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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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ملخص

بسبب الصراع املكثف، توّجه قدر كبير من رؤوس األموال السورية إلى تركيا، منذ عام 2011. وباالعتماد 
على العمل امليداني الذي تم إجراؤه في خمس مدن تركية كبرى، تستضيف أكبر عدد من رجال األعمال 
 

ً
 تقارَب مصالح الدولة املضيفة وأصحاب رؤوس األموال النازحين، فضال

ً
السوريين؛ تكشف هذه الورقة أوال

عن تزايد إضفاء الطابع العابر للحدود على املمارسات االقتصادية السورية، ثم تقّيم قدرة أو استعداد رجال 
األعمال السوريين لتنظيم أنفسهم كمجموعة مصالح مترابطة في تركيا، وللمساعدة في عملية حل الصراع 
في سورية. وأخيًرا، تتناول الورقة احتمال وجود هوية هجينة في طور التكوين، داخل شتات رجال األعمال 
السوري في تركيا. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شتات رجال األعمال السوري في تركيا يطّور نفسه إلى 
مجتمع أعمال عابر للحدود الوطنية، ويطور ممارسات اجتماعية واقتصادية هجينة. ومع ذلك، فإننا ننعت 
هذا املجتمع املزدهر بأنه »خجول«؛ ألن القضايا املتعلقة بالسياسة الداخلية والسورية يتم تجنبها بعناية، 
للحفاظ على االستقرار والوحدة في داخله، وهذا يعوق مجتمع رجال األعمال السوري عن تشكيل نفسه 

كمجموعة مصالح في تركيا، تركز على حّل الصراع وإعادة اإلعمار، بعد انتهاء الصراع في سورية.
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مقدمة

كان للصراع السوري تأثير عميق في مجتمع األعمال )البزنس( في سورية، وفًقا للمركز السوري ألبحاث 
السياسات )1(، حيث انخفض كل من االستثمار العام والخاص إلى )9,2( في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي في 
عام 2015. أدت الحرب املستمرة منذ مدة طويلة إلى إغالق وإفالس واسعي النطاق، وشهدت كثير من الشركات 
انخفاًضا حاًدا في اإلنتاج، بسبب العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي وجامعة الدول 
ا(، بين 

ً
العربية )2(. في عام 2013، تراوحت خسائر أرباح ستة من البنوك السورية الخاصة )من أصل 14 بنك

40 و95 في املئة )3(. ومن ناحية أخرى، تكيفت بعض الشركات مع الوضع املتأزم، ونقلوا مؤسساتهم داخل 
سورية، من مناطق الصراع، إلى »املناطق اآلمنة« في مدينتي الالذقية وطرطوس الساحليتين على البحر 
املتوسط،   بتشجيع من النظام. ووفًقا لغرف الصناعة السورية، انتقل موقع 109 مصانع في سورية في عامي 
ًرا شديًدا بسياسة 

ّ
2013 و2014 )4(، ومع ذلك، تأثر االستثمار الخاص في املناطق التي يسيطر عليها النظام تأث

تحرير األسعار الحكومية التي زادت التكلفة االقتصادية، وتدهور الطلب الفعال، وتسبب ذلك في انخفاض 
وتقلب سعر الصرف األجنبي )5(.

تأثر مجتمع األعمال السوري بظهور اقتصاد الحرب، وظهرت مجموعة جديدة من رجال األعمال الذين 
استغلوا فرص الحرب، من خالل االنخراط في أنشطة وسيطة للنظام السوري، لاللتفاف على العقوبات أو 
لتهريب األسلحة والبضائع واألشخاص، وأدى ظهور فاعلين اقتصاديين جدد في اقتصاد الحرب املزدهر إلى 
مزيد من التصدع في مجتمع األعمال، وخفي موقف طبقة رجال األعمال في سياق ما بعد الصراع في سورية، 
لذلك قرر آالف رجال األعمال السوريون ترك »النظام أو املقربين منه«، واالنتقال إلى دول الجوار )أبرزها 
تركيا واألردن ولبنان واإلمارات العربية املتحدة ومصر(، ويرجع ذلك أساًسا إلى مخاوف أمنية وسياسية 
واقتصادية ))(. ويشكل هروب رؤوس األموال أحَد أهّم أبعاد الحرب السورية، ملا له من تأثير كبير في املسار 

الحالي للصراع وعملية ما بعد الصراع في سورية.

نظًرا لبساطة التشريعات التجارية التركية املطبقة على رجال األعمال السوريين والعالقات التجارية 

)1(  - املركــز الســوري ألبحــاث السياســات. )2015( ســورية: االغتــراب والعنــف، تقريــر عــن تأثيــر األزمــة الســورية 2014. دمشــق: املركــز الســوري 
ألبحــاث السياســات، ص 28 - 29.

)2(  - س. عبود )2012( “االقتصاد السوري معلق بخيط”. )تم الوصول إليه بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2020(
https://bit.ly/3mYT5qX

)3(  - س. عبــود )2013( “النخبــة التجاريــة فــي ســورية: بيــن االصطفــاف السيا�ســي وتحــوط رهاناتهــم” مؤسســة العلــوم السياســية، املعهــد األملانــي 
للشــؤون الدوليــة واألمنيــة 22: 1-8.

)4(  - أحمد، يحيى )2015( “املصانع السورية تنتقل إلى املنطقة الساحلية”. ال )تم الوصول إليها في 17 حزيران/ يونيو 2020(.
https://bit.ly/2ORX6Rl

)5(  - مرجع سابق، املركز السوري ألبحاث السياسات. )2015(، ص. 28

))(  - �ســي. تشــانغ )2015( »لعبــة مربحــة للمهاجريــن واألنصــار: اإلمكانــات االقتصاديــة للمهاجريــن الســوريين مــن رجــال األعمــال فــي تركيــا«. سلســلة 
.SAMEC .1-8 :12 منظــور
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املوجودة مسبًقا؛ أصبحت تركيا مركًزا تجارًيا لرجال األعمال السوريين في الشتات، وتضاعف عدد الشركات 
التي تم تأسيسها برأسمال سوري مشترك بنحو 40 ضعًفا، منذ عام 2011، وتجاوزت التجارة مع املدن 
الحدودية لسورية، مثل غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، مستويات عام 2010 )7(، وزادت عائدات التصدير 
في هذه املدن بشكل كبير، ألن كثيًرا من الشركات السورية التي تتخذ من تركيا مقًرا لها، لها نظراء في سورية. 
من بين 363 شركة أجنبية تم إنشاؤها في تركيا، في كانون الثاني/ يناير 2014، كانت )9 شركة مملوكة 
لسوريين )اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا -TOBB 2015(. وأفاد املنتدى االقتصادي السوري في غازي 
عنتاب أن السوريين “منذ عام 2011، استثمروا ما يقرب من )334( مليون دوالر أميركي في )6033( شركة 
رسمية جديدة” )8(، وهم يشغلون املركز األول في قائمة املؤسسين األجانب للشركات الجديدة، منذ عام 
2013 )اتحاد الغرف والتبادالت السلعية لتركيا- TOBB 2017(. وفي عام 2017، أنشأ السوريون أكثر من 
2000 شركة جديدة في تركيا، برأسمال 90 مليون دوالر أميركي، بحسب )اتحاد الغرف والتبادالت السلعية 
لتركيا- TOBB 2017(. ووفًقا للتقرير األخير الذي نشرته مؤسسة أبحاث السياسة االقتصادية التركية )9(، 
أنشأ السوريون 7243 شركة في األعوام السبعة املاضية في تركيا. في النصف األول من عام 2018، أسس 

السوريون )778( شركة. 

يوفر تدفق رأس املال السوري إلى تركيا ملحات عن فهم سياسات استقبال الالجئين السوريين في تركيا 
وإدارة شؤونهم. يسلط بيالنجيه وسارك أوغلو )10( الضوء على التقارب بين السوق والدولة، في تشكيل 
سياسة تركيا تجاه الالجئين السوريين. ويجادالن بأن “الشروط واألحكام القانونية لنظام الحماية املؤقتة 
للدولة التركية، وتساهل الدولة املحدد تجاه استخدام عمالة الالجئين في القطاع غير الرسمي، واآلثار 
التأديبية ألنظمة الدولة، شكلت أساس العالقة بين رأس املال والدولة، في إدارة شؤون الالجئين السوريين 
وخلق بيئة مواتية للشركات التركية، وألصحاب رؤوس األموال، لالستفادة من الالجئين السوريين. نظًرا 
الرتفاع أعداد الالجئين السوريين في تركيا )العدد املسجل ابتداًء من حزيران/ يونيو 2020 هو 3,585,198( 
)11(، وبفضل القوة العاملة املتزايدة، تمكنت تركيا من جذب مزيد من االستثمار األجنبي، وبخاصة إلى املناطق 

الحدودية. وعلى الرغم من هذه الزيادة في تدفقات رأس املال إلى املدن الحدودية التركية، فقد تم اإلبالغ عن 
ضياع فرص أكبر متعلقة بجذب االستثمارات السورية في تركيا )12(. وفًقا لغرفة التجارة في غازي عنتاب، 

.)TEPAV( أوزبينار وآخرون 2015، »العالقات التجارية مع سورية بعد تدفق الالجئين«. مراقبة التوظيف -  )7(
https://bit.ly/2Q6fDdn 

س. عبود )2017( »اقتصاديات الحرب والسالم في سورية، التقسيم الطبقي والتشكيل في مجتمع األعمال«. مؤسسة القرن.
https://bit.ly/3g9GVKy

)8(  - أوجاك ورامان )2017( »جانب آخر من القصة: تقييم سوق الشركات السورية الصغيرة واملتوسطة في تركيا، سوق البناء.
https://bit.ly/3e4uRaN

)9(  - مؤسسة أبحاث السياسة االقتصادية التركية. )2018( تقرير عن األعمال السورية.
https://bit.ly/3sj0nXv

)10(  - بيالنجيه وساراك أوغلو )2018(، “إدارة شؤون الالجئين السوريين في تركيا: العالقة بين رأسمال الدولة واملستاءين منه”. سياسة البحر 
األبيض املتوسط. ص. 2

https://bit.ly/3soa7Qu? journalCode¼fmed20. 

)11(  - )data2/unchrc.org/en/situations/Syria/location/113( 

)12(  - أويتون وغوندوغار )2015(، تأثير الالجئين السوريين على تركيا تقرير أورسام رقم: 195
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“تم تحويل حوالي 25 مليار دوالر إلى أوروبا عبر بنوك قبرص اليونانية« )13(، ويعمل رواد األعمال السوريون 
على خلق فرص عمل في تركيا. وفًقا لتقرير أعده أوجاك ورامان )14(، »في املتوسط، يوظفون )9,4( شخًصا، 
ويقولون إن معظم موظفيهم كانوا يعملون سابًقا في القطاع غير الرسمي”. وصّرحت 55 في املئة من الشركات 

الصغيرة واملتوسطة )SMEs(، بأنها تخطط لتوظيف موظفين جدد خالل العام املقبل )8,2 في املتوسط(.

معظم األبحاث حول النزوح السوري لم تسهم بقدر كبير في فهمنا لنشاط أعمال املغتربين في البلدان 
املضيفة. ولكننا بعد بحث بروباكر )15(، سنستخدم مصطلح الشتات بوصفه »فئة من املمارسات التي 
ستخدم لتقديم املطالبات، وإليضاح املشاريع، وصياغة التوقعات، وحشد الطاقات، والتماس الوالءات«. 

ُ
ت

ومع تزايد اعتماد االقتصاد التركي على التدفقات األجنبية باستمرار، رأت الدولة التركية في رأس املال السوري 
 لتلبية الحاجة املتزايدة بسرعة للتدفقات األجنبية لتمويل االقتصاد، ووضع ترتيبات قانونية 

ً
النازح وسيلة

ومؤسسية لحوكمة الالجئين السوريين لصالح أصحاب رأس املال؛ فتمتعت تركيا بكمية كبيرة من التدفقات 
النقدية من خالل الشركات السورية، وكذلك من خالل شراكات املستثمرين. ومع ذلك، في الوقت نفسه، 
سعى الشتات التجاري السوري إلى تقليل اعتماده على السوق التركية والظروف السياسية، من خالل 
توسيع فرصهم العابرة للحدود الوطنية، والحفاظ على األعمال التجارية ضمن مجاالت متعددة تمتد عبر 
الحدود، ومن ثم فإن زيادة إضفاء الطابع العابر للحدود الوطنية على األنشطة االقتصادية لرجال األعمال 
السوريين في تركيا، وانتشار املجاالت واملمارسات والفرص االقتصادية العابرة للحدود، يحددان الرأسمال 
” مستعًدا للهروب في حالة حدوث أزمات كبرى. من خالل الكشف 

ً
 »سائال

ً
السوري في تركيا بوصفه رأسماال

عن هذا البعد من أعمال املغتربين )الشتات( في البلدان املضيفة، نهدف إلى توسيع النقاش حول مجتمعات 
األعمال في الشتات، واإلسهام في األدبيات حول رواد األعمال املغتربين في سياق الصراع الذي طال أمده. 
وكانت هناك أيًضا دراسات ذات صلة بالدور الذي تلعبه ريادة األعمال في الشتات في تنمية بلدانهم األصلية. 
ل كريسوستوم ))1( ونيو الند وتاناكا )17( وكذلك مينتو -كوي )18( مساهمتهم في التنمية 

ّ
على سبيل املثال، حل

االجتماعية واالقتصادية للبلد األم، ودرس إيلو )19( تأثير شبكات املغتربين على األعمال التجارية الدولية في 

https://bit.ly/32ku1Bi

)13(  - املرجع السابق.

)14(  - مرجع سابق، أوجاك ورامان )2017(، ص. 9

)15(  - ر. بروباكر )2005( »الشتات«. دراسات عرقية وإثنية 28 )1(. ص. 12

))1(  - كريسوســتوم، “ريــادة األعمــال فــي الشــتات فــي أفريقيــا. استكشــاف أداة واعــدة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. بنــاء األعمــال فــي البلــدان 
الناشــئة والناميــة: التحديــات والفــرص. نيويــورك: روتليــدج.

)17(  - نيــو الند وتانــاكا )2010(، » “تعبئــة ريــادة األعمــال فــي الشــتات مــن أجــل التنميــة”. فــي نيــو النــد، ك. )محــرر( الشــتات: شــركاء جــدد فــي سياســة 
التنميــة العامليــة، واشــنطن العاصمــة: MPI، ص. ص 25-59.

)18(  - مينتــو -كــوي ))201(، “مشــاركة املغتربيــن مــن أجــل التنميــة فــي منطقــة البحــر الكاريبــي”. فــي الشــتات، التنميــة والحكــم. نيويــورك: ســبرينغر، 
ص. ص 113 - 121.

)19(  - إيلو )2015(، شبكات الشتات واألعمال الدولية، مراجعات ملوجة األبحاث الجديدة. ص. ص 13 -39
 - == ))201(، “تصنيف ريادة األعمال في الشتات: دراسات حالة في أوزبكستان”. مجلة ريادة األعمال الدولية 14 )1(: ص. ص 121 -155.
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البلد األم، واقترح تصنيًفا لريادة األعمال في الشتات، ودرس برينكرهوف )20( الدور اإليجابي للمغتربين لتعزيز 
اإلصالحات املؤسسية في بلدانهم األصلية، ومع ذلك، ما يزال هناك كثير من الدراسات تبحث في السؤال: كيف 
يمكن لرجال األعمال املغتربين املساعدة في عملية حل الصراع املستمّر في بلدانهم األصلية؟الهدف الثاني من 
ورقتنا هو تقييم قدرة أو رغبة رجال األعمال السوريين في تنظيم أنفسهم كمجموعة مصالح في تركيا، بهدف 
املساعدة في عملية حل الصراع وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع في سورية من خالل التحويالت املالية، 
والعمل الخيري، واملشاركة في مفاوضات السالم. على هذا النحو، نود توسيع املعرفة الحالية حول الطرق 
التي يمكن ألصحاب املشاريع املغتربين من خاللها املساعدة في حل الصراع املستمر في بلدانهم األصلية. 
أخيًرا، هناك قدر محدود من البحث، حول رجال األعمال السوريين يصورهم في الغالب على أنهم كيان 
محدد ثابت، ويركز على تأثيرهم في اقتصاد البلدان املضيفة )21(. تميل مجموعة األبحاث هذه إلى التركيز على 
الهوية العرقية للمهاجرين من رجال األعمال السوريين، وتفترض قدًرا كبيًرا من االندماج العرقي والثقافي 
واملمارسات الثابتة بينهم في سياق معين. يكشف دليلنا التجريبي أنه بينما يتطور الشتات التجاري السوري 
في تركيا، إلى مجتمع األعمال العابر للحدود الوطنية، فإنه يشكل أيًضا ممارسات تجارية هجينة جديدة في 
البلد املضيف. لذلك، تسعى ورقتنا إلى اإلسهام أيًضا في األدبيات املزدهرة حول السياقات املكانية والزمانية 
املتعددة في تحليل النشاط التجاري للشتات الذي تتشكل فيه املمارسات الهجينة في البلدان املضيفة أيًضا.

)20(  - مرجع سابق، برينكرهوف ))201(، 

)21(  - مرجــع ســابق، أوزبينــار وآخــرون )2015(، وإيريغــي وغري�ســي ))201(، أزمــة الالجئيــن الســوريين: انعكاســات ســوق العمــل فــي األردن ولبنــان 
)رقــم 029(. املديريــة العامــة للشــؤون االقتصاديــة واملاليــة، املفوضيــة األوروبيــة.

https://bit.ly/3eaL2TQ
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العمل امليداني واملنهجية

للوصول إلى أهدافنا املفصلة في مقدمة هذه الورقة، ومراقبة العواقب الواقعية واملادية عن كثب لهروب 
 ميدانًيا مكثًفا 

ً
الرأسمال السوري إلى تركيا الذي تم الكشف عنه أعاله، أجرينا في عامي )2018-2019( عمال

في إسطنبول وأضنة ومرسين وهاتاي وغازي عنتاب وبورصة.

تم تقسيم عملنا امليداني إلى أربع مراحل، بين آب/ أغسطس 2018 وشباط/ فبراير 2019. أجرينا الجزء 
األول من العمل امليداني في آب/ أغسطس في إسطنبول؛ والجزء الثاني بين )1 و22 أيلول/ سبتمبر في أضنة 
ومرسين وهاتاي وغازي عنتاب؛ واملرحلة الثالثة من 18 إلى 24 تشرين األول/ أكتوبر في بورصة؛ واملرحلة 

الرابعة في كانون األول/ ديسمبر 2018 - شباط/ فبراير 2019 في إسطنبول مرة أخرى.

تم اختيار هذه املدن، ألنها تستضيف غالبية مجتمع األعمال السوري. تستضيف إسطنبول قطاع 
التجارة والسياحة السوري العام، وقد أعادت املطاعم واملخابز ومحالت الحلويات ومحالت املجوهرات 
السورية إحياء الحياة االجتماعية واالقتصادية في الفاتح وأكسراي )الشكل 1(. في غازي عنتاب، تنشط 
الشركات السورية في الغالب في مصانع النسيج واألحذية والصابون واملواد الغذائية، وأعادت األعمال 
السورية إحياء القطاعات الخاملة مثل صابون زيت الزيتون وإنتاج األحذية النسائية، في حين قّدم الالجئون 
السوريون األفقر عمالة رخيصة ملجتمع األعمال املضيف في غازي عنتاب )مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة 
اقتصاد العالم في غازي عنتاب، أيلول/ سبتمبر 2018(. غازي عنتاب على وشك افتتاح املنطقة الصناعية 
السادسة املنظمة، وهذا يشير إلى زيادة النشاط الصناعي. مرسين هي املركز الرئيس لنشاط التصدير 
واالستيراد السوري في تركيا، حيث تتمتع أيًضا بكونها املوقع الذي تصل فيه املواد الخام من بلدان أخرى إلى 
جنوب تركيا )الشكل 2(. في مرسين، أسهمت الواردات والصادرات السورية في إجمالي حجم التجارة الدولية 
لتركيا )22(. تتجاوز التجارة مع سورية في املدن الحدودية، مثل غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، بشكل كبير 
مستويات ما قبل الحرب، بينما قبل الحرب، كانت املناطق الغربية من تركيا ومنطقة إسطنبول تستحوذ 
على النصيب األكبر من إجمالي الصادرات إلى سورية. بعد الحرب، زادت حصة املناطق الجنوبية من تركيا 
بشكل كبير من 20 إلى 0) في املئة )23(. على سبيل املثال، بعد أن انخفضت صادرات غازي عنتاب إلى سورية 
من 98 مليون دوالر أميركي في عام 2011، إلى 63 مليون دوالر أميركي في عام 2012، زادت بنسبة 467 في املئة، 
حيث ارتفعت إلى 354 مليون دوالر أميركي في عام 2013 )البيانات التي تم الحصول عليها من غرفة صناعة 

 .)/http://gso.org.tr :غازي عنتاب

)22(  - https://bit.ly/2OZ0ytG

)23(  - عيطة، سمير، )2017(، “تجارة بال ِدين بين تركيا وسورية”. 
https://bit.ly/3spUjwx

http://gso.org.tr/
http://gso.org.tr/
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الشكل )1(

مطعم، أكسراي -الفاتح، إسطنبول
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الشكل )2(

منطقة صناعية منظمة، مرسين، أيلول/ سبتمبر 2018

ص بسبب 
ّ
ف إنتاجها في سورية أو تقل

ّ
تتكون غالبية هذه الصادرات من سلع استهالكية أساسية توق

الحرب. زادت عائدات التصدير في هذه املدن بشكل كبير، حيث قّدمت كثير من الشركات السورية التي 
تتخذ من تركيا مقًرا لها السلَع االستهالكية األساسية عبر نظيراتها في سورية )24(.

نظًرا لكون والية بورصة واحدة من أهم مراكز النسيج في تركيا، فقد اجتذبت بشكل أسا�سي استثمارات 
قيمت استثمارات سورية ذات صلة 

ُ
صناعة النسيج )وبخاصة منسوجات األطفال والرضع( من سورية، وأ

في مناطق أكثر ريفية على األطراف من تركيا، مثل كاديرلي Kadirli حيث قامت شركة )شراباتي( للمنسوجات 
القطنية، وهي واحدة من أكبر مصنعي األقمشة في الشرق األوسط، ببناء مصنع ضخم للمنسوجات القطنية 
)الشكل 3(، وفي والية مرعش Maras، أسس رجل األعمال السوري محمود زكرت مصنًعا مهًما لأللبان. 
كانت هذه املبادرات ممكنة أيًضا بفضل املنح السخية التي قدمتها مؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية 

في تركيا، للمستثمرين الراغبين في العمل في املناطق املحيطية بتركيا.

)24(  - كاراسبان ))201(، “تأثير األعمال السورية في تركيا”. تطورات مستقبلية.
https://brook.gs/32l21O0
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الشكل )3(

مصنع شراباتي لألقمشة القطنية، كاديرلي، أيلول/ سبتمبر 2018

أجرينا 35 مقابلة فردية متعمقة شبه منظمة، مع رجال األعمال السوريين الذين بدؤوا مشروًعا برأس 
مال ال يقل عن )100,000( دوالر أميركي، ومع ممثلي املجتمع املدني ومسؤولي غرف التجارة املحلية. باإلضافة 
إلى ذلك، أجرينا كثيًرا من املحادثات غير الرسمية مع املجتمعات التركية والسورية املحلية في املدن التي 
زرناها. كان جميع رجال األعمال الذين قابلناهم من الذكور، وكانت غالبيتهم من الحاصلين على تعليم 
لثا من قابلناهم تقريًبا كانوا من حلب )البقية كانوا من إدلب وعفرين وحماة ودارّيا، وكان لدينا 

ُ
جامعي. ث

شخص واحد فقط من دمشق(، وينشطون حالًيا في قطاعات التصنيع واملنسوجات والطاقة واملطاعم في 
تركيا. ووفًقا لرئيس تحرير صحيفة )اقتصاد العالم Dünya Economy( في غازي عنتاب، وكان أحد من 
قابلناهم، فإن املجتمعات املضيفة في املدن التي زرناها في تركيا تعدُّ عموًما مجتمَع األعمال السوري من 
ر إليهم على أنهم 

َ
املتعلمين واملثقفين وذوي الخبرة، ولديهم شبكات أعمال متقدمة في الشرق األوسط، وُينظ
قد أعادوا تنشيط بيئة األعمال في املدن الصغيرة، التي لم تتم عوملتها بشكل خاص من قبل.

لتشغيل املشاركين، استخدمنا أسلوب “كرة الثلج”، حيث طلبنا من كل شخص قابلناه أن يو�سي اآلخرين 
الذين يمكنهم تقديم رؤى إضافية بذلك. قابلنا جميع املشاركين على أساس تطوعي، وراوحت مدة املقابالت 
بين 45 و0) دقيقة، وبعد ذلك نسخنا املقابالت وقمنا بترميزها باستخدام ثمانية أسئلة بحثية بتنظيم 
املوضوعات، مثل التحديات التي يواجهها رجال األعمال السوريون لبدء عمل تجاري واالنخراط في األنشطة 

بوا عليها، وعالقة رجال األعمال السوريين بمجتمع األعمال املضيف في تركيا.
ّ
التجارية في تركيا، وكيف تغل
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اشتمل عملنا امليداني على مالحظات من مواقف الحياة الواقعية، مثل الدردشة على فنجان من القهوة، 
وتناول الغداء أو العشاء مًعا، ومراقبة املشاركين في بيئة عملهم )األعمال/ البزنس(، وحضور اجتماعات 
العمل وما إلى ذلك، وكانت املقابالت شبه املنظمة مع رجال األعمال السوريين وممثلي املجتمع املدني 
ومسؤولي غرف التجارة املحلية، وكنا مهتمين بشكل خاص أهناك منظمات تمثل مصالحهم االقتصادية 
والسياسية في تركيا أم ال، وإذا كانت اإلجابة )نعم(، فهل هم مستعدون لالنضمام إلى مثل هذه املنظمات. 
للمناقشات  السوريين  األعمال  رجال  رؤية  كيفية  حول  إجابات  على  للحصول  أيًضا  مقابالتنا  سعت 
السياسية الحالية حول الالجئين السوريين في تركيا، وكيف تؤثر هذه املناقشات على إستراتيجيات أعمالهم 
في تركيا وخارجها، وكنا متحّمسين الكتشاف عالقات رجال األعمال السوريين مع مجموعات أخرى من 
الالجئين السوريين، وهل كانوا يشاركون في الجهود العامة لتنظيم اإلغاثة واالحتياجات اإلنسانية األخرى 
لالجئين السوريين في تركيا، وأرْدنا أيًضا أن نفهم العوامل التي تشكل الخطط املستقبلية لرجال األعمال 
السوريين في تركيا، وإن كانت لديهم عالقات عابرة للحدود الوطنية، مع رجال األعمال السوريين املنفيين 
املوجودين في املنطقة. باإلضافة إلى ذلك، هدفنا إلى معرفة كيفية تقييم مجتمع األعمال السوري ألنشطة 
منتدى األعمال السوري في تركيا، سواء كانوا تابعين أو متعاطفين مع أي قوة سياسية، مثل املجلس 
الوطني السوري أو االئتالف الوطني السوري، وهل يقّدمون الدعم املالي وغيره من أشكال الدعم لألحزاب 
أو املنظمات السياسية أو الحركات االجتماعية أو منظمات املجتمع املدني. وأخيًرا، سعينا للحصول على 
إجابات حول كيفية تصّور رجال األعمال السوريين لسورية في مرحلة ما بعد الصراع، وحول استعدادهم 
للمشاركة في عمليات إعادة اإلعمار والتنمية في سورية، بعد انتهاء الصراع.خالل املقابالت التي أجريناها، 
شّجعنا املشاركين على املشاركة العلنية ملا يعتقدون أنه مهّم بالنسبة إليهم في البلد املضيف لهم، ومن حيث 
وضعهم في حالة الشتات في ممارسة األعمال التجارية، حتى يتسنى لنا فهم اإلسهام الحقيقي للرأسمال 
السوري، وإسهام رجال األعمال في تركيا. هدفت مقابالتنا شبه املنظمة إلى التعرف إلى دور الرأسمال 
السوري في ظهور وتوضيح املساحات واملمارسات املتشابكة االقتصادية والسياسية في تركيا وخارجها. أردنا 
 مناقشة التحديات التي واجهها من قابلناهم أثناء ممارسة األعمال التجارية في تركيا، بصفتهم سوريين، 

ً
أوال

ومعرفة آرائهم حول آثار هروب رأس املال السوري على االقتصاد التركي بسبب توسع الطلب املتزايد على 
الشركاء  مع  املشتركة  املشاريع  الجديدة، وكذلك  الشركات  تأسيس  السيولة من خالل  العمالة، وضخ 
املحليين. وثانًيا، هدفت أسئلتنا إلى التدقيق في قدرة مجتمع األعمال السوري على تنظيم نفسه، كمجموعة 
مصالح متعلقة بمصالحه االقتصادية وحقوقه القانونية، باإلضافة إلى قدرته أو استعداده ملمارسة التأثير 
االقتصادي والسيا�سي واالجتماعي والثقافي في املجموعات األخرى من الالجئين السوريين في تركيا. وأخيًرا، 
سعت أسئلتنا الستكشاف املشاركة املحتملة لرجال األعمال السوريين في الشتات في املساعدة في عملية 
حل الصراع، وعملية إعادة اإلعمار في مرحلة )ما بعد( الصراع في سورية، مع التركيز على التحويالت املالية، 
والعمل الخيري واملشاركة في عمليات السالم، وما إلى ذلك. أثناء املقابالت، سألنا أيًضا عن السياق املحدد 
لكل مدينة. عملنا مع مترجمين فوريين بين العربية والتركية في كل مدينة، على الرغم من إجراء مقابالت 
مختلفة أيًضا باللغتين اإلنجليزية والتركية )لغتي العمل ولغتي املؤلفين األصليين(، حيث أصبح بعض رجال 

األعمال السوريون يجيدون اللغة التركية اآلن.

في القسم التالي، سننظر في تقارب مصالح الدولة املضيفة ومصالح مالكي رؤوس األموال النازحين، ونحلل 
خصائص الرأسمال السوري، ومجتمع شتات رجال األعمال السوري النا�سئ في تركيا، في سياق االقتصاد 
السيا�سي املتغير الذي يولده النزوح. يبحث القسم الرابع في قدرة أو استعداد رجال األعمال السوريين لتنظيم 
أنفسهم، كمجموعة مصالح مرتبطة بمصالحهم السياسية واالقتصادية في تركيا، وللمساعدة في عملية 
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حّل الصراع وإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، مع التركيز على التحويالت املالية، والعمل 
الخيري، واملشاركة في مفاوضات السالم. نظًرا ألن رواد األعمال السوريين يواصلون استخدام املمارسات 
ا مع عائالتهم الواسعة، وتقّدم الباقون 

ً
التجارية التقليدية في تركيا، وقد أصبح عدٌد كبير منهم مواطنين أتراك

بالفعل للحصول على الجنسية التركية، فإن القسم األخير سيدرس إلى أي درجة وصل إليها رجال األعمال 
السوريون في تطوير هوية هجينة. نقترح هنا أن تزايد الطابع العابر للحدود الوطنية لشتات األعمال السوري 
في تركيا قد تطور بالتوازي مع تشكيل مجتمع أعمال سوري هجين. هذا التهجين، كما نجادل، لديه القدرة 

على املساعدة في تشكيل هوية سورية تركية متشابكة في املستقبل القريب.
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االقتصاد السيا�سي املتغير للنزوح

يعكس الرأسمال السوري في تركيا بشكل جيد ديناميكيات االقتصاد السيا�سي املتغيرة التي يخلقها 
النزوح. في بحثها حول اقتصاديات النزوح في جنوب أفريقيا، تقّدم همار )25( املفارقات املقنعة للنزوح حيث 
»يحدث االنفتاح وكذلك عمليات االنغالق والتشريد )االقتالع( والحركة في الوقت الذي يحدث فيه الحبس 
)االحتجاز( وااللتصاق )التمسك( والخلق، وكذلك يحدث التدمير وتراكم الثروة جنًبا إلى جنب مع الفقر. في 
تحليلها، تسلط همار الضوء بشكل أسا�سي على األشكال املتغيرة وديناميكيات التراكم والتوزيع والتبادل في 
أوقات األزمات والنزوح. في حالة هروب رأس املال السوري، أوجد النزوح فرًصا جديدة، وعّبر عن فضاءات 

وممارسات اقتصادية عابرة للحدود مترابطة من خالل تغيير أنماط اإلنتاج والتوزيع.

ازدهر توسع تدفقات رأس املال العابرة للحدود الوطنية حتى اآلن في مجموعة هائلة من األعمال املتعلقة 
بأعمال الشتات العابرة للحدود الوطنية في مختلف التخصصات ))2(، ومع ذلك، فإن األدبيات املتعلقة 
ا في الجنوب العالمي ما تزال محدودة 

ً
باملمارسات االقتصادية العابرة للحدود لشتات الالجئين الناشئين حديث

جًدا )27(. لذلك، تسهم ورقتنا في هذه األدبيات التجريبية الناشئة حول األنشطة االقتصادية لرجال األعمال 
في الشتات في البلدان املضيفة في جنوب الكرة األرضية، من خالل التركيز على هروب رأس املال السوري 
املتجه إلى تركيا. إن التركيز على الشبكات االقتصادية متعددة املواقع لرجال األعمال السوريين في الشتات 
يتحدى التفكير الثنائي الذي يصور الهجرة “من منظور خطي، بدًءا من مغادرة املهاجرين للدولة الطاردة، 
ط كثير 

ّ
مروًرا بوصولهم إلى الدولة املضيفة، وانتهاًء باندماجهم أو استيعابهم في الدولة املضيفة‘‘ )28(. تسل

من األعمال املتعلقة بأنشطة املهاجرين الضوء في الغالب على العالقة بين النزعة العابرة للحدود الوطنية 
القومية.[  الدول  حدود  تتجاوز  التي  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  ]العمليات   transnationalism
والتكامل لتحليل املشاركة في األنشطة العابرة للحدود الوطنية )السياسية، واالجتماعية، والثقافية، و/ 
ُحّد من عمليات اندماج املهاجرين في البلدان املضيفة لهم أم تسّرعها؟ )29(. تستخدم 

َ
أو االقتصادية( أهي ت

)25(  - همار )2014(، تحرير، اقتصادات النزوح في أفريقيا: مفارقات األزمات واإلبداع. لندن: كتب زد. ص. 3

))2(  - بورتر وآخرون )2002(، “رواد األعمال عبر الحدود الوطنية: نموذج بديل للمهاجرين االقتصاديين«. املجلة األميركية االجتماعية 67 )2(: 
278-298. وراونــد وآخــرون )2008(، “التكتيــكات اليوميــة ومجــاالت القــوة: دور االقتصــادات غيــر الرســمية فــي أوكرانيــا مــا بعــد االتحــاد الســوفيتي”. 

الجغرافيا االجتماعية والثقافية 9 )2(: 171-185.
وريــدل وآخــرون )2010(، “ريــادة األعمــال العابــرة للحــدود الوطنيــة فــي الشــتات فــي األســواق الناشــئة: ســد الفجــوات املؤسســية«. مجلــة اإلدارة 

الدوليــة )1 )4(: 411-398.

)27(  - مينجوتيك )2020(، املمارسات الدولية الناشئة وقدرات الالجئين السوريين في تركيا. دفاتر الهجرة 17 )1(: 138-125.

)28(  - كوينوفا )2018(، “تعبئة الشتات من أجل الصراع وإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع: األبعاد السياقية واملقارنة«. مجلة الدراسات 
العرقية والهجرة 44 )8(: 9-1251)12.

)29(  - مرجع ســابق، بورتر وآخرون )2002(، تســودا )2012(، “ماذا حدث للتوافق؟ نظرية الهجرة العابرة للحدود الوطنية واملشــاركة املزدوجة 
فــي البلــدان املرســلة واملســتقبلة. مجلــة الدراســات العرقيــة والهجــرة 38 )4(: 631-49). ديكيــر وســيجل )2013(، »النزعــة العابــرة للحــدود الوطنيــة: 

تكامــالت أم تبعيــات؟« سلســلة أوراق، رقــم 107.
https://bit.ly/3e661HF
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هذه الدراسات في الغالب النزعة العابرة للحدود كمشاركة البلد األصلي للمهاجرين لتقييم العالقة بين 
الحفاظ على العالقات مع البلد األصلي واالندماج في البلد املضيف. يجادل بورتر وآخرون )30( بأنه »إلى الحد 
الذي تكون فيه مثل هذه األنشطة )االقتصادية العابرة للحدود( ناجحة، فقد تسمح للمهاجرين بتحقيق 
أهدافهم االقتصادية من دون الخضوع لعملية طويلة من التثاقف” ]التعديل الثقافي لفرد أو مجموعة أو 

شعب من خالل التكيف مع ثقافة أخرى أو اقتراض سمات منها[ )التأكيد من املؤلف(.

يضاف التحليل املتعلق بظهور املساحات االقتصادية العابرة للحدود إلى املناقشة الجارية حول مقاومة 
واستمرار إستراتيجيات البقاء لشتات األعمال املتولدة عن الصراع في سياقات الوطن املضيف. يعّرف باش 
وآخرون)31( النزعة العابرة للحدود الوطنية بأنها عمليات لتحليل كيفية بناء املهاجرين للمجاالت االجتماعية 
التي تمتد عبر الحدود، وكذلك “لرؤية الطرق التي يتحول بها املهاجرون من خالل ممارساتهم العابرة للحدود 
ننا هذا التعريف 

ّ
الوطنية، وكيف تؤثر هذه املمارسات في الدول القومية األصل للمهاجرين واستقرارهم«. يمك

من تحدي تصوير مجتمعات الشتات كضحايا أو جهات فاعلة سلبية، واالعتراف بقدرتها على التأثير في 
سياقات مكانية وزمنية متعددة. في حالتنا، نجادل بأن التغييرات في أنماط التراكم واإلنتاج والتوزيع لرجال 
األعمال السوريين املقيمين في تركيا تعزز قوة املقاومة لديهم، في حالة من النسيان املكاني والزماني، حيث 

تسود حالة عدم اليقين في الوضع السيا�سي والقانوني.

أدى غرس املمارسات العابرة للحدود إلى دمج رجال األعمال السوريين في الشتات في شبكات مختلفة، 
تتجاوز الدول األصلية والدول املضيفة. نفهم أن املغتربين )الشتات( السوريين من رجال األعمال قد سعوا 
إلى تقليل اعتمادهم على السوق التركية والظروف السياسية، من خالل توسيع فرصهم العابرة للحدود 
الوطنية، والحفاظ على األعمال التجارية في مجاالت متعددة تمتد عبر الحدود. إن زيادة إضفاء الطابع العابر 
للحدود الوطنية على األنشطة االقتصادية لرجال األعمال السوريين في تركيا، وانتشار املجاالت واملمارسات 
 /

ً
 “سائال

ً
والفرص االقتصادية العابرة للحدود الوطنية، يحّدد الرأسمال السوري في تركيا بوصفه رأسماال

 للتغّير”، ومستعًدا للهروب في حالة حدوث أزمات كبرى.
ً

قابال

تحدث كثير من األشخاص الذين قابلناهم، في أثناء وجودهم في تركيا، عن شبكاتهم الكثيفة والفعالة 
التي تعبر الحدود الجغرافية والسياسية واالقتصادية والثقافية للدول القومية، وذكر ثلثا األشخاص الذين 
قابلناهم أنهم يواصلون تشغيل منشآتهم اإلنتاجية في سورية، وإن كان ذلك على نطاق محدود، وأن لديهم 
أيًضا عالقات تجارية مع دول الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا من خالل تصدير واستيراد البضائع ورؤوس 
األموال. وفًقا لـ أوجاك وآخرون )32(، »أفادت 39 في املئة من الشركات السورية الصغيرة واملتوسطة أن 
التجارة اإلقليمية هي الفرصة األساسية في تركيا، تليها خدمة سوق الالجئين السوريين والسوق التركية، 
بنسبة 23 في املئة لكل منهما«. كان لرجال األعمال السوريين، وبخاصة القادمين من حلب، العديد من 

شيشــمك )2018(، “عمليــات دمــج الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا: االندمــاج الطبقــي”. مجلــة دراســات الالجئيــن. مترجــم فــي مركــز حرمــون للدراســات 
املعاصــرة:

https://bit.ly/3mTDsAV

)30(  - مرجع سابق، بورتر وآخرون )2002(، ص. )

)31(  - بــاش وآخــرون )2005(، األمــم غيــر املقيــدة: املشــاريع العابــرة للحــدود الوطنيــة، ومــآزق مــا بعــد االســتعمار، والــدول القوميــة غيــر اإلقليميــة. 
نيويــورك: روتليــدج، ص 8

)32(  - مرجع سابق، آوجاك وآخرون )2017((،
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الشبكات والعالقات الواسعة مع الدول العربية األخرى في الشرق األوسط، ومن ثّم قاموا بإنشاء مزيد من 
العالقات التجارية اإلقليمية ومن ضمنها عالقات مع املدن الحدودية التركية.

قال أحُد الذين قابلناهم في غازي عنتاب: إن جميع عبوات املنتجات السورية تحمل اآلن عالمة »صنع في 
 :

ً
تركيا«، التي تعّد ضماًنا لجودة منتجاتها في الخارج، وتابع قائال

تجعل عالمة »صنع في تركيا« منتجاتنا أكثر قدرة على املنافسة في جميع أنحاء العالم، وبعد نقل إنتاجنا 
إلى تركيا، بدأنا الذهاب إلى املعارض الدولية، ووجدنا عمالء جدًدا في أوروبا، وكذلك في الشرق األوسط. 

ومع ذلك، لم يشر أي من الذين قابلناهم إلى أنهم يستهدفون بمنتجاتهم بشكل أسا�سي السوق التركي. 
املنتجات السورية املنتجة في تركيا عادة ما تكون موجهة إلى دول الشرق األوسط، وبعض الدول األوروبية 
أيًضا، ومخصصة إلى حد كبير للجالية السورية الكبيرة التي تعيش اآلن في تركيا، فاملنتجات السورية لم 

تخلق منافسة ملموسة مع املنتجات التركية املحلية.

يشكل هروب رأس املال السوري مشاريع مكانية متسعة، تخلق االبتكار والقدرة التنافسية والتنمية 
االقتصادية في بيئتها الجديدة وما وراءها )33(. يجادل ستويانوف وآخرون )34( بأن »القدرة امللحوظة للجهات 
الفاعلة االقتصادية العابرة للحدود الوطنية، في السيطرة على بيئة البلد املضيف والتالعب بها، تكشف 
ا مهًما عن الفهم الراسخ بأن الرعايا األجانب في وضع غير مواٍت«. في السياق التركي، يمكن للمرء أن 

ً
انحراف

يجادل بأن طابع البقاء والنجاح االقتصادي لرجال األعمال السوريين له صدى في االستمرارية في الرأي العام 
التركي في ما يتعلق بـ »الغربة« في املجال االقتصادي. في اإلمبراطورية العثمانية، كانت املجتمعات غير املسلمة 
الثالث )األرثوذكسية اليونانية؛ األرمينية؛ اليهودية(، واألجانب الذين تمتعوا بامتيازات من خالل اتفاقيات 
االستسالم، لديهم معدالت مشاركة أعلى في األنشطة املتعلقة بالتجارة والتمويل )35(. وفًقا لتعداد الصناعة 
في أوائل العقد األول من القرن العشرين، كان حوالي 80 في املئة من الشركات ذات امللكية الفردية مملوكة 
ألقليات غير مسلمة )36(. بعد الهزيمة في حروب البلقان، أصبح تدمير املكانة البارزة للعناصر “األجنبية” 
في االقتصاد السياسة الرئيسية للحكومات العثمانية والتركية الحًقا، في مشروع إنشاء االقتصاد الوطني 
)37(. ويرى إيلو ومينتو -كوي)38( أنه “على الرغم من إسهامات الشركات املهاجرة املهّمة للغاية، فإنها تواجه 

تحديات وصعوبات تنبع من هويتهم العرقية«، في تركيا، كما في أماكن أخرى.

)33(  - مرجع سابق، ريدل وآخرون )2010( وبرينكرهوف ))201(.

)34(  - ســتويانوف وآخــرون )2018(، “ضلــوع رواد األعمــال عابــري الحــدود الوطنيــة فــي شــبكات الشــتات: االســتفادة مــن أصــول األجنبيــة«. املجلــة 
الدوليــة لــإدارة 58 )2(: 312-281.

)35(  - بورا )1994(، الدولة واألعمال في تركيا الحديثة: دراسة مقارنة. ألباني، نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك.

)36(  - يماك ))200(، “تغيير البيئة املؤسسية ونخب األعمال في تركيا”. مجلة املجتمع واألعمال 1 )3(: )219-20.

)37(  - أغير وآرتونج )2019(، “ضريبة الثروة لعام 1942 واختفاء الشركات غير املسلمة في تركيا”. مجلة التاريخ االقتصادي 79 )1(: 201-243.

)38(  - إيلو ومينتو -كوي )2019( تحرير، شبكات املغتربين في األعمال التجارية الدولية، وجهات نظر لفهم وإدارة أعمال وموارد املغتربين. تشام: 
سبرينغر. ص. 8
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قدرة رجال األعمال السوريين على تنظيم أنفسهم كمجموعة مصالح: »الشتات 
الخجول«

هناك عدد كبير من األدبيات حول تعبئة الشتات الناتج عن الصراع في البلدان املضيفة والبلدان 
األصلية، في أثناء عملية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع )39(. تنظر الدراسات املتعلقة بتعبئة رجال 
أعمال الشتات تقليدًيا إليهم على أنهم “صناع سالم” أو »مدمرون للسالم«، من دون تصور أي مواقف 
وسيطة أو بديلة )40(. ومع ذلك، في األعوام األخيرة، كانت هناك دراسات متنامية تتحدى هذا التفكير الثنائي، 
وتقدم سياقات مكانية وزمانية متعددة في تحليل العوامل التي تشكل انخراط املغتربين/ الشتات في الوطن 
والدول املضيفة، مثل الضلوع متعدد املواقع، واستمرارية الصراعات )41(. “الالجئون، مثلهم مثل العمال 
املهاجرين، ليسوا جامدين، وال محاصرين/ محبوسين في ممارسات ثابتة« )42(، إن دوافعهم لالنخراط في 
البلدان املضيفة لهم أو على الصعيد الدولي، بحاجة إلى التدقيق في ظروفهم الخاصة وأنشطتهم التجارية 
العابرة للحدود الوطنية، على سبيل املثال، ال يمكن ببساطة تفسيرها من حيث عوملة رأس املال، وضغط 
الحيز الزمني وتدويل العمل )43(.ا ويجادل سيريت وكيليس )44(، فيقول: “إن كثيًرا من التنظير الحالي قد فشل 
في تحديد كيفية تأثر العمليات السببية لتسييس الشتات بشكل مشترك مع الظروف السائدة في الوطن 

)39(  - كليســت، ن. )2008( »تعبئة الشــتات«: املشــاركة السياســية العابرة للحدود الوطنية الصومالية ». مجلة الدراســات العرقية والهجرة 34 
.323-307 :)2(

كوينوفا، )2011( “الشتات والصراعات االنفصالية”. الدراسات العرقية والإثنية 34 )2(: 333-356.
كارلنــغ وآخــرون )2012(، “كيــف يؤثــر الصــراع فــي بلــد املنشــأ للمهاجريــن« علــى إرســال التحويــالت؟ األولويــات املاليــة وااللتزامــات العابــرة للحــدود 

الوطنيــة بيــن الصومالييــن والباكســتانيين فــي النرويــج. مراجعــة الهجــرة الدوليــة )4 )2(: 309-283.
برينكرهوف )2011(، “مجتمعات الشتات والصراع«. الصراع واألمن والتنمية 11 )2(: 143-115.

)40(  - باســر وســواين )2008(، “الشــتات كصانعــي ســالم: وســاطة الطــرف الثالــث فــي نزاعــات الوطــن”. املجلــة الدوليــة حــول الســالم العالمــي 25 
.7-28 :)3(

كوينوفــا. )2018( “تعبئــة الشــتات مــن أجــل الصــراع وإعــادة اإلعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع: األبعــاد الســياقية واملقارنــة«. مجلــة الدراســات 
العرقيــة والهجــرة 44 )8(: 9-1251)12.

)41(  - كوينوفا. )2017( »ما وراء النماذج اإلحصائية: الوضع االجتماعي املكاني وتعبئة الشتات في العالقات الدولية«. مجلة الدراسات الدولية 
.(21-597 :)4( 19

هورســت. )2018( »إحــداث فــرق فــي مقديشــو؟ تجــارب االندمــاج متعــدد املواقــع بيــن شــباب الشــتات. مجلــة الدراســات العرقيــة والهجــرة 44 )8(: 
.1356-1341

مافرودي )2018( “تفكيك تعبئة الشــتات في وقت األزمة: وجهات نظر من الشــتات الفلســطيني واليوناني”. مجلة الدراســات العرقية والهجرة 44 
.1309-1324 :)8(

)42(  - العلــي وآخــرون )2001(، “قيــود النزعــة العابــرة للحــدود الوطنيــة »: الالجئــون البوســنيون واإلريتريــون فــي أوروبــا كمجتمعــات ناشــئة عبــر 
وطنيــة«. الدراســات العرقيــة واإلثنيــة 24 )4(: 578-600.

)43(  - املرجع السابق: 591(.

)44(  - ســيريت، وكيليــس. )2019( »الشــتات والفعاليــة واملشــاريع فــي ســياق االســتيطان والوطــن: ريــادة األعمــال السياســية فــي الشــتات الكــردي«. 
الجغرافيــا السياســية 73: 0)-9).
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ومواقع السكن، وما تزال املقاربات التي تتمحور حول الدولة بمفردها غير قادرة على شرح األنماط املختلفة 
لتعبئة الشتات عبر جميع سياقات الوطن املضيف.

ُيظهر عملنا امليداني أن مشاركة املغتربين السوريين في الوطن املضيف تتشكل إلى حد كبير من خالل 
الضلوع املختلط للجهات الفاعلة في سياقات أوسع، ومن ضمن ذلك الظروف السياسية واالقتصادية 
للسكن وأماكن الوطن. في ما يتعلق بمشاركة البلدان املضيفة، وجدنا أن رجال األعمال السوريين يشاركون 
في عدد أقل من أنشطة التعبئة السياسية في البلدان املضيفة، وقد يكون هذا بسبب الضغط السيا�سي 
الناجم عن السلطوية املتزايدة في تركيا واالغتياالت املزعومة لنظام األسد أو داعش لخصوم سياسيين 
سوريين بارزين ومثقفين وناشطين وصحفيين في تركيا. عالوة على ذلك، من الحقائق املعروفة جًدا أنه “إذا 
كان الالجئون غير متأكدين من وضعهم القانوني أو من حقوقهم في اإلقامة الدائمة في البلد املضيف، فإن 

كثيًرا منهم سيميلون إلى تجنب أي �سيء قد يعرضهم وضعهم للخطر” )45(.

من املالحظ أن غالبية رجال األعمال السوريين فّضلوا عدم املشاركة في أي نشاط للجمعيات في السياسة 
أو االقتصاد بمواجهة الدولة التركية، نظًرا ملصالحهم التجارية والسياسية في الغالب، ومن أجل السالمة 
واألمن والصفاء. يعوق املستوى املنخفض للنشاط الجمعي رغبتهم أو قدرتهم على التنظيم كمجموعة مصالح 
موحدة في تركيا. وفًقا للمادة 93 من القانون املدني التركي، يجوز لألشخاص املالكين real persons من أصل 
أجنبي، الذين يمتلكون الحق في االستقرار في تركيا، تأسيس جمعية أو أن يصبحوا أعضاء في الجمعيات 
القائمة، وبذلك، ال يوجد أي عائق قانوني أمام رجال األعمال السوريين لتكوين جمعية أو االنضمام إلى 
جمعية في تركيا. إن جمعية رجال األعمال السوريين )سياد(، وهي أكبر جمعية لرجال األعمال ومقرها غازي 

عنتاب، لديها 370 عضًوا فقط في تركيا. 

سلط أحد الذين قابلناهم، وهو يعمل في )سياد(، الضوء على أنه منذ عام 2015 برز كثير من مشكالت 
رجال األعمال السوريين إلى الواجهة، مثل نقص املعرفة بقوانين األعمال التركية وأنظمة التمويل في تركيا، 
 عن االفتقار إلى اللغة التركية، وهناك أمور أخرى، وقد أدت هذه القضايا إلى تشكيل )سياد(، على 

ً
فضال

الرغم من أن عدد األعضاء ظل محدوًدا، وأوضح أسباب تدني مستوى األنشطة النقابية بين رجال األعمال 
السوريين في تركيا، على النحو التالي: 

تعارض )سياد( األسد، لكن ليس لدينا مشكلة، إذا كان هناك من يدعم األسد، كثير من الناس ال يريدون 
االرتباط بأي جمعية، ولديهم بعض األعمال التجارية في سورية، وال يريدون أن يضروا بذلك بسبب )سياد(.

إلى جانب املشاركة االجتماعية الضعيفة، ال يتحدث رجال األعمال السوريون املقيمون في تركيا علًنا 
عن مصالحهم الخاصة، وكذلك عن الحقوق السياسية واالقتصادية لالجئين السوريين اآلخرين في تركيا. 

وقال أحد الذين قابلناهم، وهو شخص يعمل في تجارة املنسوجات في بورصة: 

يعتقد الناس أن الحديث عن السياسة عاٌر، هذه البالد ليست بالدهم، 95 في املئة من السوريين في 
تركيا ال يريدون األسد، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي �سيء آخر أيًضا، وال يمكنهم فعل أي �سيء هنا أيًضا، 
لذا؛ فإن مذهبهم هو: ما ُدْمنا ال نستطيع فعل أي �سيء، فلننقذ أنفسنا اآلن.. يا غريب كون أديًبا. ]أنت 

أجنبي، لذا تصرف بأدب[

)45(  - مرجع سابق، العلي وآخرون، ص 588 
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بصرف النظر عن تبّني إستراتيجية التخفي، فإن اإلرث التاريخي للعالقات بين الدولة واألعمال )البزنس( في 
سورية ما قبل الحرب يعوق أيًضا أنشطة مجموعات مصالح رجال األعمال السوريين في تركيا. بعد خالفة 
بشار األسد في السلطة عام 2000، خضع االقتصاد السوري لعملية تحرير )لبرلة(. خالل عملية التحرير 
االقتصادي )اللبرلة( في سورية، عزز النظام رأسماليته الخاصة به، و”هدف إلى النجاة من االنتقال التدريجي 
إلى اقتصاد السوق الجزئي، ولم يكن هناك مشروع تجاري )بزنس( كبير من دون أن تأخذ الدائرة الداخلية 
في النظام نسبة مئوية منه، فقد طور رأسماليو املحسوبية في النظام شراكات حميمة مع عناصر أوسع من 
البرجوازية‹‹ ))4(. في مثل هذه البيئة، خضعت البرجوازية األكثر استقاللية، التي لم تكن مرتبطة بالنظام بشكل 
ن�سئ عدد من 

ُ
جيد، للمراقبة الشديدة من قبل جهاز أمن النظام، وتم عزلها عن السياسة. منذ عام 2005، أ

جمعيات رجال األعمال كمشاريع مشتركة في الغالب بين رجال األعمال املدعومين من النظام ورجال األعمال 
األجانب )47(. ردد األشخاص الذين قابلناهم املوقف في مرحلة ما قبل الحرب على هذا النحو: “

نا النظام، وخلق بعثًيا ]التابعين لحزب البعث العربي االشتراكي الحاكم في سورية[ في كّل واحد 
َ
لقد لّوث

منا، وفي الدكتاتورية يفقد الناس األخالق، إنهم خائفون من بعضهم البعض، لذا من الصعب جًدا علينا 
أن نجتمع هنا في تركيا، وليس من ثقافتنا أن نجتمع للعمل مًعا”.

ال يعتاد رجال األعمال السوريون العاملون في تركيا على تشكيل جمعيات أو تجمعات نقابية، ألن هذا كان 
محظوًرا في سورية في ظل نظام دكتاتوري، وأكد معظم من قابلناهم، بسبب عدم وجود مثل هذه الخبرة 
من قبل، وبسبب السياق السيا�سي واالجتماعي املتوتر الحالي في سورية، أن رجال األعمال السوريين يخشون 
من تكوين أي نوع من الجمعيات في تركيا، وأنهم يفضلون العمل بشكل فردي. ذكر أحد الذين قابلناهم في 
غازي عنتاب أن السوريين غير معتادين على مثل هذه األشياء، مثل تكوين جمعيات مستقلة، وأن كل �سيء 
كان يفعله النظام في سورية، ولم يكن هناك نظراء لجمعية الصناعة واألعمال التركية )توسياد(، أو جمعية 
الصناعيين ورجال األعمال املستقلين )موسياد( في سورية. وقال: نحن نحاول التعلم هنا.ومع ذلك، فقد 
مكنت التجارب التجارية الجديدة في تركيا، والتفاعل مع مجتمع األعمال التركي، من تشكيل جمعية رجال 
األعمال السوريين واملنتدى االقتصادي السوري في غازي عنتاب، حيث يجتمع رجال األعمال السوريون، 
ويتحدثون عن اندماجهم االجتماعي واالقتصادي، وعن حقوقهم ومشاكلهم القانونية. حقيقة أن معظم 
الشركات السورية الصغيرة تعمل منذ فترة طويلة من دون أي تسجيل رسمي، ولم تدفع الضرائب، خلقت 
استياًء داخل املجتمع املضيف في جميع املدن التي أجرينا فيها عملنا امليداني. كان هذا أيًضا ألن رجال 
األعمال السوريين لم يكونوا معتادين على العمل في بيئة األعمال التركية األكثر حداثة، ونظامها الضريبي 
ل االفتقار إلى اللغة التركية تحدًيا كبيًرا لهم أيًضا. أطلق املنتدى االقتصادي 

ّ
واملصرفي أكثر تقدًما، وشك

السوري في غازي عنتاب أخيًرا حمالت إلضفاء الطابع الرسمي على الشركات السورية، من خالل تقديم 
املساعدة الفنية ألصحاب األعمال السوريين الذين يسعون لفهم بيئة التشغيل ومساعدتهم في االمتثال 
للوائح، وقام املنتدى بترجمة عدد من قوانين االستثمار التركية إلى اللغة العربية، وساعدت هذه املبادرة في 

تطبيع العالقة بين البلد املضيف ومجتمعات األعمال السورية.

يتم أيًضا تجنب القضايا املتعلقة بسياسات الوطن، مثل حل الصراع املحتمل، وإعادة اإلعمار في مرحلة 
ما بعد الصراع، والعدالة واملصالحة العابرة للحدود الوطنية داخل دوائر األعمال السورية في تركيا في جميع 

))4(  - هاينبوش )2012(، “سورية: من” االرتقاء االستبدادي “إلى الثورة؟ الشؤون الدولية 88 )1(: 95-113.

)47(  - حداد )2012(، شبكات األعمال في سورية: االقتصاد السيا�سي للصمود االستبدادي. ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد.
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املدن التي أجرينا بحثنا فيها، للحفاظ على االستقرار والوحدة داخل هذا املجتمع املزدهر. كمجتمع شتات 
ناتج عن الصراع، كان الدافع الرئيس لرجال األعمال السوريين املقيمين في تركيا هو البقاء والنجاة في ظل 
ظروف سياسية واقتصادية غير مؤكدة إلى حد كبير. لقد تطور تعزيز مصالحهم املالية من خالل تنمية 
روابط اقتصادية عابرة للحدود الوطنية جديدة كضرورة مدفوعة باألزمة في سياق النزوح، بينما كانوا 
يحاولون »إنقاذ أنفسهم«. وإن انعدام الثقة بين رجال األعمال السوريين النازحين وحكومة بلدهم األم 
 مهًما في حل الصراع الحالي وعمليات 

ً
ا فاعال

ً
يعوق أيًضا رجال األعمال السوريين في الشتات، ليكونوا طرف

إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع في سورية. وكما قال كريسوستوم ونكونغولو -باكيندا )48(: إن “انعدام 
الثقة داخل مجتمعات الشتات، وبينهم وبين حكومة بلدهم األم ال يسمح لهم بتجميع مواردهم ومواهبهم من 
أجل اإلسهام في تنمية وطنهم األم بكامل إمكاناتهم”. وأشار كثير من الذين قابلناهم إلى أنه ما دام نظام األسد 

في السلطة، فال يمكن تصور أن يكونوا جزًءا من أي جهود إلعادة اإلعمار في سورية.

ومع ذلك، يبدو أن مجتمع األعمال السوري في تركيا له تأثير على وطنهم األم في مجاالت، مثل التخفيف 
من حدة الفقر من خالل التحويالت املالية، والعمل الخيري -املتعلق باأليتام والطالب السوريين في كل من 
تركيا وسورية- واملهارات ونقل التكنولوجيا وتوسيع األعمال التجارية. الحظنا بشكل خاص أن هناك جهوًدا 
متزايدة بين من قابلناهم للمشاركة في األنشطة الخيرية في املناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال 
سورية. في وقت كتابة هذا التقرير، زادت الحكومة التركية من جهودها إلعادة اإلعمار بناًء على نموذج إعادة 
اإلعمار الخاص والعام في شمال غرب سورية. على الرغم من أننا لم نتعمق في هذا املوضوع في مقابالتنا، 
 ألن تشارك الشركات السورية التي تتخذ من تركيا مقًرا لها في خطط الحكومة التركية 

ً
يبدو أن هناك احتماال

إلعادة اإلعمار في شمال سورية.

)48(  - كريسوستوم ونكونغولو -باكيندا )2019(، “الشتات واألعمال الدولية في الوطن: من تأثير التحويالت إلى محددات ريادة األعمال وجدول 
أعمال البحث«. في إيلو ومونتو -كوي )محرران(، شبكات الشتات في األعمال التجارية الدولية. شام: سبرينغ، ص 29
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نحو تكوين هوية هجينة؟

يتضّمن التهجين توليف »شكلين أو أسلوبين أو هويتين” مختلفين، وينجم غالًبا عن تقاطع الحدود 
الوطنية وتقاطع الحدود الثقافية )49(. “ويحدد تكوين الهويات الجديدة التي تمتلك طابًعا عابًرا للعرق وعابًرا 
للحدود« )50(، ويمكن أيًضا اعتبار الهجناء »وسطاء ثقافيين« مليئين باالنقطاعات والتمزقات )51(. ويرى بهابها 
أن التهجين مصطلح »وسط/ بين بين”، يشير إلى »فضاء ثالث«، وإلى التناقض واملحاكاة. إنه فئة مشتتة 

ومنتجة )52(، وهي الطريقة التي تبّين كيف “يدخل الجديد/ الوافد إلى العالم«.

ُيعّد التهجين أيًضا خطاًبا تقدمًيا للمواطنين وخطاًبا تشاركًيا للمواطنة الثقافية )53(، وفكرة التوفيق بين 
 من االختالف الثقافي الذي عززته التعددية الثقافية )54(. على عكس الشتات، فإنه يشير إلى 

ً
الثقافات، بدال

“عملية اختالط ثقافي، حيث يتبنى القادمون من الشتات جوانب من الثقافة املضيفة، ويجرون تغييراتهم 
عليها، ويحسنون ما يمكن فيها، ويعيدون تشكيلها من خالل إنتاج ثقافة هجينة جديدة أو« هويات هجينة 
)55(. في حالة تهجين الشتات، عالوة على ذلك، “من دون يقين الدولة القومية أو الهوية الطبقية من أجل 

الغطاء، يصبح التهجين منافًسا لـ )نموذج جديد( لإمكانية االجتماعية التي ستؤكد حالة )عدم اليقين( 
كدليل سيا�سي لها« ))5(. ومع ذلك، تعرض التهجين للنقد أيًضا، واتهم بالنخبوية، ألنه طرِح من قبل »طبقة 
)57( على أنه »امتداد لخطاب السوق الحرة للرأسمالية العاملية  ثقافية جديدة من الكوزموبوليتانيين” 

املتأخرة” )58(.

اليوم، يعمل رجال األعمال السوريون في تركيا بين املمارسات االقتصادية والتجارية التقليدية والسوق 
الحرة. فإلى جانب استخدامهم النظام املصرفي التركي الحديث، ما زالوا يواصلون استخدام نظام تحويل 

)49(  - كريدي، م. )2005( الهجينة أو املنطق الثقافي للعوملة. فيالدلفيا: مطبعة جامعة تمبل.

)50(  - أنثياس. )2001( »هجينات جديدة، مفاهيم قديمة: حدود الثقافة«. الدراسات العرقية واإلثنية 24 )4(: 619-641.

)51(  - بهابها )1994( موقع الثقافة. لندن: روتليدج.

)52(  - كالرا وآخرون )2005(، الشتات والتهجين. لندن: منشورات سيج.

)53(  - جوزيف وفينك )1999(، محرران: أداء الهجينة. مينيسوتا: مطبعة جامعة مينيسوتا.

)54(  - مرجع سابق، أنثياس )2001( ص. 21)

)55(  - تشامبرز ))199(، »عالمات الصمت وخطوط االستماع«. في تشامبرز، وكورتيس. )محرران( سؤال ما بعد االستعمار. لندن: روتليدج، 
ص 2-47).

))5(  - مرجع سابق، كالرا وآخرون )2005(، ص. 88

)57(  - بييترس، )2001( “الهجينة، وما ذا في ذلك؟ رد فعل عنيف ضد التهجين وألغاز االعتراف. النظرية والثقافة وعلم االجتماع 18 )3-2(: 
.245-219

)58(  - موسلوند )2010(، أدب الهجرة والتهجين، السرعات املختلفة للتغييرات عبر الثقافات، لندن: بالجريف ماكميالن. ص. 12
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األموال القديم )الحوالة على سبيل املثال( في معامالتهم االقتصادية، حيث يتّم تحويل مبالغ ضخمة من 
األموال عبر الشبكات الشخصية القائمة على الثقة فقط. بعض هذه الصادرات مسجلة رسمًيا، لكن بعضها 
يباع في السوق السوداء. وتتجاهل الدولة التركية مثل هذا التبادل، رغم أنها تعرف ذلك، بسبب دخول 
كميات كبيرة من األموال الساخنة ]هي تدفق األموال )أو رأس املال( من بلد إلى آخر، لكسب ربح قصير األجل 
من فروق أسعار الفائدة و/ أو تحوالت أسعار الصرف املتوقعة[ إلى تركيا. وفًقا لرجل أعمال سوري يعمل 
في مجال املنسوجات مقّره بورصة، وأصله من حلب، فإن معظم رجال األعمال السوريين في تركيا يتلقون 
مدفوعات صادراتهم من خالل نظام الحوالة. وجدنا في املقابالت التي أجريناها أن رجال األعمال السوريين 
لم يتبنوا نظام الشيكات بالكامل، كوسيلة لتعطيل املدفوعات، ألّنهم يرون أن هذا النظام يستغرق وقًتا 
أطول وأسعاره مرتفعة. وهم معتادون أكثر على القيام باألعمال التجارية نقًدا، ألنهم ليسوا على دراية بالعمل 

مع البنوك، والشيكات املصرفية، وما إلى ذلك.

نالحظ أن العمل بين نظام الحوالة وبيئة األعمال التركية الحديثة يجلب طابًعا هجيًنا ملجتمع األعمال 
السوري، بجانب طابعه العابر للحدود. ومع ذلك، فإنه خارج نطاق هذا البحث لتحديد درجة تبني رجال 
األعمال األتراك املحليين لهذه املمارسات السورية التقليدية، حتى نتمكن من قول �سيء ما حول التأثير 
املتبادل. ومع ذلك، يمكننا أن نفترض بشغف أن تهجين الشتات التجاري السوري في تركيا ال يقتصر فقط 
على املمارسات التجارية. حصل رجال األعمال السوريون الذين قاموا باستثمارات ضخمة في تركيا )ما يصل 
إلى مليون دوالر( بالفعل تلقائًيا على الجنسية التركية، من دون االمتثال ملعايير معينة، مثل العيش في تركيا 
ملدة خمس سنوات على األقل، ومعرفة اللغة التركية بمستوى كاٍف، وما إلى ذلك )59(. بعض من قابلناهم 
وحصلوا على الجنسية التركية، على سبيل املثال، ال يتحدثون اللغة التركية، مع أن أطفالهم يتحدثونها. 
كما يسير رجال أعمال سوريون آخرون على طريق أن يصبحوا مواطنين أتراك مع عائالتهم الكبيرة. أطفال 
الشتات السوريون من رجال األعمال يتلقون تعليمهم في تركيا منذ أعوام؛ وهم يتحدثون التركية بطالقة، 
وبات من الشائع اآلن بين مجتمع األعمال السوري- كما الحظنا- إعطاء أسماء تركية ألطفالهم املولودين في 
تركيا، لتسهيل اندماجهم مع األغلبية التركية. كما اعتمدت كثير من العالمات التجارية السورية الشهيرة، 
مثل املطاعم وسالسل محالت الحلويات، األسماء التركية بجانب األسماء السورية التقليدية واملعروفة 

بمجرد ترسيخ وجودها في السوق التركي )الشكل 4(.

)59(  - تشاتين وآخرون )2018(، “الهجرة العاملية: العواقب والردود ورقة عمل 2018/11 تركيا - تقرير عن البالد”.
https://bit.ly/3ag3w4c
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الشكل )4(

متجر حلويات زيتونة الشهير في سورية يستخدم اآلن اسم )زيتون أوغلو Zeytunaoğlu( في تركيا -نسخة تركية من 
ماركة زيتونة، شباط/ فبراير 2019

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه على الرغم من وجود بعض القضايا، مثل كراهية األجانب بين السكان املحليين 
والالجئين السوريين، فقد طور كال الجانبين آليات ساعدت في الحفاظ على السلم االجتماعي، وهذا “يوضح 
قدرة املجتمعات التركية املستقبلة والسورية الضيفة على التعامل مع املشاكل االجتماعية‘‘ )0)(. من خالل 
التعليم، وانحدارهم من الشريحة العليا في الطبقة املتوسطة في سورية، واألهم من ذلك، وجود الرغبة في 
االندماج مع الطبقة الوسطى التركية املتعلمة في تركيا؛ سهل رجال األعمال السوريون بالفعل التماسك 
االجتماعي بين العدد الهائل من الالجئين السوريين الفقراء نسبًيا واملجتمع املضيف. كما هو الحال في أيلول/ 
سبتمبر 2019، كان هناك )450,000( سوري ولدوا في تركيا )1)(. حاالت الزواج بين السوريين واألتراك ليست 
شائعة، لكنها أسهمت في اندماج مجتمعات الالجئين. غالبية السوريين في تركيا هم أيًضا من األطفال أو 

)0)(  - أويتون وآخرون )2015(، تأثير الالجئين السوريين على تركيا، تقرير أورسام رقم: 195، ص. 8

)1)(  - جمعية موير لالجئين )2019( “عدد السوريين في تركيا”
https://bit.ly/3emyBVp



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

م هؤالء الشباب اللغة التركية ويتحدثونها بطالقة )2)(. قد 
ّ
الشباب، وحتى من دون تعليم مناسب، فقد تعل

تكون كل هذه التطورات األخيرة قد فتحت الطريق أمام تشكيل هوية سورية تركية متشابكة و/ أو تشكيل 
»أتراك جدد« في املستقبل. هذا في الواقع احتمال ال يعتبره كثير من رجال األعمال السوريين الذين قابلناهم 
أمًرا استثنائًيا، ألنهم افترضوا أن هذا سيكون حلقة جديدة في التاريخ املشترك للبلدين. على حد تعبير أحد 

من قابلناهم في أضنة: 

ملئات السنين، شكلنا هوية مشتركة واحدة في ظل اإلمبراطورية العثمانية، ولم ننفصل عن بعضنا 
البعض إال منذ مئة عام. اآلن، لقد تم لم شملنا، وهذا استمرار للتاريخ.

تشير عملية تهجين الشتات التجاري السوري في تركيا، بفضل كل من املمارسات التجارية الهجينة 
والحصول على الجنسية التركية، إلى أن »التهجين من األفضل اعتباره عملية وليس وصًفا« )63(. وهو يكشف، 
كما يجادل فين -تشينغ Wen-Ching، أن »النزوح والتنقل هما عمليتان ديناميتان إلعادة التوطين، التي ال 
تعني فقط االنتقال خارج املكان )4)(، ولكن أيًضا عمليات تقدم مكاًنا كموطن في ظروف غير مؤكدة وغير آمنة 

وغير مستقرة” )5)( )2018: 392-391(.

)2)(  - مرجع سابق، أويتون )2015(، ص. 8

)63(  - فيريندير وآخرون )2005(، الشتات والتهجين. لندن: سيج، ص. 71

)4)(  - ديــن بويــر )2015(، “الفضــاء الحــدي فــي املنفــى املطــول: معنــى املــكان فــي روايــات الالجئيــن الكونغولييــن عــن الوطــن واالنتمــاء فــي كمبــاال«. 
مجلــة دراســات الالجئيــن 28: 19-1.

مالكيـ. )1995( الطهارة والنفي. شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو.

)5)(  - فيــن -تشــينغ )2018(، “رســم واجهــات القــوة: املمثلــون، وكوكــبة التنقــل والنســيج للنازحيــن عــن منطقــة شــان املتراميــة األطــراف علــى طــول 
الحــدود التايالنديــة البورميــة«. مجلــة دراســات الالجئيــن 31 )3(: 391 – 392.
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الخالصة

سعى بحثنا إلى تفكيك املكونات املختلفة بين رجال األعمال السوريين املقيمين في تركيا، حتى نتمكن من 
تحليل تأثير تدفق رأس املال السوري إلى تركيا، ودرجة تقاربهم في سوق األعمال التركية والسوق الهجين. من 
خالل التحقيق في بيئة األعمال السورية في تركيا، يهدف بحثنا أيًضا إلى استكشاف العوامل واسعة النطاق 
التي تعوق أو تسرع نشاط مجموعات املصالح ملجموعات الشتات املتولدة عن الصراع في البلدان املضيفة 

لها، عندما تستمر الحرب األهلية في بلدانهم في التطور.

وجدنا في بحثنا أن الرأسمال السوري في تركيا قد خلق حتى اآلن مزايا لكل من املضيف ومجتمع األعمال 
السوري، وأن أفضل وصف لنشاط األعمال )البزنس( السوري في تركيا هو أنه “عابر للحدود”. لقد فهمنا 
أن رجال األعمال السوريين يسعون إلى تقليل اعتمادهم على السوق التركي والظروف السياسية من خالل 
توسيع فرصهم العابرة للحدود الوطنية. هذا هو السبب في أننا حددنا الرأسمال السوري على أنه “رأس 
املال السائل” وأن الشتات التجاري السوري في تركيا هو “شتات خجول”. وربما ال يزال من املبكر الحديث 
عن الشتات التجاري السوري بأنه »مجتمع عابر للحدود«، ألن معظمهم ال يزالون يعيشون في حالة من عدم 
اليقين، من دون جواز سفر مناسب يمكن أن يساعدهم في السفر بحرية. وال تزال هناك مشكلة عدم التأكد 
من وضعهم القانوني، وهذا هو حقهم في اإلقامة بشكل دائم في البلد املضيف، تماًما مثل وضع الالجئين 
البوسنيين في البلدان املضيفة في أواخر التسعينيات من القرن املا�سي، مثل ما صوره بوضوح العلي وآخرون 
)2001(. ومع ذلك، فقد الحظنا أن مجتمع األعمال السوري ربما ال يزال لديه ميول عابرة للحدود الوطنية 

أكثر من بقية األعداد الكبيرة من الالجئين السوريين في تركيا.

لكن هذا ال يشير إلى أن رجال األعمال السوريين في تركيا هم مجرد مهاجرين اقتصاديين. لقد كان واضًحا 
من املقابالت التي أجريناها أن معظم من قابلناهم من رجال األعمال السوريين ما كانوا لينقلوا أعمالهم 
وعائالتهم إلى تركيا ويتخلون عن حياتهم في سورية من أجل حياة جديدة في دولة مجاورة أجنبية، لوال الحرب. 
وأظهر معظم من قابلناهم صوًرا ملنازلهم ومصانعهم و/ أو أعمالهم التي دمرها القتال العنيف والقصف، 
وأعربوا عن شوقهم للحياة التي تركوها خلفهم في سورية. حتى إن رجل أعمال سوري بارًزا في غازي عنتاب، 
وهو معروف جًدا في حلب، ذكر أنه كان يتمنى أال يضطر إلى مقابلتنا كالجئ في تركيا، وود لو أنه استضافنا 

في قصره في حلب.

د مجتمع الشتات، كان الدافع الرئيس لرجال األعمال السوريين املقيمين في تركيا هو 
ّ
نظًرا ألن الصراع ول

البقاء في ظل ظروف سياسية واقتصادية قلقة إلى حد كبير. ومن ثم فقد شاركوا في عدٍد أقل من أنشطة 
التعبئة السياسية في البالد املضيفة وأعاقوا استعدادهم و/ أو قدرتهم على التنظيم كمجموعة مصالح 
موحدة في تركيا. أيًضا، نظًرا ألن عدًدا كبيًرا من رجال األعمال السوريين في تركيا أصبحوا مواطنين أتراك 
مع عائالتهم الكبيرة، وتعلموا اللغة التركية بطالقة، ينتظر آخرون نتائج طلباتهم، بينما يكبر أطفالهم و/ 
أو يتعلمون في تركيا، إلى جانب طابعهم العابر للحدود، يظهر رجال األعمال السوريون في تركيا درجة من 
التهجين أيًضا. لقد بدؤوا أيًضا في استخدام النسخ التركية لألسماء/ العالمات التجارية السورية التقليدية 
ملنتجاتهم وأعمالهم في تركيا. هذا التهجين، كما نجادل، ير�سي األساس للهوية السورية -التركية املحتملة و/ 

أو هوية »األتراك الجدد« التي قد نشهد ظهورها في املستقبل القريب.
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شكر وتقدير

نود أن نشكر جميع من قابلناهم الذين وافقوا على التحدث إلينا، حول هذه املوضوعات الدقيقة، 
وكذلك الدكتورة إليف خاتون كيليجبيلي، ومازن ربيعة، وزاهد مقيد، ومركز دار املجتمع، ومحمود الراوي، 
وجون روز، وعبد الرحمن بريدي. على مساعدتهم ورفقتهم اللطيفة خالل املراحل املختلفة لعملنا امليداني. 
كما نود أن نشكر املحكمين املجهولين على تعليقاتهم املفيدة للغاية. أصبحت رحلتنا امليدانية في تركيا 
ممكنة، بفضل صندوق األبحاث التابع للمعهد البريطاني في أنقرة )BIAA(، وإننا نعرب عن امتناننا لدعمهم.
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