15

النعماملستوى التعليمي

27 %73 %إعدادي فما دون

28 %72 %ثانوي ومعهد متوسط

35 %65 %جامعة فما فوق

النعمالحالة املهنية

32 %68 %يعمل

29 %71 %ال يعمل

36 %64 %طالب

النعمالحالة االجتماعية

36 %64 %عازب / عازبة

29 %71 %متزوج / متزوجة

25 %75 %منفصل / منفصلة

100 %0 %أرمل / أرملة

النعماملستوى املعي�سي

31 %69 %ضعيف

32 %68 %متوسط

56 %44 %مرتفع
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وبقراءة مفصلة للنتائج الواردة في الجدول السابق؛ يتبين أن اإلناث أقل تفكيًرا في العودة إلى سورية، مقارنة 
72 % للذكور. ولعل مرد ذلك أن  57 %، مقابل  بالذكور، إذ بلغت نسبة اإلناث اللواتي يفكرن في العودة 
ا 

ً
الذكور -بحكم عادات مجتمعنا السوري- يحملون مسؤولية توفير مستلزمات األسرة، وهم األكثر احتكاك

باملجتمع التركي، وخصوًصا في العمل، الذي -كما تبّين في فصل واقع عمل السوريين في تركيا- يفتقر في كثير 
من األحيان إلى أبسط مقومات العمل الصحي، من حيث شروط السالمة والتأمين، ومن حيث األجر الشهري، 
ومن حيث املعاملة... خصوًصا إذا ما علمنا أن 48 % من الذكور يعملون، مقابل 17.5 % فقط من اإلناث 
يعملن، وهذا يعزز تفسيرنا السابق. وبذلك نجد أن الذكور هم األكثر تفكيًرا في العودة إلى سورية. وربما يكون 
هناك أسباب أخرى متعلقة باإلناث، منها أن معظم أفراد العينة اإلناث هم من ذوي التعليم الجامعي فما 
فوق، بنسبة وصلت إلى 78.5 % وهذا وحده سبٌب مهم يفسر ضعف رغبتهن في العودة إلى سورية، مقارنة 
بالذكور. ويتفق هذا األمر مع النتيجة الواردة في الجدول السابق املتعلق بمتغير مستوى التعليم، وقد أكدت 
الترابط العك�سي بين مستوى التعليم والتفكير في العودة إلى سورية؛ فكلما ارتفع مستوى التعليم، انخفضت 
نسبة التفكير في العودة إلى سورية. فقد بلغت نسبة التفكير لدى من مستواهم التعليمي إعدادي فما دون 
73 %، وعند فئة التعليم الثانوي واملعهد املتوسط 72 %. بينما بلغت لدى ذوي مستوى التعليم جامعي فما 
فوق 65 %. وهو أمٌر مبرر، حيث إن ذوي التعليم املرتفع بالغالب أكثر إتقاًنا للغة التركية، وبالتالي هم أكثر 

ا في املجتمع، ولديهم فرصة أكبر في الحصول على عمل مناسب بشروط وأجر مناسبين.
ً
انخراط

أما بالنسبة إلى متغير العمر، فقد تبين أن الفئتين العمريتين األصغر سًنا )40 سنة فما دون( أقّل رغبة 
وتفكيًرا في العودة، مقارنة مع من هم أكبر من 40 سنة، وقد وصلت نسبة التفكير في العودة، لدى من هم 
61 %. ولعل ارتفاع  إلى  31 و40 سنة، إذ وصلت نسبتهم  85 %، مقارنة بمن هم بين  50 سنة،  فوق عمر 
النسبة لدى الفئة العمرية األكبر الراغبة في العودة إلى سورية عائٌد إلى ضعف انخراطها في املجتمع، سواء 
اجتماعًيا أو اقتصادًيا، فهم األقل قدرة على تعلم اللغة التركية التي تعّد وسيلة مهمة لالنخراط في املجتمع، 
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ال  الذي  سنهم  بحكم  االقتصادية،  الحياة  في  االنخراط  األقل قدرة على  وهم  سابقة،  فقرات  في  تبّين  كما 
يسمح لهم بمزوالة كثير من املهن.

من  بين  سورية،  إلى  العودة  في  التفكير  في  بسيطة  ا 
ً
فروق السابق  الجدول  لنا  ُيظهر  العمل،  حيث  ومن 

يعملون ومن ال يعلمون، وإن كانت النسبة أكبر لدى من ال يعملون، وكانت النسب على التوالي: )68 % - 71 
%(. أما بالنسبة إلى الطالب فقد جاءت النسبة لديهم منسجمة مع النتائج الواردة في الفقرات السابقة، فهم 

األقل تفكيًرا في العودة إلى سورية، وكانت النسبة 64 %.

مقارنة  العودة،  في  تفكيًرا  األكثر  هم  املتزوجين  لنا أن  يتبين  االجتماعية،  الحالة  متغير  إلى  وباالنتقال 
بالعازبين، إذ بلغت النسب على التوالي )71 % - 64 %(. ولعل ذلك يعود إلى أن أعباء الحياة على املتزوجين 
الرغبة  في  حاسًما  دوًرا  يؤدي  األوالد  وجود  أن  ذلك  إلى  أضف  العازبين،  على  الحياة  أعباء  من  بكثير  أكثر 
والتفكير في العودة إلى سورية، فقد تحّدث كثير من املشاركين في جلسات النقاش املركز عن رغبتهم الشديدة 
باالنتماء  بدأ يشعر  التركي، حتى إن بعضهم  في املجتمع  أبنائهم  باندماج  إلى سورية، إلحساسهم  العودة  في 
إلى تركيا أكثر من االنتماء إلى سورية، ومن حيث اللغة أيًضا، أصبح كثير من األطفال السوريين يتحدثون 
التركية أفضل من العربية، بحكم سياسية الدمج في املدارس التركية التي أشرنا إليها، في فصل واقع تعليم 

السوريين في تركيا.

 جًدا، ولذلك 
ً

وبالنسبة إلى األرامل واملنفصلين من الذكور واإلناث، فقد كان حجم تمثيلهم في العينة قليال
إلى  نتطرق  ولن  حقيقي،  بشكل  الواقع  تعكس  أنها  على  الجدول  في  الواردة  نسبهم  مع  التعامل  نستطيع  ال 
الحديث عن نسبهم في هذا التحليل. أما من حيث مستوى املعيشة، فقد كانت نسبة الراغبين في العودة إلى 
سورية، لدى ذوي الدخل املرتفع، منخفضة جًدا، مقارنة بذوي الدخل املتوسط واملنخفض. إذ بلغت هذه 
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النسبة لدى ذوي الدخل املرتفع 44 % فقط، مقارنة بـ 69 % لدى ذوي الدخل الضعيف، 68 % لدى ذوي 
الدخل املتوسط.

1 - العودة الدائمة إلى سورية في حال رحيل رأس النظام بشار األسد

لو أننا طرحنا هذا السؤال قبل سنوات؛ لوجدنا أن الغالبية الساحقة من السوريين، بكل تأكيد، ترغب 
في العودة الدائمة إلى سورية، في حال رحيل رأس النظام السوري. ولكن يبدو أن السوريين، مع طول فترة 
اللجوء التي يعيشونها، بدؤوا يؤسسون شيًئا فشيًئا لحياة جديدة بعيدة عن سورية، في ما يتعلق بالتعليم 
وبالحياة االجتماعية واالقتصادية. وربما ُيفّسر هذا األمر سبب رفض 37 % من السوريين للعودة الدائمة 
إلى سورية، مقابل 63 % يفضلون العودة، في حال رحيل رأس النظام السوري بشار األسد. أضف إلى ذلك 
عوامل تتعلق بسورية، فكثير من السوريين فقدوا كل ما يمتلكونه في سورية، وتعّد العودة إلى سورية وتأسيس 
وألوالدهم.  لهم  فيها  حياة  وتأسيس  تركيا  في  البقاء  من  أصعب  إليهم،  بالنسبة  الصفر،  من  جديدة  حياة 
إضافة إلى أن كثيًرا من السوريين هربوا من سورية مع ذويهم من األقارب من الدرجة األولى، وبذلك ضعفت 
ا ُينشر بعد، حول )الهوية السورية 

ّ
درجة ارتباطهم بسورية. وقد أظهرت نتائج بحث قام به مركز )حرمون( مل

والتغيرات التي طرأت عليها( أن االنتماء إلى الهوية السورية ضعف أو كاد يختفي لدى من ليس له صالت 
بسورية، سواء من حيث وجود أقارب أو من حيث وجود ممتلكات، وخصوًصا لدى من ُولد أو أتى إلى تركيا 

في سن مبكرة.

وعلى الرغم من أن نسبة العودة مرتفعة هنا، وتعّد مؤشًرا إيجابًيا على عالقة السوريين بوطنهم، فإنها 
زلت املشكلة السورية فقط برحيل رأس 

ُ
من جهة أخرى تشير إلى ضبابية الوعي السيا�سي لديهم، حيث اخت
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2011 قامت ضد نظام استبدادي كامل، يشمل تفاصيل  الثورة السورية عام  النظام، على الرغم من أن 
الحياة العامة كافة.

2- العودة الدائمة إلى سورية وتفكيك األجهزة األمنية

كت 
ّ

ك
ُ
وفي سياق متصل، أكد 47 % من أفراد العّينة أنهم ال يوافقون على العودة الدائمة إلى سورية، وإن ف

األجهزة األمنية، مقابل 53 % قالوا إنهم يوافقون على العودة في هذه الحالة، وهي نسبة أقل من سابقتها، في 
حال رحيل رأس النظام السوري، على اعتبار أن رحيله ممكن أن يترافق مع تفكيك األجهزة األمنية. والواقع 
أن نسبة املوافقة هنا تعد مؤشًرا إيجابًيا يدل على فهم بنية النظام السوري الذي يعتمد على سطوة األجهزة 

األمنية، التي باتت »فوق الدولة«، وتتحكم باملصاير السياسية واالقتصادية واالجتماعية للسوريين.

افر فرص العمل 3 - العودة الدائمة إلى سورية وتحسن الظروف املعيشية وتو

في حال تحسنت الظروف املعيشية وتوفرت فرص العمل، نجد أن 53 % يعودون بشكل دائم إلى سورية، 
مقابل 47 % ال يعودون. والحقيقة أن هذه النسبة من املوافقة تضع الباحثين أمام تفسير سيا�سي بحت، 
يمثلونها  وما  النسبة  هذه  أن  تعني  املعيشية،  الشروط  بتحسن  بربطها  العودة  على  النسبة  هذه  فموافقة 
ليس لديها أي مشكلة مع النظام السوري، على املستوى السيا�سي والعسكري واالجتماعي، وينحصر همها 
الرئيس في وجود ظروف اقتصادية جيدة. وال ننكر أن هذا األمر يعّد مؤشًرا إيجابًيا على إمكانية عودة أكثر 
من نصف الالجئين، إذا تحسن الوضع االقتصادي، لكنه من ناحية ثانية، يعّد مؤشًرا على غياب املوقف 
من السلطة الحاكمة، وعلى عدم وجود وعي سيا�سي أيًضا، فما دام النظام السيا�سي على شكله الحالي فإن 

الحياة االقتصادية سوف تبقى، بالضرورة، في ظل قوانين تعسفية تخدم الجهات املتنفذة دون الشعب.

4 - العودة الدائمة إلى سورية في حال وجود ضمانات بعدم االعتقال

في حال وجود ضمانات بعدم االعتقال، من دون تفكيك األجهزة األمنية، ارتفعت نسبة الرافضين للعودة 
النسبة  تلك  وتعد  الشرط.  هذا  تحقيق  حال  في  دائم  بشكل  يعودون   %  46 مقابل   ،%  54 إلى  سورية  إلى 
مرتفعة، وال سيما أن من وافقوا على هذا الخيار ُيعتقد أنهم ممن اعُتقلوا سابًقا أو اعُتقل لهم قريب. وهو 
قسر  شرط  انتفاء  مع  سورية،  إلى  العودة  في  الرغبة  على  الدالة  اإليجابية  املؤشرات  من  أخرى،  جهة  من 

الحرية واالعتقال، وممارسة الحياة دون سياسة القمع واالعتقال التعسفي.

5 - العودة إلى الشمال السوري في حال استقرار الوضع األمني بشكل نهائي

وفي حال استقرار الوضع األمني بشكل نهائي في الشمال السوري، كانت نسبة رفض العودة الدائمة إلى 
هناك األكبر، بنسبة وصلت إلى 74 % من مجموع أفراد العّينة. وقد تعود نسبة من وافقوا على هذا الخيار 
إلى أبناء تلك املناطق أو املناطق التي تتشابه ثقافتها مع ثقافة وعادات الشمال السوري. ومن املعروف أن 
نسبة كبيرة من املوجودين في تركيا هم من أبناء دمشق وريفها، وحلب وريفها كذلك. وهو ما يمكن أن يفسر 

رغبة أولئك في العودة إلى مدنهم، حيث يختلف شكل حياتهم بالضرورة عن الحياة في الشمال السوري.
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من ناحية أخرى، ترشدنا تلك النسبة إلى ارتفاع روح »املناطقية«، بين الالجئين السوريين في تركيا، وهو 
ما يعني، بطريقة أخرى، ضيق الهويات واالنتماء لدى السوريين هنا، وغياب مفهوم »سورية الوطن«. ويمكن 
أن يعود ذلك أيًضا إلى أن العامل الحاسم الثاني ملوضوع العودة إلى الشمال السوري، إلى جانب استقرار 
املناطق يعيشون وضًعا مأسوًيا، فهناك كثير من  املعي�سي، فأهالي هذه  الوضع  الوضع األمني، هو تحسن 
املشردين والنازحين الذين توافدوا على هذه املناطق، طوال سنوات الثورة السورية. وما يؤكد هذه الفرضية 
الظروف  في حال تحّسِن  إلى سورية،  دائم  يعودون بشكل  إنهم  قالوا  العينة  أفراد  السوريين  53 % من  أن 

ر فرص العمل. والشكل التالي يوضح ما ذكرناه من نسب بالتفصيل:
ّ
املعيشية وتوف
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مالحق الدراسة

ملحق رقم 1: استبانة الدراسة امليدانية

الجنس1
ذكر
أنثى

العمر2

30-18
40-31
50-41

50 فأكثر

املستوى التعليمي3

إعدادية وما دون
ثانوي ومعهد 

متوسط
جامعي وما فوق

الحالة االجتماعية4

عازب/ ة
متزوج/ ة

منفصل/ ة
أرمل/ ة

عدد األوالد للمتزوجين أو من سبق لهم الزواج5

الحالة العملية6
طالب
يعمل

ال يعمل
مكان اإلقامة الحالي في تركيا7

ما هي صعوبات العمل التي تواجهها8
بشكل 
مرتفع

بشكل 
متوسط

بشكل 
ضعيف

ال أعلمال

عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل السوريين
قلة الفرص في سوق العمل التركي

املنافسة مع العمال األتراك
عدم املساواة في األجور مع العمال األتراك

عدم وجود عمل في تخص�سي الدرا�سي
عدم وجود عمل في تخص�سي املنهي

صعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة
عدم استقرار سوق العمل التركي
سوء املعاملة من العمال األتراك

سوء املعاملة من رب العمل التركي
الظروف الصحية السيئة للعمل
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عدم وجود ضمان صحي وقت اإلصابة
صعوبات في التواصل اللغوي

أخرى )تذكر(
ال أعلمالنعمما هي متطلبات سوق العمل املناسبة؟9

وجود إذن عمل
وجود قانون ينظم عمل السوريين
املساواة في األجور والتأمين الصحي
حرية التحرك بين الواليات التركية

حرية افتتاح املشاريع الخاصة دون قيود

10
ما هي الصعوبات التي تعانيها و/أو أوالدك في نظام التعليم 

التركي
بشكل 
مرتفع

بشكل 
متوسط

بشكل 
ضعيف

ال أعلمال

صعوبة فهم املنهاج باللغة التركية
سلوك الكراهية من قبل الطالب األتراك
تحيز املعلمين األتراك إلى الطالب األتراك

عدم وجود أماكن كافية متاحة للطالب السوريين
ضعف اللغات األجنبية )إنكليزي/ فرن�سي/ عربي(

صعوبة معادلة الشهادات العلمية
ارتفاع تكاليف املدرسة

ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية

ما هي املشكالت التي تعاني منها و/أو أسرتك في الجانب الصحي11
بشكل 
مرتفع

بشكل 
متوسط

بشكل 
ضعيف

ال أعلمال

مشكالت التواصل بسبب اللغة
مشكالت قانونية تتعلق بكيملك املدينة

كفاءة الكادر الطبي غير جيدة
عدم االهتمام باملر�سى السوريين

طريقة تعامل الكادر الطبي مع السوريين غير الئقة
قلة العيادات العصبية والنفسية

األدوات واملعدات الطبية في العيادات التركية جيدة

11
كيف تصف الخدمات الصحية السورية في مدينتك )عيادات/ 

أطباء(
بشكل 
مرتفع

بشكل 
متوسط

بشكل 
ضعيف

ال أعلمال

ألجأ دائًما إلى العيادات السورية واألطباء السوريين
ارتفاع تكلفة املعاينة

مستوى األطباء السوريين الذين أراجعهم جيد
ألجأ إلى العيادات السورية مهما كان مستوى األطباء
عدم توفر مراكز وعيادات طبية سورية في منطقتي

األدوات واملعدات الطبية في العيادات السورية غير مطابقة 
للمعايير الصحية
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كيف تصف شعورك في املجتمع التركي؟12
بشكل 
مرتفع

بشكل 
متوسط

بشكل 
ضعيف

ال أعلمال

أعيش هنا نمط حياتي الذي أختاره بكل حرية
يسهل املجتمع املحيط قدرتي على االندماج

تشكل اللغة التركية عائًقا أمامي في العيش هنا
أجد صعوبة في موضوع حرية التنقل الشخ�سي هنا

أجد مرونة في إقامة عالقات جيرة وصداقة مع األتراك
أشعر بالعنصرية تجاهي في محيطي التركي

تعامل موظفي شعبة األجانب مع السوريين غير جيد
تعامل موظفي الهجرة مع السوريين غير جيد

تعامل موظفي املؤسسات الرسمية التركية مع السوريين جيد
أجد صعوبات في املعامالت القانوينة

تأقلمت مع عادات وثقافة املجتمع التركي
أرغب في الحصول على الجنسية التركية واالستقرار بشكل 

دائم هنا

موافقما هو موقفك من العودة بشكل دائم إلى سورية؟13
غير 

موافق
أعود إلى الشمال السوري في حال استقر الوضع األمني بشكل 

نهائي
أعود إلى سورية في حال رحيل رأس النظام )بشار األسد(

ً
أعود إلى سورية في حال تفكيك األجهزة األمنية أوال

أعود إلى سورية في حال وجود ضمانات بعدم االعتقال

أعود إلى سورية في حال تحسنت الظروف املعيشية وتوافرت 
فرص العمل

ال أفكر في العودة إلى سورية

جداول الدراسة امليدانية

بسبب من كبر حجم البيانات، يمكن الرجوع إلى الرابط اآلتي لالطالع على جداول الدراسة امليداينة

https://drive.google.com/file/d/1N6yWbl52j-MZX-NyDkTAY26JaWnRuAJE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N6yWbl52j-MZX-NyDkTAY26JaWnRuAJE/view?usp=sharing
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