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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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تحولت الحرب املستمرة في سورية منذ سنوات إلى واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في السنوات األخيرة؛ 
جبروا على الهجرة الجماعية القسرية، بسبب 

ُ
حيث توجهت إلى تركيا األغلبية العظمى من السوريين الذين أ

الحرب. وبسبب املخاوف من احتمال تحول تركيا إلى مركز جذب لحركات هجرة غير منتظمة ضخمة وواسعة 
النطاق، بسبب املوقع الجغرافي التي تمتاز به، أصبحت تركيا عام 1961 -مع التحفظات املتعلقة بالتحديد 
على  هذا،  يومنا  حتى  التحفظات  تلك  على  وبقيت   .1951 عام  املوقعة  جنيف  اتفاقية  في  ا 

ً
طرف الجغرافي- 

جريت على االتفاقية عام 1967. ولهذا السبب، ُيوصف 3.7 مليون سوري اتجهوا 
ُ
الرغم من التعديالت التي أ

إلى أراضيها بأنهم ضيوف مشمولون بـ »الحماية املؤقتة«. وفي هذا السياق، تقوم الحكومات بتنفيذ سياسات 
عامة في مختلف املجاالت، من أجل تسريع عملية تكّيف ومواءمة املهاجرين السوريين الذين تتزايد أعدادهم 
بسرعة كبيرة، فإلى جانب عدد من اللوائح التنظيمية، في مجاالت التعليم والصحة والعمل واالستخدام، 
كان الجدُل حول منح املهاجرين السوريين الجنسية التركية إحدى نتائج السياسة املتبعة في املدة األخيرة، 

بخصوص قضية الهجرة. 

املؤقتة  الحالة  السوريون  فيها  تجاوز  التي  املرحلة  ل 
ّ
تمث التي  الجنسية،  اكتساب  أو  منح  مسألة  وباتت 

 من أهم النقاشات والجداالت في اآلونة 
ً
بصفة »ضيوف« أو »مقيمين مؤقتين«، إلى الحالة »الدائمة«، واحدة

األخيرة، ووصلت مسألة منح املهاجرين السوريين -في بعض األحيان- إلى مرحلة االحتداد؛ ألن املادة 25 من 
الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة تشير إلى أن تجاوز مدد تصاريح إقامة املهاجرين السوريين في تركيا مدة 
5 سنوات ال ُيعّد مستنًدا يخّولهم التقّدم بطلب الحصول على الجنسية التركية. وتشير الدراسات واألبحاث 
املتعلقة بهذا املوضوع إلى عدم رضا املواطنين األتراك عن منح املهاجرين السوريين الجنسية التركية. لذلك 
للقضية، حول  الوجه اآلخر  املهاجرون السوريون، وهم  السياق الكشف عّما يفكر فيه  في هذا  املهم  من 

موضوع اكتساب الجنسية. 

جريت في نطاق 
ُ
تستند هذه الدراسة إلى البيانات التي تّم الحصول عليها من اللقاءات املستفيضة التي أ

إلى مركز مدينة باطمان مع ارتفاع وتيرة االشتباكات  إلى الهجرة  20 مهاجًرا سورًيا اضطروا  بحث نوعي مع 
في سورية. تم في هذه الدراسة التحقق من وجود طلبات اكتساب الجنسية لدى املهاجرين السوريين، مع 
موجبات ذلك. إضافة إلى تضمين الدراسة آراء السوريين حول موضوع االستضافة والتطلعات املستقبلية. 
املتطلبات  تلبية  التدفق الجماعي من سورية تنصب على  لبدء  في السنوات األولى  التقديرات  فبينما كانت 
العمل  في  كالحق  عدة،  مسائل  في  تطلعات  الواجهة  إلى  األخيرة  األعوام  في  صعدت  األساسية،  والحاجات 
والسفر، والحق في امللكية، واحتلت موقع الصدارة. ومن الواضح أن معظم املهاجرين السوريين ال يشعرون 
أجل  من  التركية  الجنسية  على  الحصول  في  يرغبون  لكنهم  »الضيف«،  بمظهر  الظهور  من  باالمتعاض 

 مصيرهم ومستقبلهم.
ّ

التخلص من الغموض الذي يلف

كلمات مفتاحية: هجرة، مهاجرون سوريون، الجنسية التركية، عملية االندماج. 
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مدخل

يندرج تعريف اللجوء، كحق من حقوق اإلنسان األساسية، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )2( الذي 
تّم اإلعالن عنه من الجمعية العامة لألمم املتحدة، بالقرار رقم 217 أ )III( املؤرخ في 10 كانون األول/ ديسمبر 
عام 1948. وتشير عبارة »لكل شخص تعرض للظلم واالضطهاد في بالده الحق في اللجوء إلى دول أخرى وأن 
يعامل كالجئ من قبل هذه الدول« )األمم املتحدة، 1948(، الواردة في املادة 14 من اإلعالن، إلى أن اللجوء 
حق من الحقوق األساسية لإلنسان. وقد تّم إلغاء هذه املادة باتفاقية جنيف بسبب حالة اإلبهام التي تكتنف 
املتعلقة  )االتفاقية  اتفاقية جنيف، عام 1951،  الدولي. وكانت  بها على املستوى  املتعلق  القانوني  االلتزام 
باملركز القانوني لالجئين( املوقعة بإشراف األمم املتحدة، قد نقلت قضايا اللجوء والالجئين، مع التفسيرات 
التي قدمتها حول إطار التزامات الدول، والوضع القانوني لألفراد الراغبين في ممارسة حقهم في اللجوء الذي 
)3( معلومات عن  إلى مستويات عاملية. إذ تضمنت االتفاقية  تم اعتماده كأحد حقوق اإلنسان األساسية، 
تعريف الالجئ وصفته وحقوقه )اتفاقية الالجئين، 1951؛ 1(. وقد تم تعديل التعريف األولي الذي يتضمن 
حدوًدا تاريخية وجغرافية، مع البروتوكول امللحق لعام 1967، بالتركيز على األحداث التي وقعت في أوروبا 
قبل 1 كانون الثاني/ يناير عام 1951، وتمت إزالة القيود التاريخية والجغرافية. ليكتسب تعريف الالجئين 
ا في هذه االتفاقية، مع وضع قيود جغرافية عليها 

ً
مع هذا التعديل طابًعا عاملًيا. وكانت جمهورية تركيا طرف

عام 1961، وحافظت على هذه القيود إلى يومنا هذا، على الرغم من تعديالت عام 1967. وكان السبب وراء 
موجات  من  الجغرافي-  موقعها  -بسبب  الحد  هو  هذه،  الجغرافية  بالقيود  املتعلقة  شروحاتها  تركيا  وضع 
التدفق التي قد تأتي من املناطق التي تعيش أعمال عنف وحروب وصراعات، وبموجب هذا الشرط، كانت 
التقييد  تركيا، بسبب شرط  البلدان األوروبية فرادى فقط. ولذلك فإن  للقادمين من  منح 

ُ
ت الالجئ  صفة 

 الجئين أو الجئين 
َ
الجغرافي هذا، لم تمنح املواطنين السوريين الذين تؤويهم في أراضيها منذ عام 2011 صفة

شرطيين أو مركز الحماية الثانوية، بل منحتهم صفة »ضيوف« مشمولين بالحماية املؤقتة. وهذه الصفة 
 Nurdoğan ve Öztürk,( املطاف  نهاية  في  املواطنة  حق  وال  املحلي،  االندماج  حق  منح  تشمل  ال  )املركز( 
1165 ;2018-1170( ويعّد هذا أحد الحلول الثالثة الدائمة. ومن املعلوم أن االضطرابات والحروب األهلية 
والصراعات التي حدثت في دول الجوار القريبة )كما في النموذجين السوري والعراقي( وضعت تركيا وجًها 
لوجه مع صور ولوحات سلبية في السنين املاضية. ولهذا السبب فإن تركيا تعامل 3.7 مليون مواطن سوري 

ا، وال تتعامل معهم بصفتهم الجئين.
ً
بصفتهم ضيوف

)2(  يتألف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من 30 مادة. وقد اعتمد هذا اإلعالن الذي وقعته الدول من أجل ضمان الحقوق والحريات كمعايير 
مثالية مشتركة.

)3(  تسري صفة الالجئ الواردة في اتفاقية جنيف لعام 1951 »على كل شخص موجود خارج بالده، نتيجة لألحداث التي وقعت في أوروبا قبل 1 
كانون الثاني/ يناير عام 1951، ويخ�شى -ألسباب محقة- أن يتعرض في بلده )التي يحمل جنسيتها( لالضطهاد والظلم، بسبب عرقه أو دينه أو 

جنسه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية، وال يرغب في العودة إليها واالستفادة من حمايتها«. 
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ووفًقا ملبدأ عدم اإلعادة القسرية، ال تعمل البلدان املوقعة على اتفاقية جنيف على إعادة األفراد طالبي 
 ألسباب إنسانية، إلى أن يتم إرسالهم إلى 

ً
بقيهم تحت الحماية الدولية مراعاة

ُ
اللجوء إلى بلدانهم مباشرة، بل ت

دولة ثالثة. ومع ذلك، ال يكتسب صفة الالجئ أولئك الذين ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، والذين يرتكبون 
 Akçadağ, 2012;( جنائية  وجرائم  حرب  جرائم  يرتكبون  الذين  وأولئك  اإلنسانية،  أو  السلم  ضد  جرائم 
37-39(.  لكن تعريف السوريين في األدبيات، وفي عدد من املنصات واملحافل، بمفاهيم مختلفة بصفتهم 
ا في املفهوم املتعلق بهذه العملية. وبما أن 

ً
ا ومهّجرين أو مهاجرين وطالبي لجوء، خلق ارتباك

ً
الجئين وضيوف

الغالبية العظمى من السوريين غادروا بالدهم قسًرا جماعًيا، فيمكن تقييم هذه الحركة تحت ُمسّمى الهجرة 
الخارجية القسرية اإلجبارية. وُيعتقد أن وصفهم بـ »املهاجرين الذين تعرضوا للهجرة الخارجية الجماعية 
القسرية«، سيكون كافًيا في أثناء تعريف السوريين في هذه الدراسة. لكننا سنختصر هذا التعبير في الدراسة، 
بعبارة مهاجر/ مهاجرين سوريين، ألن الرؤية املتعلقة بعدم زج الدراسة في نقاش وجداالت حول املفهوم، 

بسبب عدم تقييم تركيا للسوريين قانونًيا كالجئين، هي املحددة في اعتماد هذه املقاربة. 

وأخيًرا، فإن الهدف األسا�شي من البحث في سياق هذه اإليضاحات، هو إظهار نهج املهاجرين السوريين 
أن  إلى  إضافة  »املواطنة«.  و  »الضيافة«  بواقعة  يتعلق  ما  في  تركيا  في  املؤقتة  الحماية  بوضع  املشمولين 
بصفتهم  السوريين  املهاجرين  بقاء  ومدى  سورية،  في  الحرب  )انتهاء(  إنهاء  موضوع  يشوب  الذي  الغموض 
ا في تركيا، يزيد من آمال هؤالء األفراد في الحصول على الجنسية التركية، لذا فمن املهم جًدا إماطة 

ً
ضيوف

اللثام عن آراء املهاجرين وتوقعاتهم بشأن املستقبل، وتناول العواقب السلبية التي أفرزنها الحرب في سورية، 
من خالل معايير حقوق اإلنسان األساسية، ومن خالل تضمينها بمقترحات الحلول، لتحويلها إلى مصلحة 

سياسة تركيا الوطنية والدولية، باالستناد إلى النتائج التي ظهرت أثناء الدراسة.
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قانون اللجوء في تركيا

تعتمد السياسات العامة على املعايير والقيم واملبادئ العامة التي توجه القرارات الحكومية ذات الصلة 
بالصعوبات االجتماعية. وهي ترتبط بعدد من املجاالت، كالتعليم والبيئة والطاقة والدفاع واألمن والشؤون 
الخارجية والهجرة. )Usta, 2013; 78-81( وبعبارة أخرى، يمكن عّد السياسات العامة بأنها مجموع القرارات 
 Gerston,( وااللتزامات واألنشطة التي يتخذها أولئك الذين يتولون مناصب في اإلدارة، أو الذين يؤثرون فيها
موجة  من  تالها  وما  سورية  في  الدائرة  الحرب  بتأثير  نفسها،  التركية  الجمهورية  وجدت  لذلك   .)2002; 3
 Örselli( هجرة جماعية، بحاجة إلى نظام إدارة هجرة فاعل، وسياسات عامة تقوم على أسس أكثر متانة
ve Babahanoğlu 2015; 2066(، إذ قامت بمراجعة السياسة العامة املتعلقة بالهجرة الدولية بعد األزمة 
في املجال االجتماعي. ويشكل  التحديات واملشاكل املحتملة  التي سببتها الحرب في سورية، لدرء  اإلنسانية 
قانون األجانب والحماية الدولية رقم 6458 الصادر عام 2013، واملتعلق باملركز القانوني لالجئين، والقانون 
 2014/21 رقم 6735 املتعلق بضمان تشغيل القوى العاملة األجنبية الصادر عام 2016، والتعميم رقم 
التركي  األمة  )مجلس  املجال  هذا  في  الناظمة  اللوائح  من  بعًضا  األجانب،  وتعليم  تدريب  بخدمات  املتعلق 

الكبير 2019؛ 31- 40(.

تطورات،  من  سورية  في  يجري  ما  تجاه  املفتوح  الباب  سياسة  تطبيق  على  البداية  منذ  تركيا  عملت 
وأحدثت بسبب الظروف املتغيرة مجموعة من التغييرات العملية في ما يتعلق بتسريع عملية تعايش واندماج 
وجه  على  كافة  املهاجرين  وتعايش  الخصوص،  وجه  على  املؤقتة  بالحماية  املشمولين  السوريين  الضيوف 
العموم. وما وضع سياسات جديدة في عدد من املجاالت، وبخاصة في مجاالت التعليم والتوظيف والصحة، 
موضَع التنفيذ إال نتاج اللوائح التنظيمية الخاصة بالهجرة الدولية. إذ كانت الغاية األساسية في هذه اللوائح 
تسهيَل عملية تكييف املهاجرين مع الظروف املتغيرة، من خالل االستفادة من عدد من الحقوق األساسية. 
وكانت املساجالت التي تعالت من وقت آلخر في اآلونة األخيرة حول حقوق املواطنة قد جرت في إطار البعد 

القانوني لهذه العملية.

في هذا السياق، تستند عملية اندماج املهاجرين على 3 معايير أساسية، قانونية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية. املعيار القانوني يفيد بتمتع املهاجرين بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو بالد املهجر. أما املعيار 
إتاحة فرص العمل  االقتصادي فهو يعني حصول املهاجرين على موارد تمكنهم من استدامة حياتهم عبر 
والثقافية  االجتماعية  البنية  في  عالقات  املهاجرين  إقامة  عن  فيعّبر  والثقافي  االجتماعي  املعيار  وأما  لهم. 
سياساتها  تحديد  في  تركيا  تعمل  ال   .)Yıldırımalp vd., 2017; 112( والتمييز  لإلقصاء  تعرضهم  دون  من 
التناغم  مبدأ  من  ا 

ً
انطالق بل  فحسب،  واملوائمة  االستيعاب  مبدأ  من  ا 

ً
انطالق االندماج  بعملية  املتعلقة 

املنبثق عن فهم املهاجرين واملواطنين بعضهم البعض على أسس طوعية في املجتمعات التي هاجروا إليها، 
وتبني السياسات املتعلقة بالتعايش لدعم األجانب للتكيف مع املجتمع املضيف من دون التخلي عن هويتهم 
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 .)GİGM, 2015; 25( .الثقافية

أدخلت تركيا مع استمرار التدفقات الجماعية عدًدا من التغييرات في املجال القانوني، فكان القانون 
2013، أوَل الئحة قانونية في  4 نيسان/ أبريل  في  رقم 6458 الخاص باألجانب والحماية الدولية، املعتمد 
املادة  فيما تضمنت  منه،  الغرَض  القانون  األولى من  املادة  )YUKK(. حيث تضمنت  اللجوء  قانون  مجال 
 لألفراد الذين فّروا من بالدهم بسبب النزاعات 

ً
91 التعريف بالحماية املؤقتة الذي يضمن في نطاقه حال

 Goodwin-Gill &( اإلنسان،  لحقوق  النطاق  واسعة  املنهجية  واالنتهاكات  العنف  وانتشار  املسلحة، 
McAdam, 2007, akt. Kaya & Eren, 2014; 35( ملدة محددة بالظروف الطارئة واالستثنائية. ويبدو أن 
 مؤقًتا لألزمات التي عانت منها في مرحلة من 

ً
هذا املركز )الوضع( عبارة عن صيغة ثانوية رأت فيها أوروبا حال

املراحل، وتعيش تركيا تجربتها مع الحرب السورية، وتلتزم بأحد أهم مبادئ قانون اللجوء بتنظيمها ملبدأ 
منع اإلعادة القسرية )non-refoulement( الذي نصت عليها املادة 6 من الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة. 
هي ممتثلة بمبدأ عدم اإلعادة القسرية من جانب، لكنها باملقابل، بسبب التحفظ الجغرافي السابق الذكر، 
ا يتمتعون بحماية 

ً
ال تتعامل مع األفراد القادمين من سورية بصفتهم الجئين، بل تعاملهم بصفتهم ضيوف

مؤقتة. 

ثيرت في السنوات األخيرة 
ُ
أ لكن، بسبب طول مدة الحرب في سورية، وعدم وجود معرفة بوقت نهايتها، 

 Yıldız, 2017; Erdoğan,( )Amman&Altındiş, 2019 نقاشات حول إمكانية تجنيس املهاجرين السوريين
2018;. فقد أظهرت الدراسات التي تناولت قضية تجنيس املهاجرين السوريين، أن املجتمع املضيف ال ينظر 
بعين الرضا أدبًيا إلى منح الجنسية التركية للسوريين، فيما املهاجرون السوريون راغبون جًدا في الحصول 
، بسبب العوائق الناشئة عن قانون 

ً
عليها. ومع ذلك، فإن االنتقال إلى الجنسية التركية ال يبدو أمًرا سهال

الجنسية التركي، وعن مركز الحماية املؤقتة املمنوحة للسوريين. فمن املعروف أن منح املواطنة الجماعية 
-باستثناء األحوال االستثنائية- يمكن له أن يتحقق عبر عدد من اللوائح في القانون موضوع البحث، إضافة 
األبعاد االقتصادية  في طياتها عدًدا من  املواطنة هو قضية متداخلة ومتشعبة تحمل  إلى  االنتقال  أن  إلى 
واالجتماعية والسياسية. ولهذا السبب، فإن مسألة انتقال املهاجرين السوريين إلى الجنسية التركية مرشحة 

ألن تكون إحدى أهم بنود جداول األعمال في املرحلة القادمة.
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قانون الجنسية التركي

ُولد مفهوم املواطنة من كلمة »مواطن« أو »citoyen« املشتقة من أصل كلمة “cite” أي »املدينة« التي 
إلى االنتماء إلى دولة املدينة في اللغة اليونانية القديمة )Polat, 2011; 129(. وبعبارة أبسط، يمكن  تشير 
الفرد  بين  املتبادلة  وااللتزامات  والواجبات  الحقوق  تحدد  التي  القانونية  العالقة  بأنها  املواطنة  تعريف 
والدولة )Aybay, 2008; 4; Güney ve Konak, 2016; 119(، أو املركز الذي يتيح امتالك الحق في املشاركة 
والتمثيل السيا�شي )Baylis, Smith & Owens, 2010(. وقد تطورت املواطنة في إطار امليزان الذي ُينظر فيه 
 Yıldız, 2017;( إلى تساوي جميع أفراد األمة، والحقوق التي يطالبون الدولة بها، لقاء هيمنة الدولة وسلطتها
40(. وعلى الرغم من أن املواطنة مفهوم تم ابتداعه في الفهم السيا�شي الغربي، لكنها تحولت بتأثير الحداثة 
واعتماد املبادئ الدستورية ذات الطراز الغربي، إلى جزء من التقاليد السياسية للمجتمعات غير الغربية 
الذي  بالشكل  البدء بتعريف املواطنة  القرن العشرين، فقد تم  في  أما   .)45-Brubaker, 2009; 43( أيًضا
وبينما   .)Marshall, 1950; 20( والسياسية  القانونية  الحقوق  جانب  إلى  االجتماعية  الحقوق  فيه  يشمل 
 )Polat, 2011; 129( كانت املواطنة تتصف على مّر التاريخ بأنها ترد في باب الحقوق التي يطالب بها األفراد
ستدام 

ُ
ت الوطنية  الدول  الدول لهؤالء األفراد. كما أن شرعية  الوقت نفسه مركًزا وهوية تمنحها  في  كانت 

.)Brubaker, 1992( أيًضا من خالل القبول الجماعي، اعتماًدا على الفوائد التي تقدمها الدولة ملواطنيها

دستور  في  والثقافية،  والسياسية  القانونية  األبعاد  من  عدًدا  يحمل  الذي  املواطنة  مفهوم  ورد  وقد 
الجمهورية التركية على شكل: »كل من يرتبط بالدولة التركية من خالل رباط املواطنة فهو تركي، واملولود ألب 
كتسب املواطنة وفق الشروط التي ينص عليها القانون، وال يمكن فقدانها إال 

ُ
تركي أو ألم التركية هو تركي. وت

في األحوال التي يحددها القانون.« )املادة 66 من دستور الجمهورية التركية؛ لعام 1982(. وبناء على ذلك تم 
كتسب من خالل شروط معينة. حيث تّم تنظيم 

ُ
تعريف الجنسية التركية بأنها تقوم على رابطة النسب، وت

التركي )TVK( رقم 5901،  الجنسية  قانون  بموجب  التركية  الجنسية  باكتساب  املتعلقة  األسس واألصول 
كتسب الجنسية التركية إما بالوالدة وإما باكتساب الحق. 

ُ
والتشريعات ذات الصلة. ووفًقا لهذا القانون، ت

السلطات  بقرار من  الخيار، وذلك  أو حق  التبني  أو  الزواج  الالحقة، عن طريق  الجنسية  اكتساب  يمكن 
تركيا  داخل  »املولود  أن  على  نصت   5901 رقم  التركي  الجنسية  قانون  من   7 الـ  املادة  إن  حيث  املختصة. 
8 من  الـ  املادة  تركي«. وعّدت  الزوجية، هو  الرابطة  الجنسية من خالل  تركية  أو ألم  تركي  أو خارجها ألب 
القانون التركي، املولوَد في تركيا ألبوين أجنبيين ولم يتمكن من اكتساب جنسية أي دولة بالوالدة، تركًيا بدًءا 
في الحصول  الراغب  التركي )TVK( اشترطت على األجنبي  من والدته. لكن هناك مادة من قانون الجنسية 
ا، واإلقامة في تركيا مدة 5 سنوات من دون انقطاع، من تاريخ التقدم بطلب 

ً
على الجنسية، أن يكون بالغ

السمعة والسلوك  يكون من ذوي  الصحية مبعث خطر، وأن  تكون ظروفه  الجنسية، وأال  الحصول على 
الحسن، وأن يكون ُملًما بقدر كاف باللغة التركية. 
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من  م   16 الـ  للمادة  طبًقا  أيًضا،  الزواج  طريق  عن  التركية  الجنسية  اكتساب  لألجانب  القانون  وأتاح 
التركي )TVK(. وفي هذا الشأن تم في الفترة القريبة املاضية إقرار تحديثات جديدة مهمة  قانون الجنسية 
بشأن األحوال التي يمكن فيها اكتساب األجانب للجنسية التركية االستثنائية، في الالئحة التنفيذية املتعلقة 
بتعديل الالئحة التنفيذية رقم 9601/ 2016 ذات الصلة بتنفيذ قانون الجنسية التركي، املنشورة في الجريدة 
الرسمية ذات الرقم 29946 وتاريخ Yıldız, 2017; 51( .12.01.2017(. وبناًء على ذلك، يمكن لألجانب الذين 
يحققون نسب استثمارات وتأمين فرص عمل معينة في تركيا، واملحتفظين بودائع مصرفية، أو ثبت لدى 

 غير منقولة، اكتساب الجنسية التركية.
ً

الوزارات املختصة شرائهم أمواال

ومع تصاعد حدة النقاشات بين الحين واآلخر حول منح الجنسية التركية للمهاجرين السوريين في تركيا 
في اآلونة األخيرة، هناك أشكال من اإلفادات، مثل أن بطاقة الحماية املؤقتة تمنح الحق في اإلقامة في تركيا 
وفًقا للمادة 25 من الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة، لكنها ال تعادل الوثائق واملستندات التي تحل محل 
طويل  اإلقامة  تصريح  إلى  االنتقال  في  الحق  تمنح  ال  أنها  كما  القانون،  في  عنه  املنصوص  اإلقامة  تصريح 
األمد، وال يتم أخذ مدتها في حساب إجمالي مدة تصريح اإلقامة، وال تمنح صاحبها الحق في التقدم بطلب 
للحصول على الجنسية التركية، تظهر عدَم عّد تصاريح اإلقامة التي حصل عليها املهاجرون السوريون في 
التركية. فكان املحور  الجنسية  للتقدم من أجل الحصول على  الـ 5 سنوات، مستنًدا  تزيد عن  تركيا ملدة 
األسا�شي املحدد لسياسات الحكومات التركية فيما يتعلق بإدارة عملية الهجرة في مواجهة التدفق الجماعي 
إلى تركيا، النا�شئ عن أسباب عديدة )Afad, 2017; 29-31( كاملخاوف املتعلقة بالسالمة واألمن في األرا�شي 
مقارنة  تركيا  في  األفضل  والظروف  والثقافي،  الديني  والتقارب  بتركيا،  والثقة  الوصول،  وسهولة  السورية، 
بدول أخرى، هو مفهوم األنصار واملهاجرين الذي عّبر عنه وزير الداخلية )T24 haber, 2019(. هذا الفهم 
يكشف عن وضع جدير باملالحظة لجهة إظهار عدم اضطرار سياسة إدارة الهجرة للدوران في فلك وإطار 
األدوات الغربية، ويشير إلى أن القيم االجتماعية والثقافية واألخالقية والدينية تبدي منظوًرا مختلًفا في هذا 

املوضوع.

وبالنظر إلى األبحاث والدراسات املتعلقة بالقبول االجتماعي ومنح املواطنة للمهاجرين السوريين، أظهرت 
القبول  من  عالية  مستويات  املهاجرين،  لتدفق  األولى  األعوام  في   )5  -4  ،2014( أردوغان  أجراها  دراسة 
االجتماعي للسوريين في تركيا بشكل عام، على الرغم من بعض املواقف السلبية التي وصلت في بعض األحيان 
القبول  موضوع  أن  من  ذلك  جانب  إلى  الدراسة  رت 

ّ
وحذ لألجانب.  والكراهية  والعنصرية  التمييز  حد  إلى 

االجتماعي قد بلغ حده بحيث ال يمكن أن يستمر في وضعه الحالي إلى ما ال نهاية، ومن أن مستوى القبول 
االجتماعي قد تغّير على مدى السنوات القليلة املاضية مع النقاشات التي أثيرت حول منح الجنسية التركية 
للمهاجرين السوريين. لكن الدراسة التي أجراها أردوغان في هذا الصدد، عام 2018، كشفت بوضوح أن 
ا. وأظهرت نتائج 

ً
املجتمع التركي ال ينظر بعين االستحسان إلى مسألة منح الجنسية التركية للسوريين إطالق

الدراسة التي أجراها Quadir وÇimen في قونية عام 2018، أن املواطنين األتراك ال يرحّبون بمنح الجنسية 
لها ذلك من الناحية االقتصادية واالجتماعية واألمنية. 

ّ
التركية للسوريين، بسبب األخطار التي قد يشك
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السوريين  نظر  لوجهة  متبادل  تحليل  إجراء   )702-Gülyaşar, 2017; 688( لـ  أخرى  دراسة  في  وتم 
بخصوص اكتسابهم الجنسية التركية، ووجهة نظر املواطنين األتراك حول منح السوريين الجنسية التركية، 
منها  ا من أسباب عدة، 

ً
انطالق ا، 

ً
أتراك يكونوا مواطنين  أن  في  البحث، رغبتهم  السوريون، وفق هذا  فأظهر 

يرغبون  التي  األماكن  في  التجارية  أنشطتهم  ممارسة  وسهولة  القسرية،  اإلعادة  من  الخوف  من  التخلص 
التركي. وعلى العكس من  في االقتصاد  انتمائهم للدولة بما يحققونه من مساهمة أكبر  فيها بحرية، وزيادة 
رغبتهم  عدم  عن  معّبرين  للسوريين،  الجنسية  منح  موضوع  التركي  الشعب  من  كبيرة  نسبة  تعارض  ذلك، 
جريت 

ُ
بديمومة الضيافة، وأنه يجب العمل لتأمين عودتهم إلى ديارهم بمجرد انتهاء الحرب. أما في دراسة أ

Çiftçi )2018: 2253( مع 1614 فرًدا في عموم تركيا، فقد أظهرت نتائجها أن املواطنين األتراك ال يحملون 
أحكاًما مسبقة ضد السوريين، وأنهم يملكون تصورات ومواقف أكثر إيجابية تجاههم في قضايا مثل منحهم 
نتائج هذه  الجريمة لديهم، لكن كانت تصوراتهم ومواقفهم، وفق  امليول الرتكاب  ر 

ّ
توف العمل، وعدم  حق 

الدراسة، أكثر سلبية فيما يتعلق بقضايا منح السوريين حق املواطنة والعيش املشترك، وبالتعاطف معهم. 
جري )Apak: 133- 138( عام 2015، فقد 

ُ
أما في البحث ذي الصلة بتوقعات السوريين املستقبلية، الذي أ

ا، مع اختالف التوجه في هذا املوضوع، 
ً
أبدى 76.5 % من املهاجرين رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين أتراك

بحسب الجنس واملستوى التعليمي واألصول العرقية. وبناًء على ذلك؛ فإن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن 
الرجال املشاركين كانوا أكثر رغبة في الحصول على الجنسية التركية مقارنة بمشاركات النساء، وأن نسبة 
الراغبين في الحصول عليها لدى ذوي مستوى التعليم املنخفض أعلى منها لدى األفراد ذوي التعليم العالي 
الذين فّضلوا بالدهم على البلدان األكثر تقدًما. ومن املالحظ أن النتائج التي تم الحصول عليها في األبحاث 
التي تناولت هذا املوضوع قد أبدت تشابًها إلى حد بعيد في ما بينها. لكن، مهما كان مستوى قبول املواطنين 
األتراك االجتماعي للسوريين مرتفًعا فإن النهج اإليجابي يتحول إلى نهج سلبّي عندما يتعلق األمر بالحصول 
على حق املواطنة موضوع البحث. وأخيًرا، إن ما يميز هذا البحث عن الدراسات األخرى هو محاولة نقل آراء 
املهاجرين السوريين، ومقارباتهم حول موضوع الضيافة واملستقبل، وتوقعاتهم بشأنها، وكذلك آرائهم بشأن 

الحصول على الجنسية التركية، ووضع املقترحات والتوصيات الخاصة بهذه العملية.

أدى الجدل املتزايد حول حصول املهاجرين السوريين على الجنسية التركية أخيًرا إلى زيادة االهتمام بهذه 
املسألة، وحّتم على املسؤولين إعالم العامة، عبر التصريحات التي كانت تصدر عنهم من وقت آلخر. ولهذا 
الجنسية  منح  باملعلومات حول  الخاص  االجتماع  في  ببياٍن،  الداخلية سليمان صويلو  وزير  أدلى  الغرض، 
ُمنح  اليوم في تركيا في وضع الحماية املؤقتة،  التركية للسوريين، مفاده أن »3.639.284 سورًيا موجودون 
 ». )T24 haber, 2019(. ومن 

ً
الجنسية منهم حتى اآلن 92.280 شخًصا، بينهم 47 ألف بالغ، و45.280 طفال

الفائدة بمكان تقييم القواعد املتعلقة بقانون املواطنة، من حيث فهمنا للثقافة والحضارة على أنه ضرورة 
اجتماعية. وفي هذا اإلطار، بدأت ثقافة تعايش الشعب التركي مع الشعوب األجنبية تظهر مرة أخرى، كما 
كانت أيام العهد العثماني. وما دام مصير املسألة سورية غامًضا، فمن املتوقع أن يزداد عدد الحاصلين على 

الجنسية التركية بين املهاجرين السوريين، كّل عام.
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 في تغيير مستوى القبول االجتماعي، 
ٌ
إن عملية انتقال السوريين من مرحلة الضيافة إلى املواطنة حاسمة

حاجة  هناك  السوريين،  للمهاجرين  الجنسية  منح  وهي  الدار،  أصحاب  أغلبية  بها  يرحب  ال  معادلة  ففي 
ر 

ّ
للبحث في األسباب الكامنة وراء هذا املوقف. ومن املهم جًدا جمع البيانات بالوسائل العلمية حول ما يفك

فيه املهاجرون السوريون بشأن املواطنة، وملاذا يرغبون أو ال يرغبون فيها؟ إضافة إلى طلبهم الحصول على 
الجنسية، فإن توقعاتهم املستقبلية هي قضية أخرى يجب أخذها بالحسبان في هذه العملية. فالتوقعات 
املستقبلية لألفراد ترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها، وبالصعوبات التي يواجهونها، فقد يعاني أولئك الذين 
وقد  املستقبلية،  الخطط  وضع  في  صعوبات  مختلفة،  مستويات  على  السورية،  األزمة  بسلبية  يشعرون 
يدخلون في توقعات وتخمينات سلبية نحو املستقبل، غير أن الحلم املشترك الذي يلهم معظم املهاجرين 
 مهًما في عدم 

ً
 أفضل، وخصوًصا أن عدم التوصل إلى حل املشكلة السورية كان عامال

ً
هو انتظارهم مستقبال

السوريين  املهاجرين  توقعات  عن  الكشف  جًدا  املهم  من  السبب  ولهذا  النهائية.  قراراتهم  السوريين  اتخاذ 
املستقبلية، وعن تصوراتهم من هذا الجانب أيًضا، بالوسائل العلمية.
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منهج البحث

واملعمقة  املستفيضة  الدراسة  إمكانية  لتأمين  تعمل  التي  النوعي  البحث  طرائق  الدراسة  هذه  تعتمد 
لوجهات نظر املهاجرين السورين في تركيا، بخصوص مواضيع »الضيافة« و«املواطنة«. فاألبحاث النوعية 
تنصّب حول كيفية فهم الناس للحياة والعالم، وترتبط بطريقة إنشاء املعاني واملفاهيم، لذلك فإن الغاية 
وتتمثل   .)Merriam, 2013: 24( وتفسيرها  املعاني  تلك  عن  الكشف  هي  النوعي  البحث  من  األساسية 
الخطوة األولى واألكثر أهمية في هذه الطريقة في الكشف عن نوعية األسئلة التي تبحث عنها الدراسة، وعن 
أبعد  هو  ما  يتضمن  النوعي  فالبحث   .)Kümbetoğlu, 2012; 34( األسئلة  لهذه  املعطاة  اإلجابات  نوعية 
من استخدام البيانات غير الرقمية وغير املنظمة، مثل أسئلة عامة وبحثية تصبح أكثر وضوًحا مع تقدم 
الدراسة )Punch, 2011; 30(. فالغاية هنا هي الحصول على معلومات عميقة من خالل الكشف عن أفكار 
عد إحدى تقنيات جمع البيانات النوعية ِبعّدها 

ُ
املشاركين. ولهذا السبب تم االعتماد على »املقابلة« التي ت

يتم  لم  التي  القضايا  للكشف عن بعض  ر األساس 
ّ
توف التقنية  البيانات، فهذه  الطرق مالئمة لجمع  أكثر 

البحث عبر نموذج شبه  تم إجراء  لذلك  املجال إلدخال إضافات جديدة.  في األسئلة، وتتيح  إليها  التطرق 
هيكلي )منظم( من أجل تق�ّشي املوضوع بتفاصيله العميقة، من خالل األسئلة الجديدة، ومن خالل تأمين 
 - االجتماعي  املظهر  عن  تكشف  أسئلة  من  النموذج  هذا  يتألف  املقابلة.  لسير  وفًقا  املعلومات  في  التنوع 
االقتصادي والديموغرافي، وأسئلة تهدف إلى الكشف عن قضايا الضيافة واملواطنة والتوقعات املستقبلية 

حولها.

االجتماعية  الخصائص  مختلف  من  سورًيا  مهاجًرا   20 مع  مقابالت  الدراسة  سياق  في  أجريت 
والديموغرافية، يقيمون في مركز مدينة باطمان، في شهر آب/ أغسطس عام 2019. وتم في سبيل الوصول 
منازل  في  املقابالت  وتمت  للعينات.  الهدف  أخذ  تعتمد  التي  الثلج  كرة  عينات  تقنية  تطبيق  املشاركين  إلى 
منها 20-15  مقابلة  استغرقت كل  التي  املقابالت  في  ترجمان، واسُتخدمت  بواسطة  لوجه  املهاجرين وجًها 
دقيقة في املتوسط، أجهزة تسجيل الصوت، بعد الحصول على إذن مسبق. وتم بعد جمع البيانات منها حل 
املهاجرون  عطي 

ُ
)الحاسوب(، وأ في الوسط اإللكتروني  التسجيالت الصوتية من قبلنا، وتفريغ كل مقابلة 

ا على مبدأ 
ً
 من أسمائهم الحقيقية حفاظ

ً
املشاركون في الدراسة أسماء مستعارة، مثل K 1( وK 2 و)K 3، بدال

 وصفًيا في سياق أهداف الدراسة 
ً

السرية. وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها في املقابالت تحليال
 

ً
تحت ثالث فئات رئيسية هي »الضيافة« و«املواطنة« و«التوقعات املستقبلية«. تم في عملية التحليل أوال

تنظيم البيانات عبر قضايا الضيافة واملواطنة واملستقبل، التي ركزت عليها األسئلة الواردة في نموذج املقابلة. 
الجنسية  على  والحصول  الضيافة  بموضوع  يتعلق  عّما  السوريين  املهاجرين  وتصورات  آراء  نقل  جرى  ثم 

وآفاقهم املستقبلية، إلى قسم النتائج واملخرجات مباشرة، من أجل العمل على تقييمها.
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نتائج الدراسة

أشارت نتائج الدراسة إلى أن املشاركين تراوح أعمارهم بين 19 - 68 عاًما، وإلى أن أغلبية هؤالء هم من 
املهاجرين السوريين القادمين من مدينة القامشلي. والسبب الرئي�شي لهذا هو وجود أقارب لهؤالء املهاجرين 
في مدينة باطمان. كما بّينت النتائج أن أغلبية املشاركين الذين شملتهم الدراسة متزوجون، ويختلف تاريخ 
دخولهم إلى تركيا بين الواحد واآلخر. ووفًقا ملبدأ السرية في الدراسة تّم ترتيب الرموز املتعلقة باملشاركين 
وحظ أن 

ُ
بحسب رقم املشارك )ك 1، ك 2، ك 3 ......( وجنسه وعمره واملدينة التي قدم منها من سورية. ول

هناك توزًعا متقارًبا من حيث عدد الرجال والنساء. وأخيًرا، تّم في قسم النتائج دمج اآلراء واألفكار املتماثلة 
 من تفريغ كل املحادثات التي تم الحصول عليها إلى نصوص.

ً
وتقييمها، بدال

نظرة املهاجرين السوريين إلى خطاب »الضيافة« 

 توجيه األسئلة املتعلقة بنظرة املهاجرين السوريين حول تعريفهم تحت ُمسّمى 
ً
تم في نطاق الدراسة بداية

»الضيوف«، ومنها هل هذه التسمية تسبب االنزعاج لهم أو ال؟ وجرى العمل الستشفاف احتمال وجود 
تغيير في منظور املجتمع املضيف حول هذه القضية، من خالل تعابير وإفادات املهاجرين. وبناء على ذلك، 
ا، وأن املجتمع املضيف يتصرف على هذا النحو. 

ً
فقد أفاد معظم املشاركين بأنهم يرون في أنفسهم ضيوف

ولكن ثمة مشاركون أيًضا ذكروا أن النظرة تجاههم قد حدث فيها بعض التغيير مع مرور الوقت وطول مدة 
خذت فيها وجهات نظر املهاجرين السوريين 

ُ
العملية. وتبّين عند مشاركة مقاطع من بعض املقابالت التي أ

حول موضوع »الضيافة«، سيطرة الشعور والعبارات التالية:

»هي كلمة عادية وطبيعية جًدا، نحن ضيوف هنا )القامشلي ك 13، ك، 33(. ماذا يمكنني أن أقول؟ أنتم 
أصحاب الضيافة ونحن الضيوف« )القامشلي ك 9، أ، 26(. و«أنا لست منزعًجا من كونهم يرونني ضيًفا« 
)القامشلي ك 6، أ، 55(. والدولة التركية تعاملنا كضيوف، وقد طبقت برنامًجا جيًدا للمهاجرين« )الحسكة 
1، أ، 25(. وقال أحد املشاركين معبًرا عن رأيه: »أنا لست منزعًجا من مخاطبتي كضيف، لكنني أشعر  ك 
نسلب  أننا  لو  كما  ويعاملوننا  إلينا  األتراك  املواطنين  بعض  ينظر  لنا..  األفراد  بعض  احتقار  باألسف من 
حقوقهم. غير أني ال أعّمم ذلك، وفي إحدى املرات سألني أحدهم: ملاذا هربتم.. ملاذا لم تبقوا في بالدكم؟ 

فقلت له إن اجدادي من هذه البالد.. ومشيت« )القامشلي ك 11، أ، 64(. 

بثيابنا  الحرب  من  فررنا  »لقد  عجل:  على  املفروضة  الظروف  نتيجة  بالده  غادر  آخر،  مشارك  وأفاد 
ومالبسنا فقط. في البداية مّدوا لنا يد العون وقّدموا لنا الدعم ولو بالقدر اليسير.. ماذا يمكننا أن نقول 
إن كان الشعب والدولة يدعوننا بالضيوف؟« )القامشلي ك 20، ك، 51(. بينما قال مشارك آخر: »الشعب 
ا 

ً
املضيف متألم من الوضع الذي نحن فيه، ويقتربون منا بمشاعر إنسانية جًدا، ويعّدوننا كما لو كنا ضيوف
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ا من وجهة النظر التي تفرضها ثقافتنا في احترام الضيف، فقد 
ً
في منازلهم« )الحسكة ك 10، أ، 32(. وانطالق

أجاب أحد املشاركين على السؤال، فقال: »أنا ضيف، وعلى املضيف دائًما أن يعرف قيمة وقدر ضيفه.. 
وهذا ما وجدته هنا، أقسم أنني ال أستطيع أن أنكر ذلك. هناك أناس طيبون وأناس سيئون في كل دولة، 

ولكن ال يمكننا أن ننكر أننا وجدنا قدرنا وقيمتنا هنا« )القامشلي ك 16، أ، 68(. 

املساعدة.. استقبلونا كضيوف، وعاملونا  لنا  أول مرة قدموا  إلى هنا  وقال مشارك آخر: »عندما جئنا 
 .)31 2، أ،  معاملة حسنة، ولكن بعد أن بدأت تظهر بعض املشاكل أصبحوا يغضبون منا« )الحسكة ك 
وأفاد مشاركان آخران بقوله: »بعض الناس يعاملوننا ويحبوننا كضيوف، بينما البعض اآلخر ال يتصرف 
كذلك« )دمشق ك 17، ك، 29(«. »عوملنا معاملة حسنة أحياًنا، وسيئة في أحيان أخرى في السابق« )حلب 
ا، ولسنا بمهاجرين.. 

ً
: »نحن لسنا ضيوف

ً
ك 12، أ، 19(. وعّبر مشارك عن وجهة نظره من منظور مختلف قائال

نحن أفراد موضوعون تحت الحماية املؤقتة« )القامشلي ك 19، أ، 63(. 

موضوع  طبيعي  بشكل  تقّبلهم  عن  أعربوا  السوريين  املهاجرين  غالبية  فإن  األقوال،  هذه  كل  على  بناًء 
النظرة إليهم نظرة ضيف، غير أنهم عّدوا أن بعض األساليب اإلقصائية التي مورست ضدهم كانت خاطئة. 
أما الرأي اآلخر الذي تّم التعبير عنه بشكل متكرر خالل مواصلة الحديث، هو حقيقة عدم إمكانية تعميم 
هذه املواقف والخطابات اإلقصائية التي ظهرت بين الحين واآلخر في أوساط املجتمع املضيف. وكما جاء ذكره 
في دراسة سابقة أجريت من قبل )تورك، 2019(، أنه على الرغم من بعض خطابات الصراع التي تأججت 
العام بعد هذه  الرأي  بين الحين واآلخر عبر وسائل اإلعالم، فإن غياب نموذج صراع خطير ينعكس على 
السنين التي انقضت، أظهر أن ردود األفعال قد تم املبالغة فيها من قبل بعض الشرائح االجتماعية. ويمكن 
القول من حيث النتيجة: إن املهاجرين ليس لديهم مشكلة جدية فيما يتعلق بتحديد هويتهم كضيوف. ولكن 
في هذه املدة التي يستمر فيها غموض الوضع في سورية، انعكس النهج االنفعالي لكل من املهاجرين واملجتمع 

املضيف على السواء، تجاه الظروف واملواقف الراهنة، على البيانات البحثية التي بينوها. 

آراء املهاجرين السوريين بخصوص املواطنة وتوقعاتهم بشأنها

الدول وجًها لوجه مع شكوك  الثانية قد وضع  العاملية  الحرب  بعد  الذي حدث  السيا�شي  التغيير  كان 
)احتماالت غير معروفة( فيما يتعلق باملستقبل )Bernstein, 2008; 155(. فعلى الرغم من الدمار الذي تولد 
التي  العاملية، للحروب والصراعات  الفاعلة  للجهات  املباشر  أو غير  املباشر  الدعم  عن هذه الحرب، فإن 
تتواصل في مناطق جغرافية مختلفة، قد زاد من عدم اليقين بشأن ما سيواجهه الناس الذين يعيشون في 
. ففي هذا السياق، ما يزال موضوع انتهاء الحرب بالوكالة املتعددة األطراف في سورية، 

ً
هذه البلدان مستقبال

ا بغموضه حتى اآلن. 
ً
والتي تحولت إلى واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في القرن الذي نعيش فيه، محتفظ

 حول ما يجب أن يكون عليه املركز القانوني الرسمي لـ 3.7 مليون الجئ سوري 
ً

د هذا الغموض جدال
ّ
وقد ول

أحد  هو  مستقبليين؟  كمواطنين  أم  كضيوف،  حياتهم  السوريين  أيواصل  سؤال  وكان  تركيا.  في  يعيشون 
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القضايا التي تمت مناقشتها كثيًرا في اآلونة األخيرة. فقد صيغت السياسات في تركيا في البدايات على حجم 
 مؤقتة عابرة، وتوقًعا بعودة املهاجرين إلى 

ٌ
الحماية املؤقتة اعتقاًدا بأن ما يجري في سورية من أحداث حالة

العملية  اعتماًدا على فكرة وقتية هذه  السوريين  املهاجرين  الشعب  تقّبل  بالدهم خالل مدة قصيرة. وقد 
أيًضا.

حالة  تحول  مع  والنقاش  الجدل  قضايا  أهّم  املواطنة  إلى  واالنتقال  الجنسية  اكتساب  مسألة  كانت 
 باتت 

ً
البقاء املؤقت إلى حالة الديمومة. وكانت مسألة منح املهاجرين السوريين الجنسية واملواطنة مسألة

تتردد منذ عام 2016. لهذا السبب، كان من املهم في األدبيات الوقوف على آراء املهاجرين السوريين الذين 
أصبحوا في موقع الفاعل في هذه املناقشات في ما يتعلق بموضوع الحصول على الجنسية التركية، ونقلها من 
ناحية القضايا االجتماعية والنفسية واألمنية. وفي هذا السياق تم توجيه األسئلة في املقابالت التي تمت مع 
املشاركين، هل يرغبون في الحصول على الجنسية التركية أم ال؟ كما تم سؤالهم باإلضافة إلى ما يتعلق بهذا 
ا، أو عدم رغبتهم في ذلك، ونوع املكاسب 

ً
السؤال، أسئلة حول سبب رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين أتراك

التركية.  الجنسية  املعايير املشترطة ألخذ  ا، وأسئلة حول 
ً
أتراك في حال أصبحوا مواطنين  التي سيحققونها 

إلى أن أغلبية املهاجرين السوريين املشاركين في املقابلة أبدوا رغبتهم في أن يصبحوا  وبداية تجدر اإلشارة 
 جًدا. 

ً
بعد كان قليال يقرروا  لم  الذين  أو  املواطنة،  في  الراغبين  ا، لكن عدد األشخاص غير 

ً
أتراك مواطنين 

وكان أغلبية املهاجرين املترددين هم من األفراد الذين لم يتمكنوا من الحصول على املواطنة، على الرغم 
جبروا 

ُ
من رغبتهم في ذلك. وقد أفصح أولئك الذين فقدوا أملهم في الحصول على الجنسية التركية عن أنهم أ

على اللحاق بجنسيات الدول األوروبية. لذلك، فإن عدد املشاركين الذين أبدوا عدم رغبتهم في أن يصبحوا 
ا كان منخفًضا جًدا.

ً
مواطنين أتراك

وأكثر  األوروبية،  الدول  في  أو  تركيا  في  مواطنين  يصبحوا  أن  في  السوريين  املهاجرين  بين  الرغبة  تتجلى 
من ذلك الرغبة في املساواة أمام القانون، واالندماج في الحياة االقتصادية من خالل القلق على املستقبل. 
فأغلبية املهاجرين الذين تمت مقابلتهم فقدوا إلى حد بعيد إيمانهم بانتهاء الحرب والتئام جراحهم، وفقدوا 
كل أمل لهم في العودة إلى بالدهم. وبمشاركة بعض املقاطع من املقابالت، سيتم فهم هذه األسباب بشكل 

أكثر وضوًحا:

فقد تبين أن كلمتي »الحق« و »األمن« كانتا تتكرران بين أولئك الراغبين في اكتساب املواطنة. وإن أبرز 
اآلراء املتشابهة كانت على شكل: »أرغب في االستفادة من كل الحقوق التي يستفيد املواطنون األتراك منها 
32(«. وقال أحد  10، أ،  34- القامشلي ك 8، أ، 60- الحسكة ك  4، أ،  31- دمشق ك  2، أ،  )الحسكة ك 
املشاركين: »إذا بقينا 10 سنوات أخرى فسنعود، ألننا لسنا مواطنين. ولكن إذا أصبحنا مواطنين فسنتمتع 
وليس  التركي  املواطن  معاملة  أطفالنا  سيلقى  مواطنين  نصبح  عندما  تركي.  مواطن  كأي  الحقوق  ببعض 
بسبب  ضمان  مصدر  يعدُّ  الجنسية  اكتساب  أن  تظهر  اإلفادات  هذه   .)25 أ،  1ـ  ك  )الحسكة  السوري« 

إزاحته خطر اإلعادة.
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يقّيمون  السوريين  املهاجرين  أن  املالحظ  لكن  أيًضا.  االلتزامات  من  جملة  معها  تجلب  مواطنة  فكل 
اكتساب الجنسية التركية بشكل أكبر من خالل الحقوق التي سيحصلون عليها. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
ترتيب أسباب طلب الجنسية باالستناد إلى االعتقاد بأنها ستفتح مساحات أكبر لهم للعمل في سوق القوى 
العاملة، وللتخلص من العمل بأجور منخفضة بال ضمانات، وإلزالة الغموض املتعلق بالتعليم وباملستقبل. 
ويرى املهاجرون السوريون أنه مع املواطنة سيتخلصون من حالة النظر إليهم كعمالة رخيصة، وستنتهي 
حالة عدم تمكنهم من استيفاء مقابل أتعابهم. وقال أحد الذين يأملون بالحصول على فرص عمل عندما 
التركية، ستزداد فرص عملي عندما  الجنسية  باكتساب  أرغب  »بالطبع  املشاركين  من  الجنسية  يكسبون 
ا قانونية متساوية، مثلي مثل أي مواطن تركي، ولن ُينظر إلّي على أنني 

ً
أحصل عليها.. وعندها سأمتلك حقوق

متساوين  نكون  أن  يمكننا  ال  ربما  مقابل عملي..  على  سأحصل  أعمل  عندما  البالد..  على  اقتصادي  عبء 
%100 في التطبيق.. ولكن من ناحية الدولة لن يكون هناك فرق.. وإن ُوجد فرق فبسبب النقص في اللغة، 
وهذا نابع من قدومنا من بلد مختلف.. وهي حالة سيتم االعتياد عليها مع الزمن« )دمشق ك 17، ك، 29(. 
واختصر مشارك آخر الوضع على الشكل التالي: »إن املواطنة ستتيح لنا الحصول على فرص العمل وشراء 
زهيدة.  بأجور  للعمل  مضطرون  ولكننا  أيدينا،  من  أعمالنا  سلبتم  إنكم  لنا  يقول  هنا  الجميع  املمتلكات. 
دفع« )القامشلي ك 15، ك، 19(. قالت إحدى املشاركات كانت تعمل معلمة مدرسة، 

ُ
كما أن تأميناتنا ال ت

من  الجنسية  على  الحصول  أود  »بالطبع  أطفال:  ثالثة  مع  باطمان  مدينة  في  واستقرت  الحرب  من  وفّرت 
أجل مستقبل أطفالي ألنني أعتقد أنني لن أتمكن من إنشاء النظام الذي بنيته في باتمان في بلدي مرة ثانية« 
)حمص ك 7، ك، 47(. وهناك مشارك آخر يبلغ من العمر 19 عاًما ويساهم في ميزانية األسرة عن طريق بيع 
]السميد[ قال: »عندما أكون مواطًنا فسأحصل على عمل أفضل، وستصبح حياتي الدراسية أكثر تنظيًما« 
)حلب ك 12، أ، 19(. فهم يرون في املواطنة نقطة ارتكاز رئيسية في تحقيق توقعاتهم ومنتظراتهم املستقبلية.

أما املهاجرون السوريون املترددون في قرارهم بشأن املواطنة التركية )قد ُيشار إلى معظم هؤالء األفراد 
هذا  اتخذوا  فهم  اكتسابها(  من  يتمكنوا  لم  ولكن  التركية  الجنسية  على  الحصول  في  الراغبون  أنهم  على 
املوقف بسبب العوائق القانونية التي اعترضتهم. وتبّين دخولهم في عمليات البحث عن بدائل أخرى نتيجة 
عدم تلبية مطلبهم بالحصول على الجنسية. وفي الواقع تبّين بشكل جلي من بعض املقابالت تخلي هؤالء عن 
فكرة إيجاد البدائل في الدول األوروبية، فيما لو تم منحهم الجنسية التركية. فاملشكلة الرئيسية هنا تكمن 
في القلق من املستقبل؛ ألن املهاجرين السوريين يلحون في مسألة اكتساب الجنسية التركية إلنهاء مخاوفهم 
بشأن مستقبلهم، بسبب غموض الوضع في بالدهم. وأعرب مشارك يرغب في مغادرة تركيا وفي االنتقال إلى 
: »زوجتي تسعى في أوروبا من أجل الحصول على الجنسية البلجيكية. سأذهب عندما 

ً
بلجيكا، عن رأيه قائال

تتصل بي زوجتي. لذا، حتى لو أردت ذلك فال يمكنني أن أصبح مواطًنا تركًيا. ولكن لو كانت زوجتي هنا، بالطبع 
كنت أود أن أكون« )القامشلي ك 15، ك، 19(. وقال مشارك آخر يحمل مخاوف مماثلة: »أخطط للبقاء 
كالجئ أو كضيف طيلة وجودي هنا.. الدولة تقّدم املساعدات بالطبع، ولكن بسبب اإلمكانات املحدودة أريد 
االنتقال إلى أوروبا ومواصلة الحياة فيها.. سيعطوننا املزيد من الرواتب هناك.. قد يكون مستقبل أطفالنا 
أفضل من هذه الناحية، طبًعا لو كانت الظروف تسمح ملا كنت قد استبدلت تركيا بعشرة دول أوروبية.. 
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تركيا  أتمنى  ثقافتنا.. كنت  أوروبا.. فديننا واحد وكذلك  في  ليرة   10000 أثمن عندي من  ليرة هنا   2000 فـ 
القريبة من بلدي، ولكن لم يعد لدينا خيارات.. أريد أن أذهب لكي أتجنب الوقوع في موقع املتسول هنا. لو 
كانت اإلمكانات تسمح وحصلت على املواطنة ملا استبدلت تركيا ال بسورية وال بأملانيا.. ألننا مسلمون أيًضا« 
القرب االجتماعي والثقافي كان أحد املحددات  أن  ُيستّدل من هذه اإلفادات   .)49 )القامشلي ك 18، ك، 
 من اختيارهم مواطنة البلدان 

ً
الرئيسية بالنسبة للمهاجرين السوريين في التأكيد على الجنسية التركية بدال

األوروبية. وباملقابل، كانت املراجع الدينية واالجتماعية - الثقافية هي املحددة لسياسة الباب املفتوح التي 
اتبعتها حكومة الجمهورية التركية فيما يتعلق باملهاجرين السوريين منذ البداية. 

خلقت الصعوبات في االنتقال إلى الجنسية التركية الناتجة عن حالة الحماية املؤقتة، ومعوقات التنقل 
 من أفضل األمثلة 

ً
املرتبطة بها، تردًدا فيما يخص الحصول على الجنسية. وكانت إفادة أحد املشاركين واحدة

على املعضالت املتعلقة بمسألة اكتساب املواطنة، وقال: »أنا هنا منذ حوالي 8 سنوات. على الرغم من رغبتي 
لكن  لتركيا،  نحن ممتنون جًدا  التي وضعوها.  العقبات  بذلك بسبب  أرغب  أعد  لم  أن أصبح مواطًنا،  في 
أمامنا عقبات جدية فيما يتعلق بحرية الحركة. وبسبب العوائق التي واجهتها في قضية اكتساب الجنسية 
جوء، وتضررت بسببي عائلتي أيًضا. ففي الوقت الذي تكون فيه زوجتي مواطنة، أنا وأوالدي 

ّ
قّدمت طلًبا لل

لسنا كذلك. لذلك فأوالدي يقولون إنهم مثلي سيجّربون حظهم في الذهاب إلى أوروبا. وألننا سنفقد حقنا 
في الذهاب إلى أوروبا مع األوالد كالجئين في حال أصبحت مواطًنا تركًيا، فقد فقدت أملي في الحصول على 
الجنسية التركية هنا. العمر يتقدم بي وسأشيخ في األعوام القادمة. والدتي في العراق وال أستطيع زيارتها.. 
أعد  لم  ألنني  أوروبا  إلى  بالذهاب  أرغب  سوري،  مواطن  أنا  ضمانات..  لي  يكون  أن  أريد  أقاربي..  زيارة  أريد 
أستطيع الذهاب إلى هناك، ولم يعد لنا �شيء هناك أيًضا. ولكن لو أتيحت الفرصة لنا هنا بالطبع سأختار 

الجنسية التركية بدل الذهاب إلى أوروبا« )القامشلي ك 3، ك، 40(. 

بأن  في اكتساب جنسية دول أخرى غير تركيا، فهو االعتقاد  الراغبين  الرئي�شي عند أولئك  أما السبب 
اإلمكانات املادية أعلى في تلك الدول. ويعّبر هؤالء املشاركون عن مطالبهم بالجنسية استناًدا إلى رؤى تقول: 
إلى جنسية الدول األوروبية، فسيتم منحهم املزيد من الفرص واإلمكانات في  في حال تمكنوا من االنتقال 
تلك البلدان. أفاد أحد املشاركين موجًزا الوضع بـقوله: »ال أريد البقاء هنا بسبب الصعوبات االقتصادية في 
تركيا. خمسة من أوالدي الستة موجودون في أملانيا، وليس لدي هنا سوى طفل واحد، وهو مريض.. أريد أن 
أذهب إلى أملانيا مع زوجتي وابني.. اللغة والدين والثقافة هنا واحدة. بالطبع، ال أرغب بالذهاب إلى هناك بعد 
هذا العمر.. لو كانت الظروف االقتصادية مواتية لكنت قد بقيت هنا طبًعا. أنا أفضل تركيا على سورية.. 
ماذا يمكنني أن أفعل حتى أستطيع لم شمل أسرتي املشتتة مرة أخرى؟ اآلن سورية انتهت.. بطبيعة الحال 
لم يتم منحنا الجنسية قبل أن تبدأ الحرب.. تم منح الجنسية للبعض.. حيث بدأت عملية منح الجنسية 
من خالل العالقات الثنائية في سورية.. لن أعود إلى هناك بعد اليوم.. فإما أن أهاجر إلى أملانيا أو أعيش 
بقية عمري في تركيا« )القامشلي ك 11، أ، 64(. وقال مشارك آخر: »إن السبب في عدم رغبتي في الحصول 
على الجنسية هو سبب اقتصادي بحت. أجد صعوبة في تلبية احتياجاتي األساسية هنا. في حال ذهابنا إلى 
أوروبا سيكون هناك مزيد من املساهمات، كبدل اإليجار وبدل األطفال. إضافة إلى أنني سأجتمع بأوالدي 
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وأحفادي هناك. لهذه األسباب ال أريد الحصول الجنسية هنا، ليس لعدم حبي لتركيا، بل من أجل التخلص 
من الصعوبات املالية، ووحدة األسرة فقط« )القامشلي ك 20، ك، 51(. وعّبر مشارك أخر عن رأيه بالقول: 
االحتماالت«  األوروبية ألن هناك مزيد من  الدول  في  أكون مواطًنا  أن  أريد  هنا..  أكون مواطًنا  أن  أريد  »ال 

)القامشلي ك 9، أ، 26(. 

التركية  الجنسية  اكتساب  في  املشاركين  رغبة  عدم  أسباب  فكانت  تمت،  التي  املقابالت  بعض  في  أما 
هو  التركية،  الجنسية  على  الحصول  في  الرغبة  عدم  في  الرئي�شي  السبب  كان  فقد  لذلك،  ووفًقا  مختلفة. 
املخاوف من قطع املساعدات الحالية، وحجب اإلمكانات والخدمات التي يتلقونها في املجال الصحي. حيث 
بناء،  عبرت إحدى املشاركات قائلة: »إن أصبحت مواطنة سيتم قطع كافة املساعدات عني.. زوجي عامل 
يعمل يوًما ويتوقف 10 أيام، فال يوجد عمل.. لن أتمكن من مراجعة املشفى والحصول على الدواء.. لهذا 
السبب ال أود الحصول على الجنسية« )القامشلي ك 13، ك، 33(. وفي إفادة مشابهة قال آخر: »ال أرغب في 
ا من قطع املساعدات عني كاملشافي والدواء والفحم، أنا انتظر أن تنتهي هذه 

ً
الحصول على الجنسية خوف

الحرب في أقرب وقت لكي أعود إلى آخر ولد لي بقي في بلدي« )القامشلي ك 13، ك، 68(.

إلى جانب أن قضية املواطنة هي عنصر سيا�شي يؤثر في انتماءات الناس، فهي تتضمن اكتساب هوية 
أيًضا. ومن أحد األسباب الرئيسية في عدم الرغبة في الحصول على الجنسية التركية، هو الشعور لدى هؤالء 
األفراد باالنتماء والحنين إلى سورية، وإيمانهم بانتهاء الحرب والعودة إلى وطنهم. وقد عّبرت إحدى املهاجرات 
السوريات عن سبب عدم رغبتها في أن تصيح مواطنة تركية من خالل الصورة النمطية »السورية« التي كونها 
بعض املواطنين األتراك ضدهم، فقالت: »بين عامي 2013-2016 كنت موجودة في تركيا ثم عدت إلى بلدي 
ثانية.. وبعد مدة سنة عّدت إلى تركيا مرة أخرى عن طريق الزواج.. أريد للحرب التي في بلدي أن تنتهي.. فعائلتي 
هناك. تزوجت أنا وزوجي في العام املا�شي إذ عدنا إلى تركيا.. إذا عاد زوجي إلى سورية فسيتم استدعاؤه إلى 
الخدمة العسكرية على الرغم من تأديته الخدمة من قبل.. أود العودة بعد انتهاء الحرب. لن ينظر إلينا أبًدا 
كمواطنين متساوين.. وبقدر ما أرى، فإن مقولة »سوري« لن تنتهي أبًدا. نعم، صحيح أنه يوجد بيننا أناس 
سيئون وهناك من يتسول، لكني أشعر باألسف لرؤيتنا كلنا بنفس ال�شيء.. إن هذا الوضع يحط من قدرنا 
 من معاناة اإلذالل هنا« )القامشلي ك 5، ك، 21(. وأوجزت متقابلة 

ً
ويهيننا، لذلك أريد العودة إلى بلدي بدال

أخرى موضوع عدم رغبتها بالحصول على الجنسية بسبب شوقها لوالديها على النحو اآلتي: »أريد العودة إلى 
بلدي فعائلتي ما تزال في سورية.. ولكن ال أمان على حياتنا هناك، حيث ال قواعد وال قوانين.. سأعود متى ما 
تحسن الوضع« )القامشلي ك 14، ك، 24(. وأفاد مشارك آخر لم يبد رغبة بالحصول على الجنسية بقوله: 
»بعد أن تعود األوضاع في بالدي إلى طبيعتها سأعود إلى أر�شي ووطني من أجل حماية حقوقي« )القامشلي ك 

19، أ، 63(. 

أما القضية األخرى التي تمت مواجهتها خالل املقابالت، فكانت مشكلة املواطنة بين أفراد األسرة نفسها. 
ص مشارك قدم من سورية مع أفراد أسرته وحصل على الجنسية التركية هذا الوضع الثنائي السائد في 

ّ
يلخ

نفس املنزل والذي يلحق الضرر بباقي أفراد العائلة اآلخرين على النحو التالي: »أنا مواطن تركي، لكن أفراد 
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عائلتي اآلخرين ليسوا مواطنين بعد.. أنا بفضل هذه الهوية أتمكن بسهولة من ممارسة حقوقي كأي مواطن.. 
يمكنني التنقل والسفر أينما أريد. ولكن بسبب عدم كون زوجتي وأوالدي مواطنين، فإنهم محكومون بالوثيقة 

املؤقتة التي منحتها لهم إدارة الهجرة« )القامشلي ك 6، أ، 55(. 

على  وبناًء  املواطنة،  اكتساب  بمعايير  املتعلقة  تلك  هي  أيًضا  للمشاركين  توجيهها  تم  التي  األسئلة  ومن 
أحد  يفصح  فبينما  تشابًها.  أظهرت  الجنسية  إلى  االنتقال  معايير  حول  املهاجرين  نظر  وجهات  فإن  ذلك، 
: »بالطبع، سيكون لكل دولة قواعدها الخاصة بها. ومن واجبنا نحن في املقام األول مراعاة 

ً
املشاركين قائال

نفسها«  الحقوق  امتلكنا  قد  القواعد سنكون  لهذه  امتثلنا  فإذا  مناقشتها..  علينا  ينبغي  ال  القواعد..  هذه 
)القامشلي ك 11، أ، 64(. يقول مشارك آخر في تشبيٍه أكثر إثارة لالهتمام: »قد ال يقبل اإلنسان أي فرد في 
بيته.. والوطن هو بمثابة املنزل أيًضا، فقبول شخص ما كمواطن، يشبه إدخال أحدهم إلى منزلك. إذا أردت 
يوًما ما إدخال أحدهم إلى بيتي، فيجب عليه بالطبع االلتزام بقواعد هذا البيت، فهذه القواعد مثلما هي 
موجودة في بيتي، يجب أن تكون موجودة في القوانين التركية أيًضا، سواء كانت مؤقتة أم دائمة« )القامشلي 
بالتعايش والتكيف  املتعلقة  أما مشارك آخر فقد أجاب على السؤال من خالل األبعاد  20، ك، 51(.  ك 
املعايير  أرى  »ال   :

ً
قائال به  الخاصة  الثقافية  هويته  عن  التخلي  إلى  الحاجة  دون  من  املضيف  املجتمع  مع 

التي يمكن أن تشكل عائًقا لثقافتي ولغتي وممارسة حياتي إيجابية. ولكن بالطبع هناك معايير معينة تجاه 
األفعال السلبية.. ويجب أن تكون« )القامشلي ك 19، أ، 63(. وقالت إحدى املشاركات: »على الدولة بطبيعة 
بتصرفات  قاموا  الذين  أو  الجريمة  في  املتورطين  تجنيس  عدم  حقها  ومن  القواعد،  هذه  تضع  أن  الحال 
سلبية. لكن ال ينبغي لها حرمان الناس من الجنسية ملجرد أنهم لم يتعلموا اللغة. أنا امرأة، فكيف لي أن 
تعلم اللغة بعد هذا الوقت؟ فبعض العوائق جيدة، ولكن بعضها اآلخر سلبي« )القامشلي ك 3، ك، 40(. 
وعند تذكير املشاركة بإلزامية تعلم اللغة في الدول األوروبية، سكتت للحظة.. ثم قالت: »ال يمكنني تعلم لغة 

هناك.. طبًعا أريد أن أتعلم.. لكنني كبيرة في السن ولم يعد بإمكاني التعلم«. 

ا من هذه اللقاءات كلها أظهرت نتائج الدراسة أن بعض املهاجرين تراودهم األحالم األوروبية منذ 
ً
انطالق

الحلم  في تركيا، مثل فكرة تحقيق  الشعور بعدم االرتياح  أكثر من  أموًرا  يتبادلون  البداية. فهؤالء األفراد 
األوروبي الذي حافظ على صالحيته بالنسبة إليهم على الرغم من مرور السنين، إذ يتم سوق هذه الفكرة 
في املقدمة بسبب هجرة بعض أفراد العائلة إلى أوروبا، واالعتقاد بوفرة اإلمكانات والفرص التي سيحصلون 
عليها هناك. لكن التطورات األخيرة التي حدثت على الحدود األوروبية، وتصاعد الفكر السيا�شي العنصري 
النقاش  بحالة من  املهاجرين هذا  إمكانية تحقيق حلم  أوروبا، قد أكسا مسألة مدى  في  للهجرة  املناهض 
والجدل. وأخيًرا، وجد املهاجرون أن املعايير املشروطة للحصول على الجنسية التركية معقولة إلى حد كبير، 

حيث إنهم لم يتجاهلوا حقيقة أن لكل دولة معاييرها الخاصة في هذا الخصوص.
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توقعات املهاجرين السوريين وتطلعاتهم املستقبلية

هي  البحث،  هذا  عليها  يركز  التي  املوضوعات  إحدى  عّد 
ُ
ت التي  املستقبلية  التصورات  أو  التوقعات  إن 

من القضايا املهمة لجهة عملية تكّيف واندماج املهاجرين السوريين. ألن التوقعات املستقبلية تتوافق مع 
في  الذي يكتنف الوضع  موضوعات كيف.. وأين.. ومع من يرغب أن يكون األفراد؟ ألن الغموض واإلبهام 
سورية فيما يتعلق بزمن انتهاء الحرب، أدى دوًرا كبيًرا في صياغة وتشكيل التطلعات املستقبلية للسوريين 
الذين هاجروا إلى تركيا ألسباب قسرية إجبارية. فعلى الرغم مما يحدث في األرا�شي السورية، وعلى الرغم 
من عدم اليقين بشأن وضعهم القانوني والجدل الدائر حول مسألة منحهم املواطنة في تركيا، املهاجرون 
ينتظرون ويتوقعون أن يكون املستقبل أفضل بالنسبة لهم. وبمشاركة اقتطاعات من بعض املقابالت التي 
 من القلق واملخاوف.

ً
تمت، يمكن مالحظة أن املهاجرين السوريين يبنون توقعاتهم املستقبلية على األمل بدال

على الرغم من عدم اليقين بشأن متى ستنتهي الحرب في بالدهم، فإن حنينهم إلى وطنهم كان أحد املشاعر 
البارزة في معرض تعبير املهاجرين عن تطلعاتهم بشأن املستقبل. حيث كانت أقوال بعض املشاركين كـ »أريد 
أن تنتهي الحرب في بلدي« )القامشلي ك 3، ك، 40- دمشق ك 4، أ، 34(. و«فلتنتهي الحرب وليعم السالم 
في تلك األرا�شي، ولتصبح بالدي جميلة مرة أخرى« )القامشلي ك 5، ك، 21(. و »أريد انتهاء الحرب والعودة 
إلى بلدي ». تعبيًرا عن شوقهم وحنينهم إلى وطنهم. مشارك آخر لم يتم قبوله كمواطن في بالده منذ سنوات، 
يتم قبولي كبشر  أوّد أن  بلدي.  في  يفصح عن تطلعاته املستقبلية كاآلتي: »أريد أن تسود حقوق اإلنسان 
بغض النظر عن اللغة أو الدين أو العرق. حلمي هو محاربة الظلم واالضطهاد من خالل العمل في منظمات 
حقوق اإلنسان في بلدي« )القامشلي ك 19، أ، 63(. ومشارك آخر وبتقييم أكثر عمومية فيما يخص الحرب، 
قال إن توقعاته للمستقبل هي »حياة أفضل.. عالم خاٍل من الحروب.. وعالم يحترم اإلنسان من دون أي 

تفرقة أو تمييز« )الحسكة ك 2، أ، 31(. 

أحد  عبر  فبينما  املستقبلية.  للتوقعات  الرئيسية  املحددات  جملة  من  االقتصادية  املخاوف  وكانت 
 يزيح عني 

ً
: »أريد مستقبال

ً
املهاجرين الذين عانوا من صعوبات في تلبية االحتياجات األساسية في تركيا، قائال

 هنا. أريد 
ً

مشقاتي االقتصادية« )القامشلي ك 11، ك، 64(. أفاد آخر: »أريد أن أمتلك مشروًعا تجارًيا ومنزال
ألطفالي أن ينعموا بحياة طيبة« )القامشلي ك 13، ك، 33(، تعبيًرا عما ينتظره من املستقبل.

أحد املشاركين الذين تفككت أسرته وتمزقت بسبب الحرب في سورية، أعرب في معرض تطلعاته نحو 
املستقبل عن رغبته في اللقاء بأحبائه، وأضاف: »إن ما عشناه كارثة ال يمكن شرحها.. فأنا وزوجتي وولدان 
هنا في تركيا.. ولي ولد في سورية.. و5 أوالد في أملانيا وواحد في لبنان.. لقد تفرقنا.. ال أعرف كيف سنلتّم.. لكني 
اآلن أود االستقرار وأريد أن يكون كل �شيء جيًدا. أريد أن أعيش بحسب معتقدي، وألتقي بأحبتي« )ك 16، 
ص مشارك آخر تفرقت عائلته من جراء الحرب، في مناطق جغرافية مختلفة، توقعاته، 

ّ
أ، 68(. بينما لخ

: »أريد أن ألتقي بأسرتي لكي نساند بعضنا البعض. أريد أن أعيش مع إخوتي وأجتمع معهم ونتشارك 
ً

قائال
اللقمة مًعا« )ك 9، أ، 26(. 
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العوامل  أهم  تركيا، واحدة من  في  املؤقتة  الحماية  تركيا كضيوف تحت وضع  في  املهاجرين  ُيعّد قبول 
التي تؤثر في تصوراتهم وتطلعاتهم املستقبلية. فصعد الشعور بانعدام الجنسية والحصول على ضمانات 
مستقبلية باملعنى القانوني، إلى الواجهة كأحد األسباب في الحصول على املواطنة في تطلعات بعض املهاجرين 
نحو املستقبل. وتحولت مع مرور الوقت آمال املهاجرين السوريين من تأمين تلبية احتياجاتهم األساسية في 
ا من 

ً
البداية، إلى تطلعات نحو اكتساب الجنسية التركية أو جنسية إحدى الدول األوروبية. ويمكن انطالق

إفادات املشاركين تلخيص توقعاتهم في هذا االتجاه على شكل »أريد أن أصبح مواطًنا تركًيا«، بشكل عام. 
ففي حين ترى إحدى املشاركات في تركيا بلًدا أكثر أماًنا باملقارنة مع بلدها قائلة: »بالدي عديمة األمان.. هنا 
أكثر أمًنا بالنسبة لنا.. أريد أن أحصل على حق املواطنة لكي تتمكن بناتي من الذهاب إلى املدرسة، وأريد أن 
أحصل على فرصة عمل جيدة.. حتى لو أردنا نحن العودة إلى بلدنا، فإن أوالدنا لن يرغبوا في ذلك. فعالقات 
 بحياة مطمئنة 

ً
الصداقة التي بنوها زادت من رغبتهم في مواصلة حياتهم هنا.. لذلك أريد أن أنعم مستقبال

أنا وأوالدي في تركيا.. أحلم بأن يكبر أطفالي وأن يحصلوا على عمل ومنزل خاص بنا في املستقبل، ألنني فقدت 
أي أمل لي يتعلق بسورية« )حمص ك 7، ك، 47(، لخص مشارك آخر إصراره في الحصول على الجنسية على 
النحو التالي: »على الرغم من علمي بأن هناك كثيٌر من البطالة هنا، أود إكمال ما تبقى لي من العمر في بلد 
مسلم.. عندما نذهب إلى أوروبا سيفسد إسالمنا. لكن إن بقينا هنا وأصبحنا مواطنين فربما يتم خلق فرص 
عمل.. نحن متفائلون جدا بهذا الخصوص« )القامشلي ك 8، أ، 60(. وتبادل مشارك آخر آماله املستقبلية 
: »ال يمكنني تأمين معيشتي هنا.. في أوروبا سيمنحونني راتًبا، وعندها 

ً
فيما يتعلق بالحصول األوروبية قائال

سيكون مستقبل طفلي أكثر راحة.. نحن مرتاحون جًدا هنا، لكنني أعتقد أنني سأكون أكثر راحة من الناحية 
املادية في أوروبا« )القامشلي ك 15، ك، 19(. 

يتبين مما سبق أن آمال املهاجرين السوريين وتطلعاتهم انصبت وتشكلت بشكل عام في إطار الرغبة في 
تلبية حاجاتهم األساسية، وتوفر فرص العمل، وفي العودة إلى وطنهم بأسرع ما يمكن حين انتهاء الحرب، 
وفي الحصول على الجنسية. وُيالحظ أن معظم تطلعات املهاجرين السوريين هذه لم يتم الوفاء بها، وهم في 
االنتظار على أمل تحقيقها. لكن إلى جانب كل هذه، ال ينبغي تجاهل أن هناك مهاجرين أفادوا أنهم ال يملكون 

أي تطلعات بشأن املستقبل.
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النتيجة والتوصيات

التدفق  األولى لحركة  السنوات  في  كانت  التي  السوريين  املهاجرين  تطلعات  أن  الدراسة  تبّين من خالل 
الجماعي من سورية إلى تركيا، تتجه في املقام األول إلى تلبية احتياجاتهم األساسية، باتت تأخذ منحًى مغايًرا 
في السنوات األخيرة. حيث إن مخاوف املهاجرين املتعلقة بتأمين االحتياجات األساسية قد تركت مكانها إلى 
والسفر،  التنقل  وحق  العمل،  كحق  األخرى  األساسية  املواطنة  حقوق  على  بالحصول  متعلقة  مطالبات 
املشمولين  السوريين  املهاجرين  ودوافع  أسباب  عن  وسياسًيا  أدبًيا  الكشف  املهم  من  لذلك  امللكية.  وحق 

بالحماية املؤقتة في تركيا في الحصول على املواطنة التركية، وما ينتظرونه منها. 

ا من واقع أولئك الذين 
ً
فأغلبية املهاجرين السوريين الذين تمت مقابلتهم في نطاق هذه الدراسة )انطالق

لم يقرروا بعد، والذين لديهم الرغبة في الحصول على الجنسية ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها( لديهم 
طلبات للحصول على الجنسية. فأغلبية املهاجرين السوريين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية أو 
 من العودة إلى ديارهم، ألسباب عديدة كنظام الحياة الذي بنوه هنا، 

ً
جنسية إحدى الدول األوروبية بدال

وذلك من أجل التخفيف من وطأة التحديات والصعوبات التي خلقها تعقد الوضع في سورية -غموضه ينمو 
أكثر فأكثر مع كل يوم يم�شي- وتحولها إلى دولة مدمرة، منهارة البنى التحتية. إضافة إلى أن عدم االرتياح 

 آخر زاد من التطلع إلى مسألة املواطنة.
ً

الذي سببته حالة الضياع وانعدام الجنسية كان عامال

إلى املستقبل بتفاؤل من خالل املساعي  في تركيا كضيوف، ينظرون  فاملهاجرون السوريون املوجودون 
»ضيف«،  كلمة  من  امتعاضهم  عدم  عن  عّبروا  أنهم  من  الرغم  وعلى  املرحلة.  هذه  في  املواطنة  الكتساب 
يشعرون بعدم االرتياح من التعامل معهم كـ »كبش فداء« في بعض األحيان، ومن استغالل جهودهم في بعض 
قطاعات العمل، وقيود السفر املفروضة عليهم. وبعبارة أخرى، يؤمن املهاجرون أن معظم هذه القضايا 
سيتم حلها عندما يكتسبون الجنسية، ويعّدون عدم منعهم من العبور إلى دول أوروبا بأنه حق آخر، مع عدم 
إمكانية منحهم الجنسية التركية. وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة أن العائالت السورية 
ضمني  أدوار  تقاسم  وجود  مالحظة  تم  حيث  الجنسية،  على  للحصول  عقالنية  استراتيجية  تتبع  املهاجرة 
بين أفراد األسرة املهاجرة في موضوع طلب الجنسية التركية وطلب املواطنة األوروبية. ففي حين يسعى أحد 
الوالدين ألن يصبح مواطًنا تركًيا، يبذل اآلخر جهوًدا للحصول على جنسية دولة من دول أوروبا. ويستند 
هذا االختالف في املواقف بين الزوجين في األسرة إلى آمال التخفيف من املخاوف املستقبلية، وإلى تحقيق 
تطلعاتهم املستقبلية خارج التراب السوري. ومن القضايا األخرى الالفتة لالنتباه أيًضا، هي حقيقة أن معظم 
املهاجرين القادمين من القامشلي كانوا يعيشون في سورية سنوات عديدة محرومين من أي حق من حقوق 
املواطنة، ويلقون معاملة األجنبي الذي ال تعرف له أصول. فكانت حالة الغموض املذكورة حاسمة ومحددة 
في اإلصرار على الحصول على املواطنة. في هذا السياق، يمكن تلخيص الحالة وخصوًصا مع ما عاناه قسم 
من الذين كانوا يعيشون في شمال سورية من صعوبات تتعلق باملواطنة وتحديات مرحلة ما بعد الحرب، على 
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 الوضع السوري إلى وضع الضيافة قي تركيا. 
ّ

أنه شكل من أشكال االنتقال من الغموض الذي يلف

أجبر النظام السوري والدول التي تسانده في اآلونة األخيرة ما ُيقّدر بـ 4 ماليين مواطن معارض على النزوح 
من املناطق التي يسيطر عليها إلى منطقة إدلب. فالنظام الذي يسعى، بالتزامن مع املجازر الجماعية التي 
يرتكبها، إلى حبس الناس املوجودين في بقعة جغرافية شاسعة، في مساحة ضيقة جًدا، إنما يبغي من وراء 
ذلك إجبار الذين يعيشون في إدلب وجوارها، على الهجرة باتجاه تركيا. والهدف من ذلك هنا، هو زيادة عبء 
لقى على عاتق تركيا، والتمهيد لخلق جملة من املشكالت والتحديات السياسية، واالجتماعية 

ُ
املهاجرين امل

- االقتصادية. أما اإلدارة في الجمهورية التركية فهي تسعى في مواجهة هذا السيناريو الجديد، وتبذل الجهود 
من خالل عدد من التحركات واملبادرات اإلستراتيجية، للحد من عملية النزوح الجماعي الذي قد يتوجه من 
هذه املنطقة نحو حدودها. وتواصل في معرض التصدي لهذا السيناريو الجديد الذي ُوضع موضع التنفيذ، 
الوسائل  للنظام، عبر  الداعمتين  النزوح الجماعي مع العبين كروسيا وإيران  إنهاء خطر  جهودها من أجل 
الدبلوماسية. وقد ُوجد من املناسب في نطاق الدراسة تطوير بعض املقترحات والتوصيات املتعلقة بطريقة 
الصعيد  على  عليه  والقضاء  سورية،  في  الدائرة  الحرب  يكتنف  الذي  واإلبهام  الغموض  وضع  تركيا  إنهاء 

الدولي:

الدولة  حدود  وفتح  بجانبهم  والوقوف  الحرب،  وضحايا  ملتضرري  املساعدات  إيصال  مسؤولية  إن 
وأبوابها في املرحلة التي تم الوصول إليها، ال تقع على عاتق جمهورية تركيا وحدها. وعلى كل دولة طرف في 
اتفاقية جنيف التزامات متساوية في مسألة فتح حدودها للمهاجرين السوريين وعدم إعادتهم. وعلى الرغم 
باتجاه  املفتوح  في سورية، سياسة »الباب  الحرب  بداية  تركيا، بخصوص فتح حدودها منذ  تبني  أن  من 
أن  الواجب  من  فإن  الدولية،  واالتفاقات  التاريخية  والروابط  اإلنسانية  املشاعر  على  مبنًيا  كان  واحد«، 
ُيعرف أن هذه املسؤولية ال يجب أن تقتصر على تركيا بمفردها. ولذلك من الضروري اتباع »سياسة الباب 
 من »سياسة الباب املفتوح باتجاه واحد«، لتخفيف العبء 

ً
املفتوح باتجاهين« لتشمل دول أوروبا بدال

على املهاجرين )Türk & Nerse, 2019(. فعند األخذ بالحسبان املواقف التي أبدتها الدول األوروبية، تجاه 
لقى على 

ُ
عشرات اآلالف من املهاجرين الذين وقفوا على أبوابها في املدة املاضية، سيتضح مدى العبء امل

كاهل تركيا منذ سنوات.

إن تحذير »سنفتح الحدود« باتجاه دول أوروبا، في حال الالمباالة تجاه الهجرة الجماعية املحتملة من 
هم من قبل هذه الدول بأنه نوع 

ُ
جراء استمرار االشتباكات في إدلب، الذي تردده تركيا منذ زمن طويل، ف

من الخداع أو التهديد. فالدول األوروبية التي تحاول في النظريات، وفي االستناد إلى أحكام اتفاقية جنيف، 
تتهرب من املواجهة، عندما يتعلق  إلقاَء محاضرات في حقوق الالجئين وحقوق املواطنة وحقوق اإلنسان 
األمر برخائها ورفاهها، وينعكس ذلك في ممارساتها وفي كيفية تخليها عما تسميه بـ »القيم األوروبية«، عندما 
يتعلق األمر باملهاجرين املتجهين إلى حدودها. حيث تكشف املعاملة التي تعرض لها املهاجرون على الحدود 
األوروبية اليوم )مثل عدد من املمارسات بلغت حّد محاولة إغراق قوارب املهاجرين في بحر إيجة، وإطالق 

الرصاص عليهم في نهر ميريتش( عن مدى التناقض بين »القيم األوروبية« واملمارسات العملية. 
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لتركيا،  قطعتها  التي  بالتزاماتها  اإليفاء  في  كبيًرا   
ً

تكاسال أبدت  التي  األوروبية  الدول  إن  ذلك،  إلى  إضافة 
بخصوص أزمة الالجئين، سارعت من خالل اجتماعات طارئة باإلدالء بسلسلة تصريحات متوالية، بأعلى 
األصوات، تؤكد فيها تقديم الدعم لتركيا، بعد أن وجدت عشرات اآلالف من املهاجرين قد وقفوا على أبوابها. 

ا من أن دول االتحاد األوروبي 
ً
وعليه، فقد وضعت تركيا سياسة »الباب املفتوح ثنائي االتجاه«، انطالق

لجأت في إدارة األزمة إلى سياسة املماطلة والتسويف، في الوقت الذي التزمت فيه تركيا بتعهداتها الواردة في 
اتفاقية إعادة القبول التي وقعتها مع االتحاد األوروبي عام 2013. لذلك يمكن القول إن هذا التغيير املفاجئ 
في املوقف، وإن كان متأخًرا، في ما يتعلق بالسياسة الدولية للهجرة، سُيسهم في إيجاد حل سريع ملا تعيشه 
سورية من مأساة. لكن األمر الرئي�شي هنا هو العزم والتصميم في سياسة »الباب املفتوح ثنائي االتجاه«. 
وتظهر املمارسات العملية أن دعم الدول األوروبية لحل دائم في سورية يتناسب طرًدا مع »التهديد« الذي 
له املهاجرون في التوجه نحو أراضيها. لهذا السبب، من املهم أن تشعر البلدان األوروبية باملشكلة عن 

ّ
يشك

تهديد  أوروبا بوجود  ما تشعر  أيًضا. فبقدر  تلزمها هي األخرى  اتفاقية جنيف  أن أحكام  كثب، وأن تدرك 
من قبل املهاجرين والالجئين، تكون أكثر إصراًرا على دعم الحل الدائم في سورية، لكيال تتخلى عن رفاهيتها 
واملنصات،  املحافل  كل  في  لتركيا  االنتقادات  تكيل  انفكت  ما  التي  الدول  لهذه  األساسية  فالغاية  ورخائها. 
بسبب التقييد الجغرافي الذي وضعته تركيا على بنود اتفاقية جنيف، ال تكمن في حقوق الالجئين، بل في 
نظرتها الواضحة إلى تركيا على أنها مخزن »لحجب الهجرة ووضعها خلف الستار«. فدول االتحاد األوروبي 
التي تواصل حياتها بنعيم ورفاهية غير عادلة، عبر الفتات الذي تقدمه، مجبرة على الدخول في هذه العملية 
املتعلقة  السياسة  في  التغيير  تركيا عازمة على مواصلة  فيه  تكون  الذي  وبالقدر  أوجهها وجوانبها.  من كل 
بحدودها، تكون قد تقاسمت فاتورة هذه العملية مع الدول األخرى. فال ينبغي السماح بإطالة أمد العملية 

أكثر من ذلك اعتماًدا على الوعود الجديدة لدول االتحاد األوروبي.

ردة في عدد الالجئين السوريين املولودين في تركيا ستزيد صعوبة عملية 
ّ
إن إطالة العملية والزيادة املط

إلى  والتطلع  ممكن،  وقت  بأسرع  االنتماء  مشكلة  حّل  في  املهاجرين  رغبات  عّد 
ُ
ت السياق،  هذا  وفي  العودة. 

. لذا، يجب على السلطات 
ً
 طبيعية

ً
املستقبل بثقة، وكذلك بعض املخاوف التي تنتاب املجتمع املضيف، حالة

واملسؤولين، على املديين القريب واملتوسط، تطوير سبل الحلول املتعلقة باملواطنة من دون تجاهل للوضع 
االجتماعي واالقتصادي واملوقع الجيوسيا�شي للبالد، ولحساسية املواطنين، عند وضع األنظمة والقوانين 
املتصلة بذلك، بحيث تكون هذه األنظمة ذات محتوى يفتح أبواًبا للتوافقات االجتماعية الجديدة. وينبغي 
التركيز على العودة إلى سورية، وإعطاء األولوية لعملية إعادة اإلعمار في سورية، تماشًيا مع األداء السليم 
لعملية التعايش واملواءمة. ومن الضروري إشراك الجهات الفاعلة األخرى في عملية تطوير حل دائم قابل 
للتطبيق ملشكلة املهاجرين السوريين التي تضغط على تركيا في عدد من املجاالت، وإال فإن حالة »الضيافة« 

التي يعيشها املهاجرون ستكتسب صفة الديمومة، وستكون هناك حاجة إلى متطلبات جديدة.

إن مواجهة الحركات الجماهيرية، التي بدأت في سورية مطالبة ببعض الحقوق، بالشدة والقمع والعنف، 
قد جّرت البالد إلى حرب كبيرة، عند النقطة التي وصلت إليها الحال. وما زالت الجهات الفاعلة العاملية التي 
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تدخلت في هذه التطورات منذ البداية تواصل حروبها بالوكالة، بغية تصميم األرض السورية ورسمها من 
زوايا مختلفة. وفي النهاية، يجب العلم بأن مئات اآلالف الذين فقدوا أرواحهم في سورية بسبب الحرب، 
وكل جسد قذفت به األمواج إلى الشاطئ بال روح وهو يفّر من الحرب، سُيذكرون كبقعة سوداء تسجل 

في تاريخ البشرية. 
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