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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

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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امللخص التنفيذي

يهدف هذا البحث إلى فهم التغّيرات التي طرأت على طبيعة الجنسين، وعالقاتها وأدوارها التي نشأت 
نتيجة انخراط املرأة السورية في العمل املأجور خالل عملية إعادة االستقرار. ويتمثل أحد أهداف البحث في 
فهم نوع التغّيرات التي أحدثتها تحوالت سوق العمل، والعالقات بين الجنسين، في حياة الالجئات السوريات، 
وهل هذه التغّيرات عامل تمكين وصمود أم ال. والهدف اآلخر هو الكشف عن التوترات التي تعانيها النساء في 

عملية التهجير وإعادة االستقرار، وكيف تتشكل مساحة املساومة.

يستند البحث إلى 48 مقابلة معمقة شبه منظمة مع سوريات عامالت في إزمير وغازي عنتاب ومرسين، 
حيث حوالي 26 في املئة من هؤالء النساء تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاًما، و38 في املئة بين 27 و35 عاًما، 
بينما تتراوح أعمار 26 في املئة بين 36 و45 عاًما. ومن ضمن النساء الالتي قوبلن، هناك 16 امرأة تعمل في 
مؤسسات حكومية أو منظمات، و4 نساء يعملن في ورشات ضمن نطاق مشاريع تأمين فرص عمل، و8 في 
قطاع الخدمات، و2 في املنسوجات، و4 نساء يعملن في التجارة. باإلضافة إلى ذلك، هناك 10 نساء يعملن 
»مقابل القطعة« من املنزل، وامرأة واحدة تعمل في جمع النفايات. وعند النظر إلى الحالة املدنية، تبّين أن 
59 % منهن متزوجات، و29 % عازبات، و6 % مطلقات، و4 % أرامل، و2 % يعشن بعيًدا عن أزواجهن، وأن 

16 امرأة كانت لديها تجارب في العمل قبل اللجوء القسري. 

جميع النساء تقريًبا ذكرن أنهن بدأن العمل في تركيا بسبب نقص سبل العيش والضرورة.

إن أغلب النساء لم يكّن يعملن قبل الهجرة، بسبب ظروف املعيشة السهلة نسبًيا، واملعايير الجنسية 
التي ال تسمح بعمل املرأة خارج املنزل. أما بعد الهجرة، ومع تزايد حدة النقص في سبل العيش، فقد بدأت 
النساء في العمل بدافع الضرورة. وقد تعرضت النساء، وال سّيما اللواتي لم يكن لديهن خبرة عمل سابقة، أو 
اللواتي لم يرغبن في العمل من قبل، لردات فعل من محيطهن خالل أولى فترات عملهن. على الرغم من ذلك، 
فإن الفقر واألوضاع الصعبة التي يعاني منها أغلب السوريين أدت إلى زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل، 

وتقّبل فكرة عمل النساء خارج املنزل. 

إن العالقات االجتماعية تؤدي دوًرا رئيسًيا في عثور املرأة على العمل. ووجود األسرة واألقارب واملعارف 
في مدينة ما له دور حاسم في اختيار مدينة اإلقامة خالل عملية الهجرة، وعلى الرغم من أن هذه العالقات 
تشكل جزًءا مهًما من الشبكة االجتماعية، تتجاوز املرأة الحدود املادية واالجتماعية لهذه الشبكات من 
أجل العثور على عمل. إن العثور على العمل »مقابل القطعة« من املنزل يتّم من خالل العالقات الوثيقة 
مع الجيران واألقارب، في حين الخروج من حدود الحي للعثور على عمل خارج املنزل أمر ضروري. باإلضافة 
ل منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال اللجوء نقطة إقامة عالقات مع الالجئين وغير 

ّ
إلى ذلك، تشك

تاح للنساء فرصة إقامة عالقات اجتماعية، وذلك 
ُ
الالجئين على حّد سواء، وتحسين شبكة العالقات. وت

من خالل املشاركة في الدورات التدريبية واألنشطة املماثلة، إضافة إلى تمكينهم من العثور على فرص عمل. 

تقتصر ظروف العمل ونظامه على تلبية االحتياجات اليومية للمرأة. وكثيًرا ما تعمل املرأة في وظائف غير 
 بالنسبة إليهن. ومن ناحية 

ً
مؤمنة ومؤقتة ومنخفضة األجر، إضافة إلى أن التقاعد يكاد أن يكون مستحيال

نفق األموال املكتسبة من العمل على احتياجات األسرة. من خالل البحث، حّددنا أربعة أشكال 
ُ
أخرى، ت
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من العمل: النساء اللواتي يعملن في املنظمات غير الحكومية أو املؤسسات العامة؛ النساء اللواتي يمارسن 
أعمالهن الخاصة؛ النساء اللواتي يعملن في وظائف مأجورة خارج املنزل مثل تصفيف الشعر والبيع املتجول 
وبيع املالبس؛ النساء اللواتي يعملن في املنزل ويتقاضين أجًرا مقابل القطعة. والقاسم املشترك بين جميع 

تلك الفئات هو أن تلك األعمال أبعد ما تكون عن توفير مستقبل آمن للمرأة. 

التمييز والعنصرية في مكان العمل من املمارسات الشائعة، حيث تدني أجور النساء السوريات قياًسا إلى 
العاملين األتراك، وتعرضهن لإلذالل املباشر والشتائم، يجبرهن على إخفاء هويتهن السورية، وأحياًنا يقمن 
بذلك بمفردهن كإجراء احترازي. وتكافح النساء اللواتي يعملن بالتجارة من أجل الحفاظ على وظائفهن 

بسبب العنصرية والتمييز، والصعوبات املالية، والبيروقراطية. 

على الرغم من أن بعضهن يتلقين مساعدات عينية ومالية إضافة إلى الدخل الذي يحصلن عليه من 
خالل العمل، فهذه املساعدات محدودة وغير منتظمة. وأفادت ربع النساء الالتي أجريت معهن املقابالت 
بأنهن لم يتلقين مساعدات عينية أو مالية، فيما أفادت نساء أخريات أنهن يتلقين مساعدات من أقربائهن 
بانتظام أو عند مواجهة ضائقة، وإن كانت بمبالغ صغيرة. وباإلضافة إلى الصعوبات املفروضة على آلية 
الدعم بين األسرة واألقارب واألصدقاء، فاملساعدات املقدمة من منظمات املجتمع املدني واملؤسسات 

الحكومية منخفضة أيًضا. 

ن والصمود؛ 
ّ

إن عملية انخراط املرأة في العمل تجلب معها أعباء وأخطاًرا جديدة ال تقّل عن التمك
حيث إن املرأة التي ُينظر إليها على أنها املسؤولة عن رعاية املنزل واألسرة تواجه صعوبات كبيرة بسبب طبيعة 
األعراف األبوية الجندرية. وإلى جانب العمل، تبذل املرأة مزيًدا من الجهد في سبيل أداء واجباتها املنزلية على 
أكمل وجه، وإن أهم عقبة تواجه عمل املرأة هي رعاية األطفال واستمرار نظام األسرة. ومن ناحية أخرى، 
فالرجال الذين يتمتعون بالسلطة والقرار يشعرون بالقلق من أن ُينِقص دخول النساء إلى سوق العمل 
من رجولتهم، ويفكرون بأنهم أصبحوا غير قادرين على ترأس األسرة. وتبذل املرأة جهًدا عاطفًيا قائًما على 
نوع الجنس، وذلك من أجل تخفيف حدة التوتر ومواجهة الصعوبات العاطفية والعقلية التي يعاني منها 

أزواجهن. 

ُيالحظ أن أحالم املرأة في املستقبل تقتصر على مستقبل أطفالها. وال تهدف املرأة السورية العاملة إلى 
اّدخار األموال للمستقبل أو اكتساب مهارات جديدة أو ضمان راتب تقاعدي، إذ ذكرت النساء الالتي قوبلن 
أنهن يعملن من أجل تأمين تعليم جيد ألطفالهن، وأن الرغبة في الذهاب إلى بلد ثالث هي أيًضا بهدف تحسين 

ظروف أطفالهن وتأمين مستقبلهم. 

وعّبرت العديد من النساء عن رضاهن من التغييرات التي طرأت على العالقات بين الجنسين، وأفدن 
أن ذلك مرتبط بالعيش في تركيا، إذ أدى الخروج من الحدود املادية للمنزل، سواء من أجل العمل أم لتلبية 
احتياجات أخرى، إلى الخروج عن قواعد العالقات، غير أن النساء يشعرن بالقلق من أن تؤدي العودة إلى 
سورية إلى فقدان هذه التغيرات. وُيذكر أن الرجال يريدون العودة إلى سورية بغية الحفاظ على القواعد 

والعالقات القديمة. 

وعلى الرغم من الصعوبات، تقول النساء: إن الخروج من املنزل واالنخراط في العمل ُيعّد مكسًبا 
مهًما جًدا بالنسبة إليهن؛ إذ يزيد ذلك من قوتهن. وإن تمكنهن من فرض رأيهن في حياتهن من أجل إقامة 
العالقات بشكل مختلف، وتجربة هذه الحالة الجديدة، ُيعّد عالمة على أن النساء يتحولن ويكتسبن 
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أنه  فيه  شك  ال  فمما  وتصدعات،  تناقضات  على  تحتوي  العملية  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  الصمود، 
سيستمر مع الجيل القادم.
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املدخل

بعد 9 سنوات من بدء النزاع في سورية، يعيش حوالي 4 ماليين سوري في تركيا، وعلى الرغم من التوترات 
والنزاعات، ُيعّد السوريون جزًءا من املجتمع التركي، غير أن هناك اختالف في أوضاعهم القانونية؛ فوفًقا 
ملصادر رسمية، يعيش 3.6 مليون سوري في تركيا تحت الحماية املؤقتة، وحوالي 110 آالف سوري يحملون 
تصاريح إقامة، وحوالي 100 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية، إضافة إلى اآلالف من السوريين 
 للهجرة الجماعية بسبب الحرب، وجلبت معها العديد من 

ً
قين)1). وهذه العملية نشأت نتيجة

ّ
غير املوث

 إلى هيكل األسرة، ومن الصراع إلى التضامن. 
ً

املشكالت على مستويات مختلفة؛ من الحياة العملية وصوال
جريت 

ُ
وتطلبت هذه املشكالت وضع سياسات وطنية وعاملية. وفي ما يتعلق بما بعد الهجرة الجماعية، أ

 Özden, 2013; İçduygu, 2015; İçduygu & Şimşek 2016; Baban vd. 2017;(( العديد من الدراسات
Erdoğan, 2018(. وعلى الرغم من عدد ونطاق هذه الدراسات، ونظًرا للطابع املعقد لظاهرة الهجرة وآثارها 
 ما يتّم التغا�ضي 

ً
على مّر األجيال، يمكن القول إن معرفتنا بهذا املوضوع محدودة وسطحية وجزئية. عادة

عن تعقيدات تدفق الهجرة وتنوع املهاجرين، وذلك ألن أغلب الدراسات حول الهجرة السورية هي عبارة 
جريت حتى اآلن 

ُ
عن دراسات تهدف إلى فهم هذه الظاهرة على نحو عام، حيث إن معظم الدراسات التي أ

ل خصائصهم مثل أعمارهم وجنسهم ومراتبهم وعرقهم وأوضاعهم 
ّ
حل

ُ
تناولت »السوريين« بشكل عام، ولم ت

القانونية. على الرغم من وجود العديد من الدراسات حول الالجئين السوريين، فهناك عدد قليل جًدا من 
عّدت عن 

ُ
ز على املرأة أو تعالج مسألة الالجئين السوريين بنهج جندري. وإن التقارير التي أ

ّ
الدراسات التي ترك

ّدمت فيها بيانات وصفية عن األشخاص 
ُ
نجزت من منظمات املجتمع املدني، وق

ُ
املرأة هي في الغالب تقارير أ

الخاضعين للحماية املؤقتة في تركيا، وهذا ُيعّد نقطة بداية ألولئك الذين يرغبون في إجراء تحليالت معمقة 
)منظمة األمم املتحدة للمرأة، 2018، جمعية املرأة والديموقراطية 2018، جامعة هاجت تبه 2019))2). 
لن 

ّ
وإلى جانب التقارير، هناك أيًضا عدد قليل من الدراسات األكاديمية تناولت موضوع النساء الالتي يشك

نصف السكان السوريين)3)، أو عالجت هذا املوضوع من منظور جندري)4). 

)1)  على الرغم من أن السوريين في تركيا ال يتمتعون بوضع الالجئ في سياق اتفاقية جنيف لعام 1951، فسيتم استخدام مصطلح الالجئ في 
هذا التقرير ألنهم أتوا إلى تركيا نتيجة الهجرة القسرية الجماعية. للحصول على معلومات إحصائية عن السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة 

والسوريين الحاصلين على تصريح إقامة في تركيا.
https://bit.ly/2XSnS0f

)2)  للحصول على تفصيل شامل للدراسات في مجال الهجرة واملرأة، يمكنك الرجوع إلى قائمة املنشورات حول »الهجرة واملرأة« التي أعدتها 
ألفان أكتشين نيابة عن جمعية أبحاث الهجرة.

https://bit.ly/3sGoj9b

)3)  وفًقا للبيانات التي أعلنتها املديرية العامة إلدارة الهجرة، فإن 1،651،342، أو 46 %، من أصل 3587،578 شخًصا تحت وضع الحماية 
املؤقتة في تركيا هم من النساء.

https://bit.ly/3B9xmme

)4)  لالطالع على بعض األعمال املنجزة في هذا املجال:
Kıvılcım & Baklacıoğlu  2015 ؛ ،barın 2015 ؛ ، coşkun 2016 ؛ ، akpınar 2017 ؛ ، küçükşen  2017 ؛ ،özüdoğru 2018 ؛ ، özdan 
ramadan 2019 ؛ beihl & danış2020 ، 
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يتناول هذا البحث تجربة عمل النساء في وظائف مدفوعة األجر، من منظور جندري، إذ غالًبا ما 
تجاهلت األبحاث السابقة تصنيفاته كالوضع الطبقي وتاريخ الهجرة واملكان الذي أتين منه، وجمعته تحت 
تسمية واحدة »السوريون«. من خالل التركيز على العمل بأجر ونظام العمل والشبكات االجتماعية، يهدف 
هذا البحث إلى فهم املعايير الجندرية والتغّير في العالقات واألدوار التي خلقتها تجارب العمل املأجور للنساء 
السوريات خالل عملية إعادة االستقرار. ويتمثل أحد أهداف البحث أيًضا في فهم نوع التغيرات التي أحدثتها 
التحوالت في العمل والعالقات بين الجنسين في حياة النساء الالجئات، وهل هذه التغيرات كانت عامل تمكين 
وصمود أم ال. وثمة هدف آخر، وهو الكشف عن التوترات التي تعانيها املرأة خالل عملية الهجرة وإعادة 

االستقرار، وكيفية تشكيل مجال للمساومة األبوية. 

ملحة نظرية عن سوق العمل في سياق الهجرة القسرية

خذ في االعتبار تقاطع سوق 
ُ
خالل مرحلة التخطيط للعمل امليداني الذي ُيشكل أساس هذا البحث، أ

العمل مع الوضع القانوني ووضع الالجئين. وأظهرت املراجعة األدبية بعنوان )الصمود والعمل والجنس 
عدت من قبل إلهان زينب كاراكلتش ولولوفر كوركماز وجافيدان صويكان 

ُ
في سياق الهجرة في تركيا( التي أ

ز على مشاركة الالجئين في سوق العمل ودمجهم فيه، ترتكز على خطين 
ّ
)2019(، أن الدراسات التي ترك

ط الدراسات األخرى 
ّ
ي، تسل

ّ
رئيسيين. فبينما تشير بعض الدراسات إلى الحواجز الهيكلية على املستوى الكل

ز 
ّ
الضوء على أهمية رأس املال البشري الذي يملكه الالجئون، على املستوى الجزئي. املجموعة األولى ترك

على املشكالت التي تنشأ في املجتمع املضيف، مثل السياسات تجاه املهاجرين، واللوائح القانونية )تصاريح 
العمل، الوضع القانوني...(، وهيكل سوق العمل. حيث يقال: إن املهاجرين ال يمكنهم االنخراط سوى في 
 Portes 1995، Sassen 1995( الوظائف الهامشية واملؤقتة وغير املنتظمة ومنخفضة األجر واالستغاللية
and 1998؛ Mingione 1998(. أما الدراسات التي تتبع النهج الجزئي، فهي تعتمد على العوامل مثل املهارات 
 Becker,( الفردية، ومستوى التعليم، والخبرة العملية السابقة، واملهارات اللغوية، وتاريخ الهجرة، والعمر
Chiswick and Miller 2002 ;1964(. على سبيل املثال، يذكر »بيتس« وزمالؤه )2017(، أن اللجوء هو إطار 
مؤس�ضي خاص يوفر بعض الفرص ويفرض بعض القيود على الحياة االقتصادية للمهاجرين القسريين. 
من وجهة نظرهم، يمكن لقدرة األفراد أن تشكل الهياكل املؤسسية، عن طريق تحويل هذه القيود إلى 
فرص للمهاجرين أنفسهم ولآلخرين. ومع ذلك، ال يمكن ألحد النهجين أن ُيفّسر األبعاد املتعددة لتجارب 
العمل التي تنشأ نتيجة عملية معقدة مثل الهجرة، من دون االستعانة بالنهج اآلخر. وفي ظّل الرأسمالية 
والنيوليبرالية، الحاجة لوجود عمالة غير مؤمنة ومؤقتة ومنخفضة األجر، موجودة في كل مكان، وفي تركيا 
ُيستعان بالسوريين والالجئين اآلخرين لسّد هذه الفجوة. ويضطر الالجئون إلى القيام بهذه الوظائف بسبب 
أوضاعهم القانونية واالجتماعية. )مراد أردوغان وجان أنور 2015، تومن 2016؛ إرول 2017؛ أوزغوالر، 

2018؛ كوركماز 2019(.

كر في األعلى، فإن الوضع 
ُ
من جهة أخرى، وبالنظر إلى أن السوريين ليسوا مجموعة متجانسة كما ذ

القانوني له أهمية كبيرة في العمالة. حيث إن الوضع القانوني لجميع املهاجرين والالجئين فّعال في تحديد 
حقوقهم ونطاق تنقلهم واملوارد التي يمكنهم الوصول إليها أو حرمانهم منها )شيمشك 2018(. وفي سياق يتم 
تعريفه عموًما بعدم اليقين، يتأثر عمل املرأة السورية في هذه الظروف بالقدر الذي تتأثر فيها حياتها اليومية. 

يتألف هذا البحث من أربعة أجزاء، يعرض الجزء األول املنهجية والعينات والخصائص الديمغرافية 
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ط الضوء على العوامل التي تيّسر وتعّقد دخول 
ّ
جريت معهن املقابالت. والجزء الثاني يسل

ُ
للنساء الالتي أ

املرأة إلى سوق العمل، تحت عنوان »تجارب املرأة في سوق العمل في سياق الهجرة«. وعلى عكس املقاربات 
التي تتعامل مع حركات اللجوء على أنها آنية ومتقطعة، وأن الالجئين هم كيانات غير مؤرخة، توضح 
املناقشات في الجزء الثاني، كيف أن ثقافة الالجئين ما قبل اللجوء، وطبقتهم وخبرات العمل التي يملكونها، 
مرتبطة بالدخول إلى سوق العمل املأجور خالل عملية إعادة االستقرار. أما الجزء الثالث الذي يحمل 
ز على التغييرات والتوترات التي تعانيها املرأة في عالقاتها األسرية 

ّ
عنوان »الجندرة والقدرة على الصمود«، فيرك

واملقّربة، خالل دخولها في العمل املأجور. وباإلضافة إلى ذلك، يناقش هذا الجزء اآلثار طويلة املدى واآلفاق 
ّدمت اقتراحات ترتكز على العالقة بين 

ُ
املستقبلية لالجئات. وفي جزء التوصيات الذي يلي قسم النتيجة، ق

الجنسين، استناًدا إلى املشكالت التي أظهرتها نتائج البحث واملشكالت التي أعربن عنها النساء. 
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املنهجية

جريت 
ُ
في هذا البحث اعُتمد منهج البحث النوعي، واستخدمت تقنية املقابلة املعمقة شبه املنظمة. وأ

مقابالت في مرسين وغازي عنتاب وأزمير بين حزيران/ يونيو وتشرين األول/ أكتوبر من عام 2019. وأجرت 
جريت باللغة التركية، ونادًرا 

ُ
املقابالت ثالث باحثات بمساعدة مترجمات. وعلى الرغم من أن بعض املقابالت أ

 في 
ً
ما كانت باللغة اإلنجليزية، فقد اسُتعين بمترجمات كي يترجمن من العربية، عندما واجهت النساء صعوبة

التعبير عن أنفسهن. في الحاالت التي ال يعرف فيها الباحثون لغة املجموعة التي يعملون معها، فإن االستعانة 
باملترجمين الفوريين أمر ال مفّر منه من أجل اجتياز حاجز اللغة. ُوضعت أيًضا إستراتيجيات خاصة في العمل 

امليداني، للتغلب على املشكالت املنهجية واألخالقية التي تنتج عن االستعانة باملترجمات.

جريت في غازي عنتاب ومرسين كانت بمساعدة شابات سوريات عملن بالترجمة 
ُ
إن املقابالت التي أ

الشفوية. أما في إزمير، فاسُتعين بمترجمة محترفة كانت قد عملت مدرسة لغة تركية للنساء السوريات 
سنوات عديدة. وقبل إجراء املقابالت، كانت املترجمات على علم باملسائل األخالقية واملنهجية، وبسرية 
السن، تمكنت  في  املترجمات شابات ولسن كبيرات  التي تحتوي على مواضيع حساسة. وألن  املقابالت 
السيدات الالتي قوبلن من الحديث عن القضايا الخاصة والحساسة بسهولة نسبًيا. وللتغلب على إمكانية 
فقدان املعنى، أو تحولها بسبب الترجمة، تم التعّمق في األسئلة خالل املقابالت، وطرح أسئلة مماثلة في 
وبلن، يفهمن التركية بشكل جيد، 

ُ
مراحل مختلفة من املقابلة. وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية النساء الالتي ق

 في التعبير عن أنفسهم باللغة التركية. لذلك يمكن القول إن النساء الالتي أجرين 
ً
لكن يواجهن صعوبة

املقابالت كّن قادرات على فهم ما ينقله املترجم للباحث، في جزء كبير من املقابالت. 

ُسّجلت املقابالت صوتًيا بالحّد املسموح به. وفي الحاالت التي لم ُيسمح فيها بذلك، ُسّجلت املالحظات 
النساء  أسماء  ّيرت 

ُ
وغ امليداني.  بالعمل  قاموا  باحثين  ثالثة  املقابالت  بتحليل  قام  املقابلة.  أثناء  كتابًيا 

ا على خصوصيتهن.
ً
السوريات املذكورة في التقرير حفاظ

جري البحث امليداني مع األخذ بعين االعتبار مبادئ البحث النسوي في جميع مراحل من التخطيط إلى 
ُ
أ

الكتابة. وتمت محاولة إنشاء عالقة هرمية وسلطوية وغير توجيهية قدر اإلمكان.

في هذا السياق، استند النهج األول إلى األبحاث التي أجرتها أجه أوزتان وستاناي دوغان )2015:103( 
 من الدعوة إلى 

ً
وقد اقترحت فيه »أن يتم دراسة الخطابات والعمليات واآلليات غير املرئية للمرأة، بدال

التركيز على املرأة بشكل بسيط«. وكمنهجية لهذا البحث، اعُتمدت أربع نقاط من خالل النظر إلى الخصائص 
الرئيسية ألبحاث أوزتان النسوية )2015،277(: قبول املنظور النسوي والتركيز على العالقات بين الجنسين؛ 
إعطاء األهمية للحياة اليومية والخبرات الشخصية، على عكس ما يتم التأكيد عليه في األساليب التقليدية؛ 
رفض التسلسل الهرمي بين الباحث واألشخاص الذين يجرى معهم البحث؛ يجب أن يكون تحرير املرأة 
والقضاء على عدم املساواة بين الجنسين من ضمن أهداف البحث. في نهاية املطاف، وعلى الرغم من أنه 
جري بمنهجية نسوية كاملة، فقد حاول تحليل تجارب النساء الالتي 

ُ
ال يمكن االدعاء بأن هذا البحث قد أ

جريت معهن املقابالت باالعتماد على املنظور النسوي، من خالل مراعاة قدارتهن وشخصياتهن، في سياق 
ُ
أ

الهجرة وإعادة االستقرار والحياة العملية. واعُتمد خالل البحث نهج )غونول، 2020: 84(: »من املهم أن 
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تكون قادًرا على توفير املعلومات والتحدث عن الضحايا من دون حصرهم في هوية )الضحية(، وذلك من 
أجل عدم تعزيز وضع املرأة غير املتكافئ في املجتمع، وحماية شخصيتها«.

ولي 
ُ
ّفذ العمل امليداني باستخدام تقنية عينات كرة الثلج. وعلى الرغم من اتخاذ هذه التقنية، أ

ُ
وقد ن

االهتمام للوضع القانوني للنساء الالتي أجريت معهن املقابالت )غير املوثقين، الحاصالت على تصاريح 
اإلقامة، والخاضعات للحماية املؤقتة أو الحاصالت على الجنسية التركية(، وتنوع القطاعات التي يعملن 
جريت اتصاالت شخصية، وكان هناك تواصل مع 

ُ
فيها، وتوزعهن العمري. بغية الوصول إلى املحاَورين، أ

منظمات املجتمع املدني واملترجمين في املدينة املعنية. ومن أجل منع احتمالية التركيز على طرف معين، كان 
هناك تواصل مع املَحاورين من خالل أكبر عدد ممكن من العالقات املختلفة. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض 

النساء رفضن إجراء املقابالت بسبب ضيق الوقت أو لعدم سماح أزواجهن. 

جريت معهن مقابالت خالل البحث امليداني. وقبل تقديم البيانات 
ُ
وفيما يلي التوزع العمري للنساء الالتي أ

ينبغي التأكيد على أن عينة هذا البحث ال يمكن تعميمها. وكما أردفنا سابًقا، ال يمكن تغطية وفهم تجارب 
النساء في العمل بشكل كامل من خالل بحث بهذا الحجم، قياًسا إلى عدد السوريين في تركيا، ألنها تختلف 
ا كبيًرا، سواء من حيث الخصائص الديموغرافية أو القصص الفردية. ونظًرا ألن الهدف من هذا 

ً
اختالف

البحث هو محاولة فهم تجارب العمل املأجور للنساء في عملية إعادة االستقرار من خالل اتباع نهج نوعي، 
لم يكن هناك أي مخاوف تتعلق بالتعميم. ومع ذلك، فقد كان من املمكن مالحظة املشكالت القائمة على 
الجنس، التي يتعين على الالجئات مواجهتها، عن طريق البحث املعمق، ووضع توصيات سياسية للتخفيف 

من هذه املشكالت.
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جريت مقابالت مع 16 امرأة سورية في كل مدينة بمجموع 48 امرأة )املعلومات 
ُ
في إطار هذا البحث، أ

التفصيلية للمحاَورين في املرفق 1(. إن حوالي 26 في املئة من هؤالء النساء تتراوح أعمارهن بين 18 و25 
عاًما، و38 في املئة بين 27 و35 عاًما، بينما تتراوح أعمار 26 في املئة بين 36 و45 عاًما.

الشكل. 1 التوزع العمري 

كما ُيالحظ في الشكل 2، فإن 59 % من النساء الالتي قوبلن متزوجات، و29 % عازبات، و6 % مطلقات، 
و4 % أرامل، و2 % يعشن بعيًدا عن أزواجهن. 
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الشكل. 2 الوضع املدني

نسبة كبيرة من النساء الالتي قوبلن )حوالي نصفهن(، جئن إلى تركيا في 2014 و2015. وفي الشكل 3، 
ُيشار إلى األعوام التي فيها الهجرة الجماعية.
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الشكل 3. عام الدخول إلى تركيا
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أخيًرا، عند النظر إلى املجاالت التي تعمل بها 48 امرأة قوبلت، تبّين أن 14 امرأة يعملن في منظمات غير 
حكومية )4 بدوام جزئي، و10 بدوام كامل(، و10 نساء يعملن مقابل القطعة في املنزل، و8 نساء يعملن في 

قطاعات خدمية مثل مندوبات للمبيعات ومصففات للشعر. 
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الجدول 1. مجاالت عمل النساء

عدد النساءمجال العمل

2املؤسسات حكومية

4املنظمات غير الحكومية )بدوام جزئي(

10املنظمات غير الحكومية )بدوام كامل(

4التجارة

10مقابل القطعة

8قطاعات خدمية

2النسيج

1تجميع النفايات

4برامج التدريب املنهي

3الدورات الخصوصية

في نطاق البحث امليداني، تبّين أن 11 امرأة من ضمن 48 امرأة قوبلت هن مصدر الدخل الوحيد في 
األسرة. خمس نساء منهن أزواجهن عاطلون عن العمل، وهن من يوفرن سبل العيش لألسرة. وتبين أن 8 
نساء عازبات يعشن مع أسرهن ويشكل األب مصدر الدخل الرئي�ضي لألسرة. وتوفر 23 امرأة دخل أسرتها 
مع أزواجهن، و6 نساء مع أشقائهن أو أطفالهن. من ضمن الرجال الذين يتقاسمون مسؤولية إعالة األسرة 
مع زوجاتهم، يعمل رجالن في منظمات غير حكومية، وخمسة رجال يعملون في التجارة بين سورية وتركيا. 
والبعض اآلخر يعملون في البناء أو في صناعة املالبس أو في الزراعة أو في قطاعات الصناعية الصغيرة، وُيذكر 

أن عمل هؤالء الرجال غير متكافئ وغير آمن أيًضا. 

ميدان البحث

جري البحث امليداني في ثالث مدن تركية مكتظة بالالجئين السوريين، وهي غازي عنتاب، ومرسين، 
ُ
أ

وإزمير. واختيرت هذه املدن نظًرا ألهميتها بالنسبة إلى الالجئين السوريين وألنها تحتوي على خصائص 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة، إضافة إلى أن اختيار املدن كان على أساس االختالفات 
عّد إزمير البوابة التي يقصدها الالجئون من مختلف 

ُ
التي يحملها السوريون من حيث أماكن إقامتهم. وت
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الجنسيات، من أجل العبور من تركيا إلى أوروبا. أثناء إجراء البحث، كان هناك حوالي 140 ألف الجئ 
سوري مسجل يعيشون في إزمير. وباإلضافة إلى اعتباره حي الالجئين، ُيعدُّ »باسمانة« الحي الذي توجد فيه 
جئين، إلى جانب احتوائه على العديد من 

ّ
أيًضا منظمات املجتمع املدني ومنصات مختلفة تقدم الدعم لال

الشركات السورية. وفي أيلول/ سبتمبر 2019، كان يعيش 400 ألف الجئ سوري تحت الحماية املؤقتة في 
عّد مدينة غازي عنتاب الوجهة األولى بالنسبة لالجئين السوريين القادمين من حلب، ومركًزا 

ُ
غازي عنتاب. وت

عنى باملرأة وحقوق اإلنسان. وتبرز أهمية هذه املدينة، باعتبارها 
ُ
مهًما للمصانع السورية وللمنظمات التي ت

عّد مدينة متنوعة بسبب 
ُ
املدينة الصناعية األكثر تقدًما اقتصادًيا في املنطقة الحدودية. وأخيًرا مرسين التي ت

استضافتها ملختلف املجموعات العرقية والدينية، بلغ عدد السوريين املسجلين فيها، في حزيران/ يونيو 
2019، 200 ألف شخص. وعلى غرار غازي عنتاب، كانت مرسين مركًزا للسوريين الذين يعملون بالتجارة 
عرف أيًضا بأنها املدينة التي تقصدها الطبقة املتوسطة والعليا من السوريين 

ُ
والسياحة قبل عام 2011. وت

لقضاء عطلتهم أو ملمارسة األنشطة التجارية. لذلك، فهي مألوفة نوًعا ما. 

ا 
ً
إن للمدن الثالث ميزات اقتصادية خاصة بها، حيث تشكل التجارة الخارجية في مدينة إزمير محرك

)في  البحر( والسياحة  البعيدة عن  البلدات  في  الزراعة )وال سيما  بين  لألنشطة االقتصادية. والترابط 
والسياحة،  والصناعة،  التجارة،  ترتكز على  املدينة  في  االقتصادية  األنشطة  الساحلية( جعل  البلدات 
عّد صناعة النسيج واملالبس واألغذية واملشروبات الكحولية والتبغ واألعالف 

ُ
والزراعة)5). وفي هذا الصدد، ت

 إلى اإلنتاج الذي ُيطرح في األسواق املحلية والخارجية، مثل الحديد 
ً
أهم مجاالت العمل في املدينة، إضافة

والصلب والبتروكيماويات، والسيارات، واألحذية، واألسمدة. أما في غازي عنتاب، فُتعّد الصناعات املعدنية 
والبالستيكية والكيميائية والنسيجية والغذائية واآلالت من أهم الصناعات في املدينة. وباإلضافة إلى ذلك، 
تستمّر صناعات األحذية والجلود التي تأسست في غازي عنتاب، عام 2000، في التطور. وتحتوي مجاالت 
هذه األعمال على العديد من املصانع والورشات الصغيرة)6). أما مرسين، فهي مركز لإلنتاج الزراعي، حيث 
يتم تسويق هذه املنتجات في السوق املحلية والخارجية، وذلك بفضل ميناء املدينة الفّعال. وباإلضافة إلى 
الزراعة والتجارة، تحتوي مرسين على مصانع متقدمة للبتروكيماويات واآلالت. وعلى الرغم من عدم وجود 
ا 

ً
معلومات مفّصلة عن مدى مشاركة املرأة في سوق العمل في املدن الثالث، فإن مشاركة املرأة تظهر اختالف

كبيًرا على صعيد املنطقة، كما يبّين الجدول التالي. حيث إن نسبة مشاركة املرأة في أضنة ومرسين 32 في 
املئة، وفي غازي عنتاب وأديامان وكيليس 24،5 في املئة، أما في إزمير فتصل إلى 39 في املئة. 

)5(  https://bit.ly/389Qcgw

(6(  https://bit.ly/3ybVQJE
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الجدول 2. نسبة املشاركة في سوق العمل

نسبة 
املشاركة في 
سوق العمل 
ملن هم فوق 

15 عاًما

تركيا

أضنه 
ومرسين
(TR62(

النساء + 
الرجال

أضنه 
ومرسين
(TR62(
النساء

غازي عنتاب 
وأديامان
وكيليس
(TRC1(

النساء+ الرجال

غازي عنتاب 
وأديامان
وكيليس

)TRC1( النساء

إزمير 
(TR31(

النساء + 
الرجال

إزمير
(TR31(
النساء

20195349،532،247،524،556،139

املصدر: مؤسسة اإلحصاء التركية )TÜİK( نتائج إحصاءات سوق العمل في املنطقة، االقباس من 
بيانات عام 2020)7(. 

إن مرسين وغازي عنتاب وإزمير، كانت موطًنا ملوجات الهجرة قديًما، مثل املدن الرئيسية األخرى في 
ضيفت لهذه 

ُ
تركيا، باإلضافة إلى أنها شهدت موجات هجرة داخلية لألكراد. ومع استضافة السوريين، أ

املدن طبقة هجرة جديدة فوق السكان املهاجرين القدامى. في جميع املدن الثالث، ال يوجد سبب لعدم 
التفكير في أن املهاجرين مندمجون في االقتصاد غير الرسمي كقوى عاملة رخيصة، كما هو الحال في جميع 
أنحاء تركيا )بابان، 2017(. لهذا السبب، كانت مشاركة املهاجرين والنساء في االقتصاد الرسمي محدودة، 

حيث عملوا بأجور رخيصة وبظروف عمل قاسية. 

(7(  https://bit.ly/3AY22GS
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تجارب النساء في سوق العمل في سياق اللجوء

إن عملية إعادة االستقرار عند األشخاص املهاجرين قسًرا بسبب الحرب والصراعات والظروف البيئية 
عملية معقدة وصعبة جًدا. أما أهم املشكالت التي يواجهها املهاجرون في الفترة التي تلي حركة الهجرة، فهي 
العثور على عمل ُيمكنهم من تأمين لقمة العيش. ووفًقا لدراسات عديدة )بابان،2017؛ إجدويغو وديكار، 
2017؛ دادا أوغلو وغوكمان، 2011.(، يواجه السوريون في تركيا صعوبات في الحصول على وظائف منتظمة 
ومؤمنة تمكنهم من الحصول على رواتب كافية للبقاء على قيد الحياة. وتعاني الالجئات مشكلة الحصول 

على الوظائف بشكل أشد، بسبب املعايير والعالقات الجنسانية وطبيعتها في سوق العمل. 

إن فهم العالقة بين العمل والجنس ما قبل الهجرة أمر مهم لفهم آثار ظروف العمل، وعملية االنخراط في 
سوق العمل بعد الهجرة. باإلضافة إلى أن هذه املعلومات تتيح فهم تجارب العمل في تركيا من جهة، وتسلط 

ك املعايير والعالقات الجنسانية. 
ّ
الضوء على استمرارية وتفك

تجارب العمل ما قبل الهجرة: »الرجل هو الذي يعمل«

تقول نور أبو عصب: »الوضع العام للمرأة في سورية ما قبل الحرب أفضل نسبًيا، قياًسا إلى دول املنطقة« 
دت أنه ال توجد دراسات كافية بخصوص املساواة بين الجنسين في هذه 

ّ
)2017:18(، باإلضافة إلى ذلك، أك

الفترة، وأن املؤشرات النوعية ملشاركة املرأة السورية في سوق العمل، مضللة وال ينبغي النظر إليها على 
أنها عالمة على حقوق املرأة واملساواة بين الجنسين، ألنه ال تؤخذ في االعتبار عوامل مثل البيئة السياسية 

والطائفية و«نسوية الدولة« )2017: 18-17(.

رأت الدراسة التي أجراها تشارلز ودنمان )2012(، أن نسبة كبيرة من النساء في سورية مستبعدات من 
، فُيذكر أن الطبقة االجتماعية ومكان العيش 

ً
الحياة العامة وسوق العمل. أما بالنسبة إلى النساء األكثر حرية

مهمان جًدا. فالنساء من الطبقة املتوسطة والعليا الالتي يعشن في مدن مثل دمشق وحلب، يحصلن على 
فرص أكثر قياًسا إلى غيرهن. وعلى الرغم من أن الفرق بين الرجل واملرأة من حيث الوضع التعليمي ضئيل 
جًدا، فإن تعليم املرأة لم يتم توظيفه في العمل بشكل كاف. باختصار، على الرغم من انتشار التعليم بين 
النساء في سورية، ُينظر إلى هذا التعليم على أنه فرصة للزواج من رجل يتمتع بوضع اجتماعي واقتصادي 
 من العمل، إذ ما تزال املرأة تؤدي دوًرا تقليدًيا في العائلة. 

ً
عال، وأن تصبح »ربة منزل مرغوبة أكثر« بدال

 عن 
ً

ووفًقا لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، فإن 80 في املئة من سوق العمل في سورية تتكون من الرجال )نقال
دراسة تشارلز ودنمان 2012،205(.

ذكرت 17 امرأة من النساء الالتي قوبلن في إطار البحث أنهن قمن بممارسة أعمال للمشاركة في زيادة 
الدخل، في املقابل ذكرت 31 امرأة أنهن لم يكن لديهن خبرة عمل قبل الهجرة. وبينما أفادت بعض النساء 
 غير آمنة 

ً
بأنهن عملن في سورية في وظائف مثل مدرسة وممرضة، أفادت أخريات بأنهن مارسن أعماال

ومنخفضة األجر مثل العمل في الزراعة أو العمل بالقطعة من املنزل. 
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جميع النساء الالتي قوبلن ذكرن أن عمل املرأة غير مرحب به بسبب املعايير التقليدية للجنسين في 
سورية. وباإلضافة إلى اختالف هذه املعايير بين منطقة وأخرى وبين الطبقات، ذكرت النساء أن تغييرات 
مهمة قد حدثت عبر األجيال، »في حلب على سبيل املثال، هناك بعض املناطق من املعيب فيها الذهاب إلى 
املدرسة. في املقابل هناك مناطق فيها حرية أكبر. أعني أن ذلك مرتبط باملنطقة... في األحياء الفقيرة التي 
يكثر فيها األطفال، ال يمكن الذهاب إلى املدرسة. حيث يتم إنجاب العديد من األطفال لكي يعملوا ويحصلوا 
على املال ويساعدوا في النفقات. لكن، في املناطق األخرى اإلنسان موجود كي يتعلم، حيث يذهب األب واألم 

للعمل، واألطفال يتلقون التعليم. هذا ينطبق على بعض املناطق« )ريان، 33 عام، إزمير(.

 بتركيا، والنساء فيها 
ً
باإلضافة إلى ذلك، ُيذكر أن الظروف املعيشية واالقتصادية في سورية سهلة مقارنة

ا، هذا الوضع 
ً
غير مجبرات على العمل. وتشرح ياده نور، التي لم تكن تعمل قبل الهجرة وكان زوجها خياط

 املرأة لم تكن تعمل، ثانًيا لم يكن هناك �ضيء اسمه إيجار... كان عمل املرأة ممنوًعا، 
ً

على النحو التالي: »أوال
والعمل مقتصر على الرجل، أنِت يجب عليِك االستمرار في خدمة زوجك وأطفال في املنزل.« )ياده نور، 35 

عام، إزمير(.

وأشارت النساء ذوات الخبرة في العمل قبل الهجرة إلى هيكل نظام العمل في سورية الذي تحدده املعايير 
الجنسانية، بالقول: إن املرأة تعمل في بيئات ال يوجد فيها سوى النساء واألطفال. وفي حديثها عن ظروف 
العمل في سورية، قالت حبيبة التي تبلغ من العمر 35 عاًما، وسبق لها تدريس اللغة العربية والقرآن في 
املنزل، وعملت في سورية معالجة نطق األطفال ملدة تسع سنوات، إنها عملت ألن زوجها الذي انفصلت عنه 
بعد مجيئها إلى تركيا كان غير »مسؤول«، ولم يكن يعتني باملنزل. كنا نعمل في سورية، وساعات الدوام كانت 
قصيرة، من التاسعة حتى الثالثة، على الرغم من ذلك، الجميع كانوا غاضبين. لم يكن هنالك رجال في مكان 

العمل، وكنا نتعامل مع األطفال فقط، لم نكن نتعامل حتى مع العائالت« )حبيبة، 35 عام، إزمير(.

 في حلب، في العمل كمربية بعد أن عملت 
ً
بدأت سهام التي تبلغ من العمر 35 عاًما، وكانت تعمل ممرضة

في العديد من الورشات بعد مجيئها إلى مرسين. سهام التي تعمل بهذا املجال منذ ثالث سنوات ونصف من 
الساعة الثامنة صباًحا حتى الليل أحياًنا، تقارن ظروف العمل في سورية وتركيا بقولها: »نعمل لساعات 
طويلة، طويلة جًدا. باإلضافة إلى أنك ال تستطيعين أن تحصلي على اإلجازة مهما فعلت. على سبيل املثال، في 
سورية كنا نعمل ونخرج باكًرا، وعندما نطلب إجازة يقولون: حسًنا. كنا نعمل في سورية عشر ساعات كحد 

أعلى، نذهب الساعة الثامنة صباًحا ونعود في الثانية والنصف أو في الثالثة« )سهام، 35 عام، مرسين(.

ز رحاب التي عملت مدّرسة صف في دمشق، مدة ست سنوات بعد أن تخرجت في كلية التربية، على 
ّ
ترك

الجوانب اإليجابية للعمل قبل املجيء إلى تركيا: »أنهيت التعليم الجامعي في جامعة حمص. ثم عملت مدرسة 
صف ملدة ست سنوات في دمشق. كان الراتب جيًدا جًدا. كانت هناك عطالت طويلة. كان العمل مريًحا 

جًدا.« )رحاب، 34 عام، مرسين(.

كر في املقابالت أن الزواج هو العتبة الحاسمة لعمل املرأة ضمن إطار الهيكل االجتماعي قبل الهجرة. 
ُ
ذ

حيث تقول جواهر التي قابلناها في مرسين، والبالغة من العمر 26 عاًما، إن عمل الفتيات ال يسبب مشكلة مع 
رت 

ُ
د أن عدم سماح الزوج بالعمل بعد الزواج يعني انتهاء حياة العمل بالنسبة إليها. واضط

ّ
سرتها. لكنها تؤك

ُ
أ

ملياء التي دّرست اللغة العربية في املدرسة االبتدائية ملدة عامين قبل الزواج إلى ترك عملها بعد الزواج. واآلن 
هي تواصل تدريس اللغة العربية كمتطوعة في منظمة غير حكومية. 
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تقول النساء الالتي ال تتدخل أسرهن في أعمالهن أو في ظروف العمل التي يمارسنها، إنهن يشعرن بضغط 
اجتماعي عام، على الرغم من االختالف بين املناطق. حيث تقول علوان التي تعمل موظفة: من غير املمكن 
االختالط مع الناس، املمكن فقط هو الذهاب واملجيء من العمل: »والدي وإخوتي لم يكونوا متشددين، لكن 
املجتمع كان متشدًدا. لم أكن أستطيع في سورية الذهاب ألشتري الخضار، كان والدي وإخوتي يقومون بكل 

ذلك. كنت فقط أذهب وآتي من العمل.« )علوان، 44 عام، غازي عنتاب(.

توفر النتائج املتعلقة بأسباب بدء املرأة في العمل بعد قدومها إلى تركيا، وردود الفعل داخل األسرة وفي 
البيئة، فهًما للتحول في املعايير الجنسانية.

الدخول في العمل املأجور: الضرورة

ذكرت جميع النساء تقريًبا الالتي قوبلن أنهن بدأن في العمل »بدافع الضرورة«، من أجل تلبية االحتياجات 
األساسية، بسبب نقص سبل العيش في تركيا. في ظّل نظام اجتماعي يتم فيه حصر األدوار واملسؤوليات 
األساسية للمرأة على أنها رعاية األطفال والحفاظ على نظام وصيانة األسرة، أدى عمل املرأة داخل املنزل، 
واألهم من ذلك خارج املنزل، إلى إحداث توترات. أما النساء الالتي ال يسمح لهن أزواجهن أو عائالتهن بالعمل 
في الخارج، فيمارسن العمل مقابل القطعة من املنزل. إذ إن ست نساء من الالتي قوبلن يعملن من املنزل. 
غير أن ذلك ال يكفي لكسب دخل يوفر لقمة العيش لألسرة، لكنه يقدم مساهمة صغيرة للنفقات املعيشية 
لألسرة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها توفير سبل العيش من خالل العمل، يتم البحث عن دعم مؤس�ضي، أو 

شير أدناه. 
ُ
ُيطلب مساعدة من األقارب املوجودين في بلد ثالث، غير أن هذه املوارد محدودة مثلما أ

بفضل العمل مقابل القطعة، تستمر املرأة في الحفاظ على دورها التقليدي من جهة، وتنخرط في العمل 
املأجور من جهة أخرى )أوجار، 2020(. حيث تعمل سيدة )33 عام، غازي عنتاب( في صناعة النعال في املنزل 
من دون إهمال واجباتها املنزلية، لذلك زوجها ال يمانع. وتملئ النعال التي تأتي من صاحب العمل في أكياس 
كبيرة إحدى غرف املنزل، ويتم العمل عليها بمساعدة األطفال والجيران في بعض األحيان. وعلى الرغم من أن 
النعال تحتوي على مواد متطايرة يمكنها أن تشكل خطًرا وال سّيما على األطفال، فإن السيدة تكسب 25 ليرة 
تركية مقابل 600 زوج من النعال أتمتها خالل يومين. أما ليندا )42 عام، مرسين( التي تعمل مقابل القطعة، 
فتقول إن زوجها ال يمانع في أن تعمل خارج املنزل ما دام املكان »الئًقا«، حتى إنه يدعمها أيًضا، وبذلك تتمكن 

من بيع الهدايا التي تصنعها في املنزل، في معارض للهدايا يشارك فيها السوريون في الغالب. 

ال يمكن للنساء أن يعملن خارج املنزل من دون موافقة أزواجهن أو عائالتهن. أما في األحياء التي يتركز فيها 
األقارب واملعارف أو السوريون بشكل عام، فيمكن أن يؤدي عمل املرأة خارج املنزل إلى ضغوط اجتماعية 
)HPC,2017:18(. ومن املفهوم أن آلية الضغط والقيل والقال كان أكثر حدة، وال سّيما في أولى مراحل الهجرة. 
لكن، ملواجهة التحدي املتمثل في الظروف االقتصادية، ُيالحظ أن عدد النساء العامالت في تزايد مستمر. 
وتصف إلكاي، التي لم تقم بأي عمل مدّر للدخل في سورية، هذه العملية على النحو التالي: »كنا نجلس في 
املنزل )في سورية(، وكّنا مرتاحين، هكذا كنا نعيش. لكن هنا نحن مجبرون على العمل. الحاجة واليأس جعال 
العمل ضرورًيا. في البداية كنا نشعر بالخجل من العمل أمام أقاربنا، )أيمكن للمرأة أن تعمل؟(، لكن اآلن 
أصبح األمر طبيعًيا بالنسبة إلينا وإليهم. لقد بدأوا جميًعا في توظيف بناتهم في العمل. في البداية كان يقال: 
أنِت تعملين وزوجك جالس في املنزل. لكن اآلن، أصبح كل �ضيء طبيعًيا، وال أحد يعيب اآلخر« )إلكاي، 37 
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عام، إزمير(.

وتتمثل إحدى العقبات التي تواجهها بعض النساء الالتي يرغبن في العمل خارج املنزل، في إقناع األسرة 
بالعمل في أماكن يوجد فيها العمال الرجال والنساء مًعا. فمن ناحية يصعب إقناع الزوج/ األسرة بالعمل 
في هذه الوظائف، نظًرا ألنها تتناقض مع املعايير التقليدية، ومن ناحية أخرى من املرجح أن تتعرض النساء 
للمضايقة في مكان العمل وفي الشارع)8). حبيبة التي انتقلت بعد طالقها للعيش مع والديها وشقيقها الذي 
ر مصروف املنزل مع ابنها البالغ من العمر خمسة عشر عاًما، أصبحت هي املعيلة، بعد أن تزوج شقيقها 

ّ
يوف

وانتقل من املنزل. »أنا مجبرة على العمل. والداي لم يوافقا على عملي بأي شكل من األشكال. لكن الوضع 
دّرسهم لم يعودوا كافين. اضررت للعمل وكان والدي مقتنًعا، 

ُ
املادي أصبح سيًئا لدرجة أن الطالب الذين أ

ولحسن الحظ أعمل في مكان جيد جًدا« )حبيبة، 35 عام، إزمير(.

إن إحدى الطرق للقضاء على القيل والقال والضغوطات وسوء املعاملة وخطر املضايقة، هي العمل في 
األماكن التي يعمل بها أفراد األسرة الذكور. في هذه الحالة يمكن ضمان األمان في العمل وفي الطريق من وإلى 
بن على القيود، ويعملن 

ّ
العمل. ومع ذلك، فإن نوع و/ أو دخل الوظيفة مؤثر عموًما لدى النساء الالتي تغل

خارج املنزل في وظائف يوجد فيها الرجال أيًضا.

 لذلك، فإن الخسائر التي كبدتها مدة الهجرة وإعادة االستقرار، والصعوبات التي خلقتها هذه 
ً
ونتيجة

املدة، ومحاولة التشبث بالحياة في ظروف جديدة، قد غّيرت املعايير الجنسانية التقليدية »الوضع الطبيعي 
الجديد« )CARA, 2020: 1(، وأطلقت عملية تكّيف مع هذا الوضع. 

إن قيام املرأة بالعمل املأجور إلعالة األسرة أو لإلسهام في كسب الرزق، يؤثر حتًما في عالقاتها وأدوارها 
الجنسانية وأدائها، وإن كان ذلك بدافع »الضرورة«.

شبكات املهاجرين والعالقة بين الجنسين: الخروج 

نظًرا لعدم فعالية الشهادات واملهارات والخبرات املكتسبة قبل الهجرة )Sert, 2016(، أصبحت الشبكات 
عّرف الشبكات االجتماعية بشكل بسيط، على أنها مجموعة من 

ُ
االجتماعية مهمة في العثور على عمل. وت

الشبكات الشخصية بين األشخاص الذين يعرف بعضهم بعًضا مثل األقارب واملعارف واألصدقاء. 

إن الشبكات االجتماعية ال تقتصر على األشخاص، بل تشمل العالقات مع املؤسسات أيًضا. وباإلضافة 
إلى العالقات بين املهاجرين، تشمل الشبكات االجتماعية أيًضا العالقات بين املهاجرين وغير املهاجرين.

هناك مجموعة واسعة من املؤلفات التي تشرح شكل الشبكات االجتماعية ومضمونها وتأثيراتها امليسرة 
واملعّوقة خالل عملية إيجاد العمل

 .)Akyiğit, 2016; Kalaylıoğlu, 2015; Danış, 2010; Faist, 2003; Portes & Sensenbrenner, 1993(
جريت في ثالث مدن، ظهر الدور امليسر واملعّوق للشبكات االجتماعية وال 

ُ
وفي هذه الدراسة امليدانية التي أ

(8(  BKZ. Baklacıoğlu, 2017 & herwig 
2017 فيما يتعلق بتجارب النساء السوريات بالتحرش والعنف القائم على النوع االجتماعي
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سّيما خالل عملية العثور على عمل. 

في الظروف التي ال يكون فيها وصول املهاجرين إلى سوق العمل وفرص العمل منظًما أو مدعوًما بشكل 
كاٍف، يتعين على املهاجرين االعتماد بشكل كبير على الشبكات االجتماعية للعثور على عمل. وبالنظر إلى 
مشكالت توظيف السوريين في تركيا، يصبح من املهم فهم الشبكات التي يعتمدون عليها لكسب لقمة 
عيشهم. ومع ذلك، فإن الشبكات االجتماعية ليست هياكل محايدة، إذ ليس كل شخص في وضع متساٍو 
داخل الشبكة االجتماعية، وال يتمتع الجميع بوصول متساٍو إلى املوارد املوجودة في الشبكة. بعبارة أخرى، 
إن الشبكات االجتماعية فيها عوامل حاسمة كثيرة مثل العمر والجنس والهوية اإلثنية والدينية وتاريخ 
الهجرة، وبسبب هذه الديناميكيات، تختلف أوضاع األشخاص داخل الشبكة. وتتشكل الشبكات في إطار 
جريت في نطاق هذه الدراسة، أن نوع 

ُ
عالقات القوة القائمة واملتغيرة. ولوحظ من خالل املقابالت التي أ

الجنس له مكانة بارزة في فعالية الشبكات االجتماعية خالل انخراط املرأة في العمل، وال يقل ذلك عن دور 
وأهمية هذه الشبكات.

الحدود املادية واالجتماعية للشبكات

التي هن فيها،  إلى املدينة  أنهن جئن  الدراسة امليدانية  اللواتي قوبلن في نطاق  النساء  ذكرت أغلب 
بمساعدة األقارب واألصدقاء املقربين أثناء عملية الهجرة، وأن هذه العالقات كانت فّعالة أيًضا في عملية 
االستقرار. وعلى الرغم من أّن املهاجرين غالًبا ما يتركزون في األحياء الفقيرة حيث السكن الرخيص، فقد 
لوحظ أن بعض السوريين استقروا في أحياء الطبقة املتوسطة واملزدهرة نسبًيا. لكن على أي حال، يمكن 
القول إن هناك تركيًزا مكانًيا يقّوي شبكات املهاجرين، وهذا التقارب الفيزيائي ينعكس أيًضا على العالقات 
 عن جيرانهن 

ً
االجتماعية، إذ ذكرت النساء اللواتي قوبلن أنهن غالًبا ما يلتقين بعائالتهن وأقاربهن، فضال

السوريين واألتراك. ويظهر بوضوح التأثير امليّسر واملعّوق للشبكات االجتماعية في عملية البحث عن العمل 
وخالل فترة العمل. وعند األخذ بعين الحسبان أن املوارد في الشبكات التي تشكلها املجموعات املتشابهة هي 
موارد محدودة، يتبّين أن النساء ذوات العالقات املحدودة مع األقارب وفي الحي هن أقل دراية بفرص العمل. 
في نهاية املطاف، ذكرت النساء أثناء املقابالت أنهن على دراية بفرص العمل بمساعدة األقارب واملعارف. 
ومن ناحية أخرى، إن النزاعات في العالقات الوثيقة، وعالقات القوة غير املتماثلة، تقلل من قوة الشبكات)9). 
لذلك، فإن حصول املرأة على فرص العمل من خالل تجاوز الحدود املادية واالجتماعية للمجتمع الذي 
تعيش فيه، هي محدودة، وال سّيما بين السوريين الذين لديهم أدوار وعالقات أبوية مهيمنة بين الجنسين. 
وبالقدر الذي تحصل فيه املرأة على املعلومات والفرص املتاحة في العالقات الوثيقة، تزداد فرصة الدخول 

إلى سوق العمل.

)9)  يقّسم بوتنام )2000( بين الرأس املال االجتماعي الذي يستخدمه املهاجرون لالنضمام إلى مجتمعهم الجديد إلى قسمين: األول هو التجسير 
ن املهاجرين من التواصل مع من هم خارج بيئتهم، يشمل 

ّ
والثاني هو الربط. وبينما يشمل التجسير في الرأس املال االجتماعي، الشبكات التي تمك

الربط الشبكات التي تتضمن العالقات الوثيقة للمهاجرين مثل األسرة واألقارب واملعارف والتواصل مع املهاجرين اآلخرين
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اجتياز الحدود

إن االنعزال الجغرافي والظروف غير املتكافئة في الحصول على العمل، الناجم عن تركز الالجئين في أحياء 
معينة، يتسبب في انحصار املهاجرين في مجاالت عمل معينة. وبينما يخلق عدم معرفة الجغرافيا االقتصادية 
واالجتماعية للمدينة قيوًدا على املهاجرين، تزداد هذه القيود أمام املرأة بسبب األدوار الجنسانية وتوقعاتها 
)Joassart-Marcelli, 2014: 825(. ووفًقا لتقرير األمم املتحدة للمرأة )2018(، 40 في املئة من النساء 

السوريات يمكنهم مغادرة املنزل مرة واحدة في األسبوع كحد أق�ضى. 

، في مجتمعنا، الزوج هو من يسيطر على املرأة. ال يمكن الخروج، وال يمكن ألحد أن يزورها. هو رجل 
ً

»مثال
وأنِت امرأة، يجب أن تكوني في األسفل.« )أمينة، 29 عام، إزمير(.

وحصول املرأة على فرص العمل الذي يقتصر تقليدًيا على الحّيز والعالقات املنزلية، عن طريق تجاوز 
أيًضا. وللشبكات  الجنسين  بين  العالقات  القريبة، يستدعي تجاوز حدود  املادية واالجتماعية  الحواجز 
االجتماعية دور مهم في الحصول على فرص العمل؛ ألن من الصعب العثور على عمل في مجتمعات املهاجرين، 
والعثور على عمل غير رسمي يكون من خالل الشبكات االجتماعية )Johnston vd., 2019: 5(. وإن الشبكات 
الضعيفة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من العالقات الوثيقة، وتنطوي إلى حّد بعيد على اتصاالت محدودة 
وعالقات محدودة. وتنشأ الشبكات الضعيفة من العالقات منخفضة الكثافة نسبًيا التي تتكون بين العديد 
من األشخاص من خلفيات مختلفة )Granovetter, 1973(. وبعبارة أخرى، الشبكات االجتماعية الضعيفة 

هي عالقات غير متماسكة وغامضة تحدث بين أشخاص ليسوا في نظام اجتماعي مماثل.

النساء اللواتي يبحثن عن عمل لكسب لقمة العيش أو لدعم ميزانية األسرة، يتجولن أحياًنا في الشوارع 
ا عن عمل بسبب عدم كفاية العالقات القائمة على التعارف.

ً
بحث

من خالل مقابلة أجريت باللغة اإلنكليزية، تشرح وعد البالغة من العمر 27 عاًما، التي تعيش مع والدتها 
 في اليوم الذي تلى 

ً
في غازي عنتاب، وتعمل في منظمة مجتمع مدني منذ خمس سنوات، كيف وجدت عمال

مجيأها من سورية: »كان األمر غريًبا ومخيًفا حًقا، الكل كان يتحدث وأنت ال تفهم شيًئا، لقد كان األمر صعًبا 
. لهذا حاولنا التحدث باإلنكليزية، لكن ال 

ً
جًدا، كنا قادرين على التحدث باللغة اإلنكليزية منذ أن كّنا أطفاال

أحد يستطيع التحدث باإلنكليزية، وال أحد يستطيع التحدث بالعربية أيًضا... سألنا الجميع، ثم حصلنا على 
وظائف في أماكن صغيرة وورش عمل. لم يقبلوا بإخوتي، فقط أنا وأمي حصلنا على عمل«. )وعد، 27 عام، 

غازي عنتاب(.

نشئت من خالل املصادفة، أن تخلق فرص العثور على عمل أيًضا. وقصة حصول 
ُ
ويمكن للعالقات التي أ

روان البالغة من العمر 45 عاًما على العمل مثال على ذلك. ذهبت روان إلى إحدى الجمعيات في »باسمانة« 
ملساعدتها في العثور على وظيفة، بسبب مشكالت تعاني منها. لكن عند وصولها كانت الجمعية مغلقة. ثم 
صادفت امرأة »أجنبية« علمت أنها تعمل في منظمة مجتمع مدني، حينها قالت روان إنها لن تذهب إلى أي 
مكان ما لم تحصل على وظيفة. إن قصة روان هي مثال على الضرورة التي تفرضها املصاعب االقتصادية، 
وتجبر النساء على تجاوز الحدود املادية واالجتماعية. ويمكن القول إن املشكالت والقيود الهيكلية تدفع 

النساء إلى تغيير طرق تعاملهن واالنتقال إلى مستوى آخر. 

عامل آخر يجعل تجاوز الحدود املادية واالجتماعية ممكًنا، هو العالقات التي تقام مع املؤسسات. حيث 
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إن أهم الشبكات االجتماعية للمرأة السورية، بصرف النظر عن األسرة القريبة وشبكات األقارب والحي، هي 
املنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الالجئين واملؤسسات املحلية والدولية، والشبكات االجتماعية التي 
شكلتها هذه املؤسسات. ويمكن للمرأة السورية أن تجد الفرصة لقضاء بعض الوقت مع مهاجرين آخرين أو 
مارس في بيئة هذه املؤسسات، ويمكنها نسبًيا تحسين وضعها في 

ُ
غير املهاجرين، من خالل أنشطة مختلفة ت

سوق العمل، من خالل املشاركة في الدورات التدريبية أو ورش العمل التي تقدمها هذه املؤسسات، أو يمكنها 
من العثور على وظائف مباشرة في هذه املؤسسات. في هذا الصدد، ال تظهر املنظمات غير الحكومية كمفترق 

طرق يسهل الوصول إلى الشبكات االجتماعية فحسب، بل تظهر أيًضا كقطاع يوظف املهاجرين.

إن وصول النساء إلى املنظمات غير الحكومية يكون من خالل الشبكات االجتماعية أيًضا، حيث تبّين 
أن النساء الالتي قوبلن في إطار الدراسة امليدانية يتمكّن من الوصول إلى املنظمات واالطالع على أنشطتها، 
من خالل البيئة ووسائل التواصل االجتماعي أو املصادفة. باإلضافة إلى ذلك، فإن النشاطات التي تقوم بها 
املنظمات غير الحكومية في األحياء التي يعيش فيها الالجئون تسّهل بشكل كبير، وصول النساء إلى املنظمات 

غير الحكومية.

يبدو أن عوامل رأس املال الثقافي، مثل التعليم واملهارات اللغوية، تجعل العثور على وظيفة في املنظمات 
. على سبيل املثال، لوحظ أن 

ً
غير الحكومية، أو ضمن نطاق برامج املؤسسات املحلية والدولية، أمًرا سهال

النساء الحاصالت على شهادات وخبرات، يمكنهن العمل في املنظمات غير الحكومية أو ضمن نطاق املشاريع 
التي تقوم بها هذه املنظمات، مثل التدريس والترجمة الفورية. من ناحية أخرى، لوحظ أن تعلم اللغة 
التركية يزيد من احتمال العثور على وظيفة في املنظمات غير الحكومية بين النساء ذوات املستوى املنخفض 
من التعليم. على سبيل املثال، يمكن للمرأة الناطقة باللغة التركية الحصول على وظائف مثل التمريض 
والتنظيف والطهي، في نطاق مشاريع املنظمات غير الحكومية. باإلضافة إلى ذلك، في برامج التدريب املنهي التي 

طلب وثيقة تحديد مستوى اللغة التركية.
ُ
تنفذها املؤسسات، غالًبا ما ت

تقوية الشبكات

املساعدات  مثل  أنشطة  بتنفيذ  والالجئين  اللجوء  مجال  في  العاملة  الحكومية  غير  املنظمات  تقوم 
اإلنسانية والتمكين واالندماج واملساعدات االجتماعية. أما بالنسبة إلى السوريين في تركيا، على الرغم من 
عددهم املحدود، فبعض هذه املؤسسات توظف سوريين. وباإلضافة إلى الوظائف املذكورة أعاله، فإنها 
توفر أيًضا مساحة لالجتماع والتواصل االجتماعي )Sunata & Tosun، 2018(. وتعمل أيًضا كحلقة وصل 
جريت فيها املقابالت كجزء من العمل امليداني، 

ُ
)Özden, Ramadan 2019, 18(. في جميع املدن الثالث التي أ

لوحظ أن هذه املؤسسات أدت دوًرا حيوًيا في توسيع الشبكات االجتماعية للمرأة السورية. باإلضافة إلى 
الدورات واألنشطة في هذه الجمعيات، تشارك املرأة أيًضا في العمل التطوعي. وإلى جانب توفير فرصة قضاء 
الوقت والتواصل االجتماعي في مساحة آمنة للمرأة، تتيح املشاركة في أنشطة املنظمات غير الحكومية 
املوجهة للمرأة لوحدها إمكانية الدراية بالوظائف والفرص والوصول إليها. ومن املهم أن تنظم املنظمات 
غير الحكومية أنشطتها »للنساء فقط«، مع مراعاة قيم ومعايير املشاركين. ومع ذلك، فإن املشاركة في برامج 
التدريب واألنشطة التي تنظمها املنظمات غير الحكومية والعمل التطوعي تتطلب وقت فراغ، حيث يمكن 
للنساء اللواتي ال يتعين عليهن البقاء في املنزل لرعاية األطفال أو كبار السن أو املر�ضى أن يجدن مزيًدا من 
الوقت ملثل هذه البرامج. ويمكن للنساء اللواتي لديهن أطفال صغار يذهبون إلى املدرسة مغادرة املنزل 
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واملشاركة في مثل هذه األنشطة على نطاق محدود، عندما يكون أطفالهن في املدرسة.

يمكن للمنظمات غير الحكومية تمكين الالجئين السوريين وتعزيز شبكاتهم االجتماعية، ومن ثم الوصول 
إلى موارد محدودة، وخاصة الوظائف. بعد تخرجها في قسم الفيزياء في حلب، جاءت أمل إلى تركيا مع زوجها، 
في نهاية عام 2013، وعملت بالزراعة لفترة، لكن بعد والدة طفلها الثاني، أدركت أنها ال تستطيع االستمرار في 
هذا العمل الشاق، وبدأت في البحث عن وظيفة أخرى، وتمكنت من العثور على وظيفة كموجهة مدرسية 
بفضل عالقاتها مع منظمة غير حكومية دينية، »سمعت أن هناك مركًزا لتحفيظ القرآن، ذهبت مرات عدة 
لقراءة القرآن. سمعت من املعلمين أن هذا املكان سيكون مدرسة مؤقتة. لذا تحدثت إلى املدير وقلت، »أنا 
مدرسة فيزياء، ولدي شهادة«. لذلك سألني بعض األسئلة، فقال: »أنِت مجتهدة«. كانت درجتي عالية جًدا. 
ثم قال: سنتواصل إذا تم افتتاح املدرسة. قلت حسًنا. مرت األيام وذهبت إلى مديرية التعليم في مرسين. كان 
هناك موظف جيد جًدا، جيد جًدا مع السوريين. قال: إن شاء هللا عندما تفتح املدرسة سأتصل بِك على 
الفور. ثم وضع نجمة بجانب اسمي. بعد بضعة أشهر افُتتحت املدرسة وبدأت في العمل«. )أمل، 30 عام، 

مرسين(.

على الرغم من أن العمل في املشاريع التي تنفذها املنظمات غير الحكومية أو املؤسسات هو األفضل من 
حيث ظروف العمل، فهناك نساء ذكرن أنهن تعرضن للتمييز وسوء املعاملة من وقت آلخر في مكان العمل. 
حيث ذكرت خمس نساء يعملن في منظمات محلية وغير حكومية، وضمن نطاق برامج اكتساب الوظائف 
نشئت من خالل املؤسسات املحلية والدولية، أنهن ال ُيعاملن معاملة متساوية مع املوظفين األتراك. 

ُ
التي أ

وذكرت أربع نساء يعملن في منظمة غير حكومية في إزمير أنه لم ُيسمح لهن باملشاركة في األنشطة االجتماعية 
في مكان العمل ألنهن سوريات، لكنهن لم يستطعن   التعبير عن ذلك لخوفهن من فقدان وظائفهن.

ظروف العمل

من أجل فهم التغيرات والتوترات في أدوار الجنسين، التي ظهرت نتيجة االنخراط في العمل بعد الهجرة، 
من الضروري تقييم ظروف عمل املرأة، فوفًقا لالئحة رقم 6575 املعتمدة في يناير 2016، يمكن لألجانب 
الذين هم تحت الحماية املؤقتة، التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل)10)، على الرغم من هذا القرار، 
فهناك صعوبات في وصول الالجئين إلى سوق العمل الرسمي. حيث يضطر السوريون لقبول ظروف عمل 
محفوفة باملخاطر ومنخفضة األجر )Erol vd. 2017( ألسباب عدة، منها سياسة الهجرة في تركيا، وطبيعة 
سوق العمل مثل: تقاعس أصحاب العمل عن دفع مستحقات التأمين وتصاريح العمل، على اعتبار أن العمل 
غير الرسمي ومنخفض األجر ُيعّد ميزة، ويخلق فرص عمل أكثر، بينما املطالبة بالحصول على تأمين اجتماعي 
يمكن أن تؤدي إلى فقدان العمل )İçduygu & Diker, 2017: 23(. بمعنى آخر، على الرغم من إصدار الئحة 
تصريح العمل في عام 2016، فإن السمات السائدة للحياة العملية للسوريين، كما هو الحال بالنسبة إلى 
املهاجرين اآلخرين، هي األجور املنخفضة وأحياًنا غير املدفوعة، وساعات العمل الطويلة، والتمييز وأماكن 
العمل غير الصحية )Kaygısız، 2017(. غير الحياة العملية بالنسبة إلى املرأة هي أكثر صعوبة، فباإلضافة 
 Akbaş &( إلى فجوة األجور بين الالجئين وغير الالجئين، تعمل النساء واألطفال الالجئون بأجور أقل بكثير

)10)  الالئحة التنفيذية للقرار رقم 6575 املتعلق بمنح تصاريح العمل ملن هم تحت الحماية املؤقتة
https://bit.ly/384YNky
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.)Ünlütürk Ulutaş، 2018

وفًقا لدراسة هيئة األمم املتحدة للمرأة، 85 في املئة من النساء السوريات في تركيا ال يعملن، و10 في املئة 
 UN Women( يعملن بشكل منتظم، بينما 5 في املئة من النساء يعملن في وظائف موسمية أو غير منتظمة
45 .)45 :2018(. من ناحية أخرى، فإن نسبة النساء الالتي يقمن بأعمال مدرة للدخل في املنزل هي 12 في 

.)UN Women 452018: 49( املئة

إن النساء اللواتي قوبلن في نطاق هذه الدراسة يعملن في وظائف محفوفة باملخاطر ومنخفضة األجر 
ومؤقتة، بغض النظر عن مستواهن التعليمي ووظيفتهن. ومع ذلك، عند النظر إلى ظروف العمل واألجور، 
ُيالحظ ظهور تسلسل هرمي للوظائف يعتمد على اختالف ظروف العمل. خالل البحث، ُحّدد أربعة أنواع من 
العمل: اللواتي يعملن في املنظمات غير الحكومية أو في مؤسسات عامة؛ اللواتي يعملن في أعمالهن الخاصة؛ 
اللواتي يعملن خارج املنزل في وظائف مدفوعة األجر مثل تصفيف الشعر والبيع املتجول والعمل في قطاع 

املالبس؛ اللواتي يعملن مقابل القطعة من املنزل.

قبل االنتقال إلى خصائص كل فئة، يجب التأكيد مرة أخرى على أن السمة املشتركة لجميع األعمال، 
عتبر أّي من هذه الوظائف وظائف 

ُ
ومن ضمن ذلك الفئة األولى، هي عدم الديمومة وعدم االستقرار. ال ت

تقوم بها املرأة السورية لتحقيق أمنياتها أو للتخطيط ملهنة معينة. حتى في أفضل األعمال، هناك حالة من 
عدم اليقين بشأن املستقبل.

إن العمل املفضل للمرأة السورية في تركيا هو العمل في املنظمات غير الحكومية التي تكون أجورها 
املنظمات غير  في  العمل واألجور تختلف  بكثير من غيرها، غير أن ظروف  فيها أفضل  العمل  وساعات 
الحكومية، فبينما هناك من يعمل بدوام كامل ويتقا�ضى راتًبا شهرًيا قدره 3 آالف ليرة تركية، هناك من يعمل 
ثالث ساعات يومًيا ويكسب 1200 ليرة تركية شهرًيا. من ضمن العامالت في املنظمات غير الحكومية، اللواتي 
قوبلن خالل البحث، كانت هناك نساء أعربن عن رضاهن بالعمل لدى املنظمات، ألنهن ال يتعرضن للتمييز 
 عن أجورهن وظروف عملهن. في حين أن أكبر مصدر قلق 

ً
وسوء املعاملة، مقارنة بالقطاعات األخرى، فضال

للنساء في هذه املجموعة هو أن هذه الوظائف مؤقتة وقصيرة األجل ألنها قائمة على املشاريع. بعبارة أخرى، 
على الرغم من أن ظروف عمل النساء العامالت في املنظمات غير الحكومية أفضل من غيرها، فإن انعدام 
األمان وعدم اليقين الناتج عن العمل ضمن نطاق املشروع يبدو مصدر قلق مشترك. على سبيل املثال، سمرا 
)38 عام، إزمير(، التي تعمل بصفة مترجمة متعاقدة مع وزارة الصحة في مستشفى حكومي، تقول إن عقدها 
ممتد لعام واحد، وعملت سابًقا في منظمة غير حكومية ملدة 10 أشهر ضمن أحد املشاريع. أما ريان )33 عام، 
إزمير(، فهي أم لطفل واحد، وتعمل ثماني ساعات في األسبوع كمتطوعة في منظمة غير حكومية، بسبب 
انتهاء املشروع الذي كانت تعمل ضمن نطاقه في منظمة أخرى. وخالل املقابلة كانت ريان تنتظر افتتاح 
وظيفة جديدة في املنظمة التي تعمل فيها كمتطوعة)11). وتفيد ريان بأن التطوع هو نقطة انطالق للتمكن من 

العمل في وظيفة بدوام كامل في املستقبل.

رحاب البالغة من العمر 34 عاًما وأم لثالثة أطفال، كانت تمارس مهنة التعليم في حمص قبل الهجرة، 
وخالل إجراء املقابلة أفادت أنها تعمل في إحدى املنظمات في إطار مشروع مدته ثالثة أشهر، وذكرت أن 

)11)  الوظائف التي توصف بأنها »تطوعية« هي الوظائف التي تفتحها املنظمات غير الحكومية مقابل أجور منخفضة من أجل زيادة وتشجيع 
مشاركة الالجئين في البرامج، والتدريب، والفعاليات، إلخ. ال توصف هذه الوظائف بالرسمية.
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عملها السابق أيًضا انتهى بالطريقة ذاتها: »مع األسف ثالثة أشهر فقط. كان العمل جيد جًدا، أحصل على 
2000 ليرة تركية، لكنها ستنتهي. كنت أعمل قبل سنة، لكن العمل انتهى. حظي �ضيء، وهذا العمل أيًضا 

سيستمر شهًرا واحًدا فقط«. )رحاب، 34 عام، مرسين(.

والعمل في املنظمات غير الحكومية، يتيح فرصة مهمة للشابات الالتي يواصلن تعليمهن الجامعي، أو 
ا. جواهر التي بدأت تعليمها في حلب، وتستكمل في مرسين منذ عام 2018، وتعمل 

ً
الالتي أنهين دراستهن حديث

كمتطوعة في جمعية من وقت آلخر خالل سنوات دراستها، توّضح كيف بدأت العمل في الجمعية بعد إنهاء 
 C1 تعليمها: »في البداية عملت كمترجمة في االستقبال، وأعمل حالًيا كموظف ميداني، حصلت على شهادة
ف أيًضا، أعتقد أنني سأكمل دراسة املاجستير في الهندسة 

ّ
)شهادة اللغة للسوريين(، وأعمل كمترجم محل

املعمارية، لكني اآلن أعمل هنا، أحب هذا العمل، أحب مساعدة الناس. هذا العمل سيستمر حتى نيسان/ 
أبريل 2020. وسأفكر بما سأفعله الحًقا«. )جواهر 26 عام، مرسين(.

وعلى الرغم من عدم اليقين وعدم الديمومة، فإن األسباب التي تجعل ظروف العمل في املنظمات غير 
الحكومية مفضلة على الوظائف األخرى هي ارتفاع أجورها وساعات العمل املنتظمة وبيئة العمل اآلمنة. 
إلكاي التي تعمل ضمن نطاق مشروع ممّول من منظمة غير حكومية في إزمير، وعملت سابًقا في مجال 
املالبس، تقارن وظيفتها الحالية بعملها السابق: »مجال املالبس مزدحم جًدا، فيه مشكالت وغير مريح، لكن 

العمل في املؤسسات أفضل ومريح أكثر« )إلكاي، 37 عام، إزمير(.

وبعيًدا عن املنظمات، هناك نساء يعملن في قطاع الخدمات، حيث يتطلب العمل عشر ساعات على 
األقل يومًيا، و6 أيام في األسبوع من دون الحصول على تصاريح العمل، مثل: رعاية األطفال، والتدليك، 
والبيع املتجول، والسكرتاريا. وغالًبا ما تعرف هذه الوظائف بظروفها القاسية )اعمل بسرعة، ال تتوقف(، 
 إلى أجورها املنخفضة جًدا وسوء 

ً
وبساعات العمل الطويل التي تصل إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم، إضافة

املعاملة. وقالت النساء الالتي قوبلن، وخاصة اللواتي يعملن في قطاع املالبس، إن ساعات عملهن لم تقل 
عن عشر ساعات أبًدا. ولوحظ أن األجور في هذه املجاالت ال تتجاوز 2000 ليرة تركية شهرًيا، فيما أفادت 

بعض النساء أن هناك من ال يحصل على أجوره في بعض األحيان. 

تعمل جيهان في متجر لبيع املالبس ومستحضرات التجميل في مرسين، بعد أن كانت تعمل في ورشة 
خياطة. تقول جيهان إنها راضية نسبًيا عن وظيفتها الحالية، على الرغم من أنها تعمل من 11 إلى 12 ساعة 
يومًيا، وتحصل على يوم عطلة واحد كل خمسة عشر يوًما. أما كوثر التي تعيش مع عائلتها في مرسين وتبلغ 
من العمر 23 عاًما، فتعمل مؤقًتا في متجر بيع املالبس، وتقول إنها بدأت العمل من دون أن تحصل على األجر 
و)تقبل باألجر الذي يراه صاحب العمل مناسًبا(. وتذكر كوثر أنها عملت في ورشة نسيج لـ 12 ساعة يومًيا، و6 
أيام أسبوعًيا، وأنها كانت ال تتلقى سوى القليل من املال، وأحياًنا ال تحصل على أي �ضيء. وتفيد بأنها تريد 

العمل مقابل القطعة من املنزل، لكنها ال تستطيع إيجاد أعمال كهذه. 

إن العمل غير الرسمي يجلب معه أيًضا عدم الحصول على أجر مقابل العمل. تشير النساء العامالت في 
قطاع الخدمات إلى أنهن يتقاضين أجوًرا أقل من زمالئهن األتراك الذين يعملون معهم، ويقومون بالوظيفة 
نفسها. عملت غول البالغة من العمر 35 عاًما، في سورية في مجال تصفيف الشعر ملدة خمسة عشر عاًما. 
تقول غول إنها حين انتقلت للعمل في املجال نفسه في إزمير، تلقت أجوًرا أقل من أجور املوظفين اآلخرين، 
»في العام املا�ضي، ذهبت إلى سورية في زيارة ملدة شهر واحد، عندما عدت من سورية وجدت أن صاحب 
 عني. كانت هذه املرأة تعمل في مكاني وتتقا�ضى 650 ليرة تركية، في حين كنت 

ً
ف امرأة بدال

ّ
الصالون قد وظ
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أتقا�ضى 400 ليرة في ذلك الوقت، وقلت لصاحب الصالون: »ملاذا تعطي هذه املرأة راتًبا أكثر من راتبي؟« 
فقال: ألنك سورّية، ولن أزيد راتبك. كنت أعمل معه منذ أربع سنوات. لقد أصبت بالصدمة ألن صاحب 
الصالون كان يعمل في متجر آخر، وكنت أتحّمل كل األعباء. كان يأتي مرة واحدة كل أسبوع ليستلم األرباح 
ويغادر. كنت املسؤولة عن كل �ضيء في الصالون، ُصدمت جًدا من قوله: »أنِت سورية، ولن أزيد راتبك«. 

حملت حقيبتي وخرجت فقال لي: إْن أردِت مغادرة العمل يمكنك ذلك. فخرجت«. )غول، 35 عام، إزمير(.

أفادت غول بأن صاحب الصالون اتصل بها بعد أسبوع، لكنها رفضت العودة إلى العمل، »أنا طلبت حقي 
فقط، لو كنت أتقا�ضى 500 ليرة، واملوظفة الجديدة تتقا�ضى 650 ليرة، ملا اعترضت. لكن أن تتقا�ضى 650 

ليرة، وأنا 400 ليرة! » )غول، 35 عام، إزمير(.

عادت غول إلى عملها السابق بعد عام من انقطاعها عن العمل، لكنها ما زالت تتقا�ضى أجوًرا أقل من 
زمالئها، »راتبي اآلن هو 500 ليرة، لكني أستحق أكثر من ذلك، اليوم قمت بتصفيف شعر امرأتين وحصلت 

على 500 ليرة« )غول، 35 عام، إزمير(.

باإلضافة إلى عدم املساواة في األجور، كثيًرا ما يتم ذكر التمييز وسوء املعاملة املرتبطين بنوعية وكمية 
العمل. وُيقال إن هناك تمييًزا في منح بعض األعمال وطول فترة الراحة بين العاملين السوريين والعاملين 
كر أن املمارسات التمييزية ال توجد في ظروف العمل غير 

ُ
األتراك، وخاصة في مجال صناعة األلبسة. وقد ذ

الرسمية فحسب، بل في املؤسسات أيًضا، وإن كان ذلك بأشكال مختلفة.

على الرغم من قلة عددهن، فإن بعض السوريات العامالت في تركيا أسسن أعمالهن الخاصة. ومن 
جريت معهن مقابالت في ثالث مدن، حاولت خمس نساء بدء مشروعهن الخاص، بعد 

ُ
ضمن 48 امرأة أ

قدومهن إلى تركيا، ومن ضمن أولئك النساء الخمس، ثالث نساء فقط كّن مستمرات في العمل بمشروعهن 
خالل إجراء املقابالت. ويشير تقرير TEPAV )2018( الخاص برواد األعمال السوريين في تركيا إلى اختالف 
اللوائح املصرفية في التعامل مع السوريين، وصعوبة حصول السوريين على القروض بسبب سياسات تلك 
املصارف، إضافة إلى أن الضرائب املرتفعة تشكل تحديات خطيرة للشركات الصغيرة التي تعمل في قطاع 
الخدمات وتسعى لالستمرار في أعمالها. وفي التقرير نفسه، ورد أن املشكالت التي قد تنشأ أو هي موجودة بين 
لين تشكل عقبة أمام هذه الشركات لتوسيع قاعدة عمالئها، ومن ثّم الحفاظ على 

ّ
السكان املحليين واملشغ

ص في مرسين، 
ّ
وجودها. تقول صفاء البالغة من العمر 36 عاًما، وهي تعمل مصممة ولديها متجر زهور مرخ

إنها لم تستطع االستمرار على رأس عملها سوى ثالث سنوات بسبب ارتفاع نسبة الضرائب وعدم انتظام 
الدخل. وأضافت صفاء أن معظم زبائنها هم سوريون، وأن الزبائن األتراك ال يشترون منها فور معرفتهم 

بأنها سورية. 

ومن ضمن النساء الثالث اللواتي يستمررن في العمل ضمن مشروعهن الخاص، تعيش امرأتان في 
غازي عنتاب، وواحدة في مرسين. وألن االمرأتان اللتان تعيشان في غازي عنتاب ال يمكنهما االعتماد على 
هذا املشروع لوحده في كسب لقمة العيش، فهما تعمالن في املنظمات غير الحكومية كعمل إضافي. أما 
جميلة البالغة من العمر 42 عاًما، وهي أم لثالثة أطفال، ومطلقة من زوجها وتعيش في مرسين، وتدير متجًرا 
للحلويات، فكانت تعمل سابًقا في ورشة نسيج وفي املطاعم، لكن عندما رأت أن ساعات العمل في هذه 
الوظائف طويلة وأجورها منخفضة، حصلت على قرض من ابن عمها وافتتحت متجًرا للحلويات. أفادت 
جميلة بأنها ذهبت إلى دورة KOSGEB لريادة األعمال، وذكرت أن أغلب زبائنها هم سوريون، وأنها تتلقى 
الطلبات من خالل وسائل التواصل االجتماعي والزبائن السابقين. لكن على الرغم من ذلك، تعمل جميلة 
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في املطاعم األخرى خالل الفترات التي ال تسير فيها أعماله بشكل جيد. باختصار، إن النساء الالتي أنشأن 
أعمالهن الخاصة أوضاعهن االقتصادية ضعيفة، مثل النساء األخريات.

أما النساء اللواتي يعملن مقابل القطعة من املنزل، فأعمالهن تتطلب جهًدا جسدًيا وعقلًيا، إضافة إلى 
أن تلك األعمال أجورها منخفضة جًدا، وغالًبا ما تسبب مشكالت صحية. وعلى الرغم من اختالف صعوبة 
 مختلفة مثل تطريز الخرز وتجهيز املأكوالت املجففة وصنع 

ً
وأجور العمل مقابل القطعة التي تحتوي أعماال

النعال، فإن أجورها بعيدة كل البعد عن توفير املعيشة للمنزل. ويمكن لألطفال أيًضا مّد يد العون في بعض 
األحيان في هذه األعمال، غير أن العمل مقابل القطعة الذي يقام من أجل دعم األسرة، يشكل جهًدا إضافًيا 

إلى جانب رعاية األطفال وأداء الواجب املنزلي.

نور البالغة من العمر 33 عاًما، وهي أم لثالثة أطفال وتعيش في غازي عنتاب، عملت في التطريز بالخرز 
لتلبية احتياجاتها الشخصية في سورية قبل زواجها، لكنها تركت هذا العمل بعد زواجها، ألن زوجها لم يأذن 
لها. بعد قدومها إلى تركيا، بدأت العمل بالخرز في املنزل مرة أخرى بسبب الصعوبات املالية، ولكن بعد والدة 

طفلها الثالث، تركت العمل مرة أخرى ألنه كان يشكل خطًرا على طفلها الصغير. 

أما دعاء البالغة 26 عاًما وتعيش في إزمير، تحصل على ليرة واحدة كعمولة عن كل قطعة توزعها في الحي. 
وتقول دعاء، وهي الوسيط الثاني في هذا املجال، إنها تقوم أيًضا بأعمال الخرز في بعض األحيان، وتفيد بأن 
األجر يختلف وفًقا لطبيعة العمل املنجز، وأن آخر دفعة من األعمال كانت مقابل عشر ليرات لكل قطعة، 
حيث أعطت النساء تسع ليرات. لكن تشير دعاء إلى أنها تواجه صعوبات في إقناع النساء بالعمل مقابل 7 
ر املال الكثير. إذا 

ّ
ليرات للقطعة الواحدة، »إنه ل�ضيء مؤسف، يؤذي العين، ويسبب آالًما في الظهر، وال يوف

عملت ماريان مع أطفالها ملدة شهر وخمسة عشر يوًما، ستحصل على 300 ليرة، هذا املال غير كاف حتى 
ألطفالهم. إذا ذهبت إلى السوق ومعك هذا املبلغ ستعود من دونه حتًما، إنه غير كافي حتى لدفع اإليجار. وهو 
متعب طوال اليوم، ماريان تنهي العمل وتعيدها إلّي. أما أنا فليس لدي أطفال، وإنهاء قطعة واحدة يستدعي 

مني عمل يوم كامل، وإذا عملت ليوم كامل، فلن أجني أكثر من 15 ليرة«. )دعاء 26 عاًما، إزمير(.

ذكرت النساء اللواتي يعملن مقابل القطعة أن األموال التي يكسبنها غير كافية وغير منتظمة، وال يمكنهن 
تحقيق مبيعات كافية، واملال الذي يكسبنه ال يكفي بالنسبة إليهن إلقامة حياة كريمة ألنفسهن وأطفالهن، 
وال يلبي احتياجاتهن. خوليا البالغة من العمر 48 عاًما، وتعمل في صنع الهدايا التذكارية، تشتكي من صعوبة 
البيع أكثر من صعوبة عملها. أما ابتهال، التي تبيع أدوات الزينة مثل الدمى والوسائد التي صنعتها يدوًيا، 
بالتعاون مع صديقة لها، في املعارض والبازارات، تروي كيف بدأت في الحرف اليدوية في مرسين، بعدما 
أتت مع أطفالها األربعة بعد وفاة زوجها في سورية عام 2014: »لقد بدأت في بيع هذه األشياء منذ عام. لكني 
نظم مهرجانات الجمعيات واملعارض. 

ُ
أكسب القليل من املال. نستأجر مكاًنا صغيًرا ونبيعها هناك، عندما ت

أبيع في الغالب لألتراك. في بعض األحيان للسوريين. أكسب 250 ليرة شهرًيا كحد أق�ضى. هذا املبلغ ال يكفي 
ألي �ضيء ». )ابتهال، 45 عاًما، مرسين(.

عّد الدروس الخصوصية غير الرسمية مصدر دخل واسع النطاق. سمية البالغة 
ُ
ومن ناحية أخرى، ت

من العمر 24 عاًما، تواصل تعليمها في جامعة غازي عنتاب، وتقّدم دروًسا خصوصية للطالب في مستويات 
مختلفة من املرحلة االبتدائية حتى الثانوية، وتكسب املال مقابل ساعات التدريس. تعمل سمية في هذا 
املجال من أجل تمكين نفسها أكثر من حاجتها إلى املال، وتجني سمية، التي انخرطت في مهنة التعليم 
بمساعدة أختها، 2000 ليرة تركية شهرًيا، وذلك من خالل إعطاء دروس اللغة اإلنكليزية للطالب األتراك 
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ودروس اللغة التركية للطالب العرب.

شبكات الدعم املادي العابر للحدود بين األقارب

إن الدخل الناتج من الوظائف منخفضة األجر وغير النظامية، ما يزال تحت خط الفقر في ظّل الظروف 
االقتصادية في تركيا)12). وذكرت 12 امرأة من النساء الالتي قوبلن أنهن لم يتلقين أي مساعدات عينية أو 
مالية، بخالف األجور التي يتلقاها أفراد أسرهن مقابل العمل. وذكرن أن إجمالي الدخل املكتسب ال يغطي 
سوى نفقات األسرة، لذلك لم يستطعن تقديم املساعدة ألحد. وأفادت 36 امرأة، أن هناك مساعدات 

منتظمة أو في األوقات العصيبة بين األقارب، وإن كانت بكميات صغيرة.

ذكرت عشر نساء أنهن تلقين املساعدة من أقاربهن الذين يعيشون في الدول األخرى. وتتراوح قيمة 
املساعدات التي يتلقونها من بضع مئات من الليرات إلى خمسة آالف ليرة، ولكنها تتراوح في الغالب بين 500 
و1000 ليرة. على سبيل املثال، ابتهال البالغة من العمر 46 عاًما وهي أم ألربعة أطفال وتعيش في مرسين، تبيع 
الهدايا التذكارية املصنوعة في املنزل في أسواق مختلفة في املدينة، وباستثناء هذا الدخل، فاملصدر الرئي�ضي 
لدخل منزلها هو األموال التي يرسلها شقيق زوجها املتوفي في سورية منذ 2014، املقيم في السويد. وصرحت 
ابتهال أن صهرها يرسل هذه األموال إليهم عن طريق البنك غالًبا، وأحياًنا يجلبها معه عند مجيئه إلى تركيا، 
وذكرت أن صهرها يقدم الدعم املالي كلما احتاج أطفالها إليه. أما خوليا التي تنحدر من عائلة ثرية جًدا قبل 
الحرب، فجميع أشقائها منتشرون في بلدان مختلفة، وتتلقى خوليا املساعدات من أختها املوجودة في أملانيا، 

رسل هذه املساعدات كل شهر بانتظام.
ُ
حيث ت

 إلى 
ً

 بينما يوجد من يتلقون دعًما مالًيا من أقاربهم في الدول األخرى، هناك أيًضا من يرسلون أمواال
 إلى أقاربهن في تركيا أو سورية عن طريق 

ً
أقاربهم، حيث ذكرت 22 من النساء الالتي قوبلن أنهن أرسلن أمواال

املصارف أو من خالل تسليمها عبر املعارف. تكون هذه الحواالت في الغالب على شكل دفعات غير منتظمة 
لتلبية احتياجات مختلفة. وعلى الرغم من أن املبالغ املرسلة تتراوح عادة بين 300 و500 ليرة تركية، هناك 
أيًضا من يرسلون كل رواتبهم أو جزًءا كبيًرا منها إلى أقاربهم في سورية. على سبيل املثال، تقول دالل البالغة 
من العمر 38 عاًما، وهي تعمل سكرتيرة في مرسين، إنهم يرسلون كل راتب زوجها إلى أقاربه في سورية، وإنهم 
يكسبون رزقهم من راتبها وراتب ولديها. في الوقت الذي يتم فيه تقديم املساعدات املالية بين العائالت من 
الدول الغربية إلى تركيا ومن تركيا إلى سورية، يتم إرسال األموال من تركيا إلى سورية عبر مكاتب وسيطة. 
ظِهر هذه الحواالت أيًضا البعد العابر للحدود، للشبكات بين أفراد األسرة املنتشرين في مختلف أنحاء 

ُ
وت

بّين املوارد االقتصادية املتداولة ضمن هذه الشبكة. ومع ذلك، فإن الفقر الناتج عن 
ُ
العالم بعد الحرب، وت

الهجرة القسرية تجعل املوارد املادية في هذه الشبكة محدودة جًدا، باستثناء حالة أو حالتين. 

)12)  ألسرة مكونة من أربعة أفراد في تركيا، الحد األدنى لألجور في أبريل 2020 هو 2324.70 ليرة تركية صافي. ومع ذلك، فإن خط الفقر لشهر 
كانون الثاني/ يناير 2019 هو 6758 ليرة تركية وحدود الجوع 1957 ليرة تركية )DİSK، 2020: 44-43(. املصدر الرئي�ضي لدخل الالجئين السوريين 
ا لالعتقاد السائد، فإن غالبية الالجئين السوريين ال يعيشون على الدعم العيني أو 

ً
في تركيا هو األجور التي يكسبونها من العمل )85٪(. خالف

النقدي الذي تقدمه إحدى املؤسسات. هذه املزايا هي مصدر دخل منتظم لـ 6٪ فقط من األسر. هناك اختالفات كبيرة على أساس املناطق. 
كمصدر دخل لألسرة، ذكر 6٪ من الالجئين السوريين أنهم يتلقون الدعم املالي من عائالتهم وأصدقائهم، وال يزال 3٪ يستخدمون مدخراتهم 

.)IPSOS 2017: 2 و İNGEV( الشخصية التي جلبوها من سورية



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

30

باإلضافة إلى محدودية آلية الدعم بين األسرة واألقارب واألصدقاء، ُيالحظ أن الدعم الذي تقدمه 
أنهن تلقين  اللواتي أفدن  أيًضا. ومن بين النساء  منظمات املجتمع املدني ومؤسسات الدولة منخفض 
مساعدات من منظمات غير حكومية تتمثل في خلق بيئة اجتماعية والعثور على وظيفة، قالت امرأة واحدة 
إنها تلقت مساعدات عينية أو نقدية من إحدى املنظمات غير الحكومية، إضافة إلى املساعدة التي تلقتها 
من خالل بطاقة الهالل األحمر، وأضافت أّن هذه املساعدات استمرت لعام واحد فقط. لذلك، ُيالحظ أن 
عالقة املرأة باملنظمات غير الحكومية تقتصر على املشاركة في الدورات واألنشطة وبناء شبكات اجتماعية، 
كر أعاله، يمكن أن يكون لهذه املساعدات أيًضا فوائد كبيرة 

ُ
 من املساعدات املباشرة. ولكن، كما ذ

ً
بدال

لبعض األشخاص.
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الجندرة والقدرة على الصمود

يتناول هذا الجزء من التقرير العالقة بين الجندرة ومرونة املرأة السورية في سياق الهجرة في تركيا، وفي 
ط هذا القسم الضوء على كيفية 

ّ
ظّل ظروف اقتصادية وسياسية وقانونية صعبة. على وجه التحديد، يسل

تشكيل عمل املرأة السورية، وتشكيل املعايير الجنسانية بعضها بعًضا، مع التركيز على العوامل التي تعّقد 
وتدعم القدرة على الصمود.

Ata- )ُيعّد العمل واملشاركة في القوى العاملة، من العوامل املهمة في األدبيات املتعلقة بتمكين املرأة 
sü-Topçuoğlu، 2019(. على الرغم من أن املهاجرين محرومون من حيث ظروف العمل واألجور، فإن 
Atasü-Top- )النساء املهاجرات يحصلن على أجور أقل من الرجال املهاجرين، وإن كّن يملكن مؤهالت أعلى 
çuoğlu، 2019(. وإن بدء النساء اللواتي يواجهن تمييًزا مزدوًجا في سوق العمل املأجور، في العمل، يؤدي في 
الوقت نفسه إلى تفكك عالقات القوة األسرية الحالية، وظهور خطوط توتر جديدة داخل األسرة. وفيما يلي 
سيتم مناقشة التفاوض في العالقات بين الجنسين في سياق تجربة العمل، بدًءا من حق املرأة السورية في 

أن يكون لها رأي في األموال التي تكتسبها من عملها.

األعباء الزائدة: كل األعمال على عاتقي

إن دخول املرأة إلى العمل املأجور إلعالة األسرة يسبب صعوبات في املوازنة بين العمل املنزلي وحياة 
العمل. وباإلضافة إلى املشكالت مثل الحواجز القانونية واالفتقار إلى املهارات اللغوية التي تجعل االندماج 
عّد املعايير الجنسانية والعنف القائم على النوع االجتماعي في مكان 

ُ
االقتصادي لالجئين صعًبا بشكل عام، ت

 Durable Solutions Platform ve( العمل من العوامل التي تمنع املرأة السورية من الوقوف على قدميها
İGAM, 2019(. إن املشكلة األساسية التي تواجهها املرأة أثناء بدئها في العمل هي رعاية األطفال والقيام 
باألعمال املنزلية والحفاظ على نظام األسرة. حيث تشير دراسة قامت بها هيئة األمم املتحدة للمرأة )2018: 
46(، إلى أن أسباب عدم مشاركة املرأة السورية في العمل هي عدم وجود من يعتني بأطفالها، أو بـاملر�ضى/ 

املعاقين املوجودين داخل أسرتها، إضافة إلى األعمال املنزلية.

إن وجود الدعم املؤس�ضي واالجتماعي، له أهمية كبيرة في عمل املرأة، وخاصة عندما تبدأ في العمل خارج 
املنزل. أما حين يكون العمل داخل املنزل، فال ُيقبل بممارسة عمل قد يضر باألطفال، وقد يؤدي ذلك إلى 
االستغناء عن العمل تماًما. على سبيل املثال، يشكل العمل في مجاالت مثل تطريز الخرز خطًرا على األطفال 
الصغار، لذلك يمكن لهذا السبب أن يجعل املرأة تتوقف عن العمل حتى يكبر األطفال. أما في العمل خارج 
املنزل، فمن املهم أن يكون األطفال كباًرا بما يكفي لالعتناء بأنفسهم، أو أن يكون هناك شخص ما يعتني 
كرت الجدات، والفتيات اليافعات أو 

ُ
بهم، وعادة ما يكون هذا الشخص امرأة أخرى. خالل املقابالت، ذ

الفتيات األكبر سًنا في املنزل، على أنهّن أشخاص ُيوكل إليهم االعتناء باألطفال الصغار. ولم ُيذكر األزواج على 
أنهم املسؤولون عن رعاية األطفال أو القيام باألعمال املنزلية، وإن كانوا ال يعملون.

جنان ذات 39 عاًما، وتعيش في إزمير، جاءت إلى تركيا مع أطفالها الثمانية، باستثناء إحدى بناتها 
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ت تعمل مقابل القطعة في املنزل حتى العام املا�ضي، عندما كان ثالثة من 
ّ
املتزوجات. ذكرت جنان أنها ظل

أطفالها صغاًرا، وأفادت جنان أنها منذ عام تعمل خارج املنزل، ألن أطفالها الثالث بلغوا 12 و11 و8 سنوات، 
لكن العثور على شخص ما ملساعدة النساء في رعاية األطفال ليس ممكًنا دائًما. تقول ميسون، التي تعيش في 
مرسين، إنها كانت تترك طفلها ذا الثماني سنوات في املنزل، ألنها مضطرة إلى العمل، إضافة إلى ولديها البالغين. 

بحرية البالغة 41 عاًما وتعيش في غازي عنتاب، تدير مقهى مع أسرتها وفي الوقت نفسه تعمل في منظمة 
غير حكومية. أوضحت بحرية أن زوجها ال يعمل كثيًرا وال يساعدها في األعمال املنزلية، على الرغم من افتتاحها 
مقهى من أجل خلق عمل لزوجها. أما برتشين البالغة من العمر 50 عاًما، فهي تخرج من املنزل في الصباح 
الباكر مع أطفالها الصغار وأحفادها لجمع الكرتون والزجاجات واملعادن في إزمير، على الرغم من املشكالت 
الصحية التي تعاني منها. وتتحدث برتشين عن تعبها بقولها: »تنهين عملِك في الخارج وتعودين إلى املنزل، 
 في املنزل أيًضا«. وعلى غرار ما ذكرته ريان وهي تصف صعوبات املوازنة بين األعمال املنزلية 

ً
وتجدين أعماال

وحياة العمل، تكرر ذكر هذه الصعوبات خالل املقابالت في جميع املدن الثالث: »استيقظ في السادسة 
صباًحا، وأقوم بأعمال التنظيف فور خروج زوجي إلى العمل، وفي بعض األحيان أضطر إلى تجهيز أغراضه. 
 عند العودة من العمل. وفي العادة أقوم بأعمالي يومي السبت واألحد« )ريان 33 عاًما، 

ً
أقوم بالطهي عادة

إزمير(.

تقول دالل التي تزوجت من ابن عمها الذي يكبرها بعشر سنوات عندما كانت في الرابعة عشر من عمرها، 
إنها لم تكن تعمل في سورية، لكن من أجل مساندة األسرة في تركيا، تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات 
السورية. وعلى الرغم من أن األجر الذي تتقاضاه منخفض جًدا، تعرب دالل عن سعادتها من ساعات 
عملها األخير الذي يتيح لها القيام بأعمال املنزل، ألن زوجها وولدها ال يساعدونها، وتشرح كيف تق�ضي يومها 
بالقول: »أستيقظ من النوم في السادسة صباًحا، وأقوم بتجهيز األطفال وإرسالهم إلى املدرسة. ثم أعّد نف�ضي 
وأذهب إلى العمل. وأثناء عودتي أقوم بالتسوق. وعندما أعود إلى املنزل، أقوم بالطبخ وترتيب املنزل. ثم نأكل 
مًعا ونذهب إلى النوم في وقت متأخر. زوجي واألوالد ال يساعدوني في أعمال املنزل أبًدا، كل األعمال هي على 

عاتقي. إن الرجل هو سيد لدينا » )دالل، 38 عاًما، مرسين(.

باإلضافة إلى ذلك، الرجال يطلبون من النساء االلتزام بمسؤولياتهن املنزلية، وإن وافقوا على عمل املرأة. 
تقول حواء البالغة من العمر 43 عاًما، ولديها خمسة أطفال، وهي تعيش في مرسين، إن زوجها ال يمانع في 
عملها بشرط أال تقّصر في رعاية األطفال. وتقول سيدة تبلغ من العمر 34 عاًما ولديها خمسة أطفال، وهي 
تعمل مقابل القطعة من املنزل في غازي عنتاب: ال حاجة لطلب إذن العمل من الزوج، طاملا ليس هناك 

تقصير في رعاية األطفال. 

وعلى الرغم من أن النساء يستيقظن في الصباح الباكر أو يؤدين أعمالهن املنزلية في عطالت نهاية األسبوع، 
فال يستطعن   مواكبة كل أعمال املنزل، كما كان الحال قبل البدء في العمل. لذلك، ُيطلب من األمهات، أو 
أمهات األزواج، أو الفتيات األكبر سًنا، أو النساء األخريات في املنزل، املساعدة في رعاية األطفال والقيام 
باألعمال املنزلية. وتقول رحاب البالغة 34 عاًما، وهي تعيش في مرسين، إن حماتها تساعدها في األعمال 

املنزلية والطهي خالل أيام عملها.

بصفتها املعيل والشخص املسؤول عن رعاية أفراد األسرة في الوقت نفسه، تواجه املرأة صعوبات في 
املوازنة بين املجالين املختلفين. باإلضافة إلى ذلك، يؤدي التقصير في األدوار املنسوبة إليهن، إلى ظهور أعباء 
كر مراًرا املخاوف تجاه 

ُ
عاطفية جديدة، بسبب نظام األسرة ولكونها الراعية الرئيسية. وخالل املقابالت، ذ



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

33

»التقصير في الواجبات األمومة«، و«عدم االستجابة الحتياجات األطفال«. وذكرت بعض النساء أنهن ال 
يرغبن في العمل، من أجل التمكن من رعاية أطفالهن وأسرهن، والقيام بأدوارهن التقليدية.

تحول العالقات بين الجنسين: التفاهم

إن غالبية السوريين الذين يعيشون في تركيا ويشاركون في سوق العمل هم من الرجال)13)، غير أن كسب 
األسرة لقمة العيش من خالل عمل فرد واحد غير ممكن غالًبا. من ناحية أخرى، قد يكون من الصعب على 
املهاجرين الذكور العثور على وظيفة بسبب انخراط النساء في سوق العمل النيوليبرالي، وجدير بالذكر أن 
 Toksöz ve Ulutaş,( النساء واألطفال يعملون بأجور منخفضة، وفي ظروف أكثر هشاشة، قياًسا إلى الرجال
Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 2020 ;2012(. عندما يكون أفراد األسرة الذكور غير قادرين على العثور على 
عمل منتظم أو عاطلين عن العمل أو ال يستطيعون كسب ما يكفي إلعالة األسرة، تنشأ توترات جديدة وال 

سّيما عندما تعمل النساء في وظائف ذات أجور أعلى من أجور أفراد األسرة الذكور.

تشير النساء املتزوجات إلى أن أزواجهن يشعرون بالخزي والغضب وفقدان الثقة بالنفس وعدم الكفاءة 
بسبب عدم قدرتهم على االحتفاظ بأدوارهم الذكورية التقليدية، أي عدم قدرتهم على توفير احتياجات 
املنزل والسماح لزوجاتهم بالعمل. وذكرت بعض النساء اللواتي قوبلن أن أزواجهن يتصرفون بغضب أو 
يشعرون بالعزلة، نتيجة هذه اآلثار السلبية. وتعّبر سمرا، التي تعمل في مستشفى كمترجمة متعاقدة مع 
وزارة الصحة، عن هذا الوضع على النحو التالي: »عندما بدأت في العمل واكتساب املال، بدأ زوجي بإثارة 
 

ً
 إلى اختبار اللغة، لكنه لم يجتز االختبار. ثم قال، ليتني اجتزت االختبار بدال

ً
املشكالت، كيف... دخلنا سوية

 عنِك. ولكونه يعمل في املالبس ويتقا�ضى أجًرا أقل من أجري، بدأ يثير 
ً

من أن تجتازي أنِت، وعملت بدال
املشكالت.« )سمرا، 38 عاًما، إزمير(.

توّضح شابة تعيش في مرسين أيًضا أن ردود أفعال الرجال تجاه عمل النساء السوريات بعد الهجرة 
يمكن أن تكون شديدة جًدا: »الرجال ال يسمحون للمرأة أن تعمل، وإن كانوا فقراء، ويمارسون العنف، 
لذلك النساء ال يعملن. الرجال عنيفون، حتى عندما يتحدثون إلّي يصرخون في وجهي. وعندما أسأل: هل 
يوجد أحد آخر يعمل في املنزل، يجيب ألم أقل لِك أن لدّي زوجة؟ بالطبع هي ال تعمل« )أسماء، 19 عاًما، 

مرسين(.

تقول ابتسام، التي تعمل كمساعدة مبيعات في متجر لبيع املالبس النسائية في حي يعيش فيه السوريون 
بكثافة، إنها لم تعمل من قبل، »ألن والدها لم يسمح لها«، وإن والدها سمح لها بالعمل في هذا املتجر ألنه 
يعرف صاحبه. لكن الوضع أكثر تعقيًدا بالنسبة ألمها: »أبي ال يسمح ألمي بالعمل. لكن أمي تقوم بطالء 
وتزيين الصناديق الخشبية. وتقوم بصنع الصواني واإلكسسوارات. وفي بعض األحيان تأخذ األشياء التي 
صنعتها إلى املعارض ]من أجل بيعها[، وتضعها على الطاولة املخصصة ألصدقائها، لكنها ال تخبر والدي بأنها 

ذاهبة إلى املعرض، إنما في جولة ». )ابتسام، 22 عاًما، مرسين(.

)13)  بسبب انتشار عمل املهاجرين غير املسجل، من الصعب تقدير نسب الرجال والنساء املشاركين في العمل. ومع ذلك، تظهر العديد من 
 ،.Erol et al 2018؛ ،Akbaş and Ünlütürk Ulutaş الدراسات امليدانية أن مشاركة املرأة في القوى العاملة أقل من مشاركة الرجل. )انظر

).2016 ،Çetin 2017؛
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تعمل أمل كموجهة في مدرسة حكومية في مرسين، بينما يعمل زوجها كعامل يومي في الزراعة، على الرغم 
من أنه خريج جامعي وحاصل على درجة املاجستير في الهندسة الزراعية. وعندما ُسئلت أمل عن رأي زوجها 
تجاه كسب أموال أقل منها، أجابت: »زوجي سعيد من أجلي، ولكنه حزين عندما يفكر في وضعه. ال يغار من 
عملي، لكنه حزين بعض ال�ضيء. يقول لي أحياًنا »على األقل أنِت تعملين في مجال مهنتك أو في مجال قريب 
منها. لو كان بإمكانِك رؤيتي كيف أعمل مع أشخاص غريبي األطوار، كيف أنني مرغم على التعامل معهم. أنا 
أعاني من ذلك«. وأنا أقول له: ابحث عن وظيفة أخرى، لكن ال توجد وظيفة. هو يائس بعض ال�ضيء، لم يعد 

يبحث عن عمل آخر«. )أمل، 30 عاًما، مرسين(.

عّد الضغوطات التي تمارسها البيئة االجتماعية، إحدى أسباب انزعاج الرجال من عمل زوجاتهم. تصف 
ُ
ت

برفين التي لم تقم بأي عمل قبل الهجرة، وتعمل حالًيا في منظمة مجتمع مدني، تجربتها في العمل بالقول: 
»حدثت مشكالت كثيرة في بيئتي، أهالي الحي تذمروا، وقالوا لزوجي كيف يمكن لـ برفين أن تذهب إلى العمل 
. لكن زوجي لم يصغ إليهم ألنه مثقف ومدّرس مادة الرياضيات. 

ً
وحدها؟ كيف قبلت بذلك؟ أنت لست رجال

أهالي الحي تذمروا لبضعة أشهر ثم صمتوا.« )برفين،27 عاًما، إزمير(.

أما في حالة النساء الالتي يدعم أزواجهن عملهن، قد ال يكون التوتر غائًبا تماًما. في الواقع، تقول برفين إن 
تأقلم زوجها مع الوضع استغرق بعض الوقت، لكن املشكالت لم تختف تماًما: »زوجي تغّير كثيًرا، في البداية 
كان غاضب جًدا، ويتدخل في كل �ضيء. لكن اآلن أنا أكسب املال وهو أكثر هدوًءا ورأفة، لذا تغّير األمر. إنه 

يعاني من الصعوبات، لكنه يخفي ذلك.« )برفين، 27 عاًما، إزمير(.

ما زاد انتشار عمل املرأة وتم قبولها اجتماعًيا. حواء البالغة من العمر 43 
ّ
ويشار إلى أن األزواج يتغيرون كل

كة في صالون تجميل يديرها سوريون، وابنتها الصغيرة وصهرها، اللذان 
ّ
عاًما وتعيش في مرسين، تعمل كمدل

يقيمان معها في املنزل نفسه، يعمالن أيًضا. تقول حواء التي لديها خمسة أطفال، إنها ذهبت إلى معهد العالج 
الفيزيائي في سورية، وإنها تحب العمل كثيًرا. وبحسب ما تقوله حواء، »تجلس النساء السوريات بشكل عام 
مكتوفات األيدي. هن يقضين وقتهن في الثرثرة. إما ألنهن لسن بحاجة إلى املال، أو ألن أزوجهن ال يسمحون 
لهن بالعمل«. وتقول إن زوجها الذي كان يكبرها بـ 17 عاًما، وهي تزوجته عندما كانت في الرابعة عشرة 
من عمرها، لم يمانع في عملها »طاملا لم تتخل عن رعاية أطفالها«، »ليس لدى زوجي أي مهنة، كان موظًفا 
في سورية، لذلك ال يعمل هنا. لم يمانع زوجي في عملي، لكن حين تكون ساعات عملي في سورية طويلة، 
كرني باألطفال. في املقابل، عندما تكون ساعات العمل قصيرة ال يمانع، بشرط أن أعتني باألطفال« 

ّ
كان يذ

)حواء، 43 عاًما، مرسين(.

يمكن لعملية الهجرة القسرية أن تحدث تغييرات جذرية في أدوار الجنسين وعالقات القوة داخل األسرة 
)indra,1999(. في ظّل الظروف الجديدة، يمكن أن تتسبب الصعوبات التي يواجهها الرجال خالل محاولتهم 
تأمين احتياجات املنزل في قلب األدوار التقليدية للجنسين رأًسا على عقب. في العالقات التقليدية، يعاني 
الرجال -الذين هم أرباب األسر ويتمتعون بالسلطة- فقدان السيطرة واملكانة عندما تدخل النساء في العمل 
املأجور )McSpadden, 1999, Danış, 2007(. بعبارة أخرى، ُيالحظ أن الرجال قلقون من تضرر ذكوريتهم 
»التي تواجه تحوالت مزعجة في ظّل الهجرة، وتلك األضرار ناتجة عما لحق بمجال السيطرة في العالقات 
األبوية« )Bozok، 2019: 4(. لهذا السبب، يمكن أن تصبح سلوكيات النساء وكلماتهن موضوًعا للنقد 
والضغط. حيث ذكرت أغلب النساء اللواتي قوبلن أن أزواجهن قالوا »هل أصبح لِك شأن بعد العمل«، 

وهذه العبارة تعني أن املرأة تجاوزت الحدود التقليدية.
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هذه  وتنتشر  مختلفة،  إستراتيجيات  النساء  تضع  أزواجهن،  منها  يعاني  التي  املحنة  هذه  وملواجهة 
اإلستراتيجيات على مساحة واسعة، مثل الحفاظ على الهدوء، والحفاظ على نظام املنزل، ورعاية األطفال 
كما يرغب الزوج، ومحاولة التحدث معه. تشرح سمراء عملها املتعب، وتصف الجهد الذي تبذله في سبيل 
عدم إزعاج زوجها بقولها: »عندما بدأت في العمل لم يتغير �ضيء داخل املنزل، بل إن التغيرات حدثت خارج 

املنزل« )سمراء، 38 عاًما، إزمير(.

 على النوع االجتماعي، من خالل الرأفة والتعاطف وتجاهل بعض 
ً
 قائمة

ً
ُيالحظ أن النساء يظهرن عاطفة

األمور، وذلك من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجهها أزواجهن نتيجة انخراطهن في العمل. تقول 
النساء إنهن مضطرات إلى تحمل أشياء كثيرة، بينما يحاولن عدم التقصير في أعمالهن املنزلية، بغية التعامل 
مع مشاعر القلق والحزن والغضب التي يشعر بها أزواجهن. »هناك �ضيء آخر، ُيقال إن النساء بدأن برفع 
أصواتهن حينما جئن إلى تركيا، وخاصة عندما بدأن في العمل، فأصبحن ذوات شأن كبير، ولم يعدن يصغين 
إلى أزواجهن. في هذه الحالة، وإن كان زوجِك مذنًبا، فكل اللوم يقع عليِك، أنِت التي تغيرِت منذ مجيئك إلى 
تركيا، لم تكوني على هذه الحالة عندما كنِت في سورية. لذلك يتعين عليِك تحّمل كل �ضيء، من أجل عدم 

إثارة املزيد من املشكالت. مع األسف، النساء دائًما ضحايا.« )سمراء، 38 عاًما، إزمير(.

وقد يظهر تغير وتوتر آخر بالنسبة إلى املرأة، وذلك فيما يتعلق باملالبس. حيث إن تعامل املرأة بمرونة فيما 
يتعلق بلباسها، قياًسا إلى ما كان عليه قبل الهجرة، وخاصة لدى النساء اللواتي يعملن خارج املنزل، ويفتح 
الباب لنقاش وتفاوض داخل األسرة واملجتمع)14). إن النساء اللواتي كن يرتدين الجلباب في سورية، أصبحن 
يرتدين مالبس مكونة من قطعتين، بينما النساء اللواتي كن يرتدين مالبس ذات قطعتين، خلعن السترات، 
، ويوصف هذا التغيير 

ً
واكتفين بارتداء فستان وحجاب. ويجدر ذكر أنه من النادر أن تظهر املرأة رأسها كامال

بأنه من »ضرورات العمل«. صّرحت سمراء مرات عدة خالل املقابلة، بأنها شخصية متدينة جًدا، وأنها تهتم 
كثيًرا بتعليم أطفال الدين وارتداء املالبس التي يقتضيها الدين. وتقول سمراء إنها »تحب ارتداء الجلباب«. 
وذكرت أنها قامت بارتداء الجلباب لفترة طويلة بعد قدومها إلى تركيا، لكنها اآلن ال ترتديه بسبب متطلبات 
 يميًنا ويساًرا، ولهذا السبب خلعت 

ً
وظيفتها. »لكن اآلن أتحرك طوال الوقت في مكان العمل صعوًدا ونزوال

الجلباب ]تضحك[. ال أعلم، لقد تغيرت وجهة نظري في الحياة، أعتقد أنني بدأت أفكر بشكل أكثر حداثة. 
حًقا ]تضحك[.« )سمراء، 38 عاًما، إزمير(.

 من املالءة بالقول: »شعرت وكأنني 
ً

تصف سمرا شعورها عندما بدأت في ارتداء املعطف الخفيف بدال
عارية، شعرت بذلك على الرغم من ارتداء هذه املالبس... أرتدي هذه املالبس منذ وقت طويل، لكن ما زلت 

أستحي، ال أعلم كيف قمت بتغيير طريقة لبا�ضي، لم أكن هكذا« )سمراء، 38 عاًما، إزمير(.

تقول سمراء إنها تخفي تغيير نوع لباسها، وإن إخوتها الذين يعيشون في تركيا وحدهم يرون هذا التغيير، 
وإن والدها الذي يعيش في سورية وأهالي القرية ال يعلمون بذلك، وهي بدورها لم تخبرهم أنها لم تعد ترتدي 
الجلباب: »إن سألتني هل ستخبرين والدك، فلن أخبره، فقط كي ال يحزن« )سمراء، 38 عاًما، إزمير(، وتؤكد 
أنها غيرت طريقة لباسها بسبب ظروف العمل، وتشرح سمراء تلك الفترة مع زوجها الذي يفّضل ارتداءها 
الجلباب بالقول: »زوجي ال يريد مني تغيير طريقة لبا�ضي، يقول إن اللباس الطويل أفضل، يريد مني أن ألبس 
الجلباب في طريق ذهابي وعودتي من العمل. وأنا قلت له ما هو الفرق، إْن كان الناس سيرونني في مكان العمل 
بهذا اللباس، هل املشكلة في الطريق فقط؟ وخاصة في هذا الجو الحار، ال أطيق ارتداء الجلباب. كنت أرتدي 

Bkz. Selvü 2020 .14)  من أجل تغيير أنماط املالبس كتكتيك للتخفي عن التمييز الذي تتعرض له املرأة السورية(
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اللباس الطويل، لكن لم أعد أرتديه منذ شهرين. في املا�ضي كّنا نرتدي الجلباب من دون االهتمام بحرارة 
الجو. جميع هذه األمور هي إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى. ال يمكن لإلنسان أن يتغير إلى هذا الحد، 
أسأل نف�ضي: هل سأعود الرتداء الجلباب؟ بكل األحوال الجلباب هو جزء من طبيعتي.« )سمراء، 38 عاًما، 

إزمير(. 

سمراء ليست املرأة الوحيدة التي تمر بهذا التغيير. وتقول إفسانة إنها وضعت غطاء الرأس على الطريقة 
التركية، ألنها لم تجرؤ على خلع غطاء الرأس نهائًيا، على الرغم من ذلك، تعرضت للمضايقات في العمل. 
واستدعى منها خلع غطاء الرأس سنة كاملة، تلك السنة مضت وهي تحاول بناء الثقة بالنفس والتغلب على 

املخاوف: »قلت أريد أن أسترد حياتي، ال أريد أن أخاف من أحد« )إفسانة، 25 عاًما، غازي عنتاب(.

تعمل إفسانة في منظمة غير حكومية متدينة على حّد وصفها. وأوضحت أن أول يوم عمل بعد خلع غطاء 
الرأس كان صعًبا جًدا، حيث كان هناك أشخاص »أبدوا ردات فعل سيئة«، وسألها مديرها السوري البالغ 
من العمر 45 عاًما ملاذا لم تبلغه عن خلع حجابها. تقول إفسانة: »راوغت وقلت له، ألسباب صحية«. على 
الرغم من أنه طلب توضيًحا، فقد أغلق املدير هذه املسألة بقوله »هذه خصوصيتك«. إفسانة التي تجاوزت 
األسئلة والتعليقات السلبية في مكان العمل، لم تخبر جميع أفراد عائلتها بأنها خلعت الحجاب، ألن أقرباء 
أمها محافظون، بينما أقرباء والدها منفتحون أكثر، وتظن أن إخبارهم سيسبب مشكالت. حيث سبق لها 
أن أخبرت أمها التي تعمل طبيبة في مرسين وكان رد أمها »إن خلعت الحجاب، لن تدخلي املنزل مرة ثانية«. 
وعند سؤالنا متى ستخبرين أمك، قالت: »أظن أنها لن تكلمني لفترة، وسأواجه بعض املشكالت التي يمكن أن 

تستمر لسنة، لكني مستعدة لذلك« )إفسانة، 25 عاًما، غازي عنتاب(.

العمل والصمود: أتخلى عن كل �شيء إال عملي

إن عملية إعادة االستقرار هي عملية مرهقة جًدا بالنسبة إلى الالجئين. حيث تضيف مشكالت بدنية 
وعقلية فوق الصعوبات االجتماعية واالقتصادية. هذا الوضع أكثر خطورة بالنسبة إلى الالجئات، ألسباب 
تتعلق بالنوع االجتماعي. حيث إن العوامل مثل حاجز اللغة، وانخفاض مستوى التعليم، وعدم القدرة على 
توظيف املهارات في البلد الجديد، تجعل النساء عرضة للخطر أثناء عملية إعادة االستقرار، إضافة إلى أن 
النساء تتعرضن للعنف القائم على النوع االجتماعي، عندما يكون هناك فراغ قانوني وعدم االستقرار، 

وعندما يكون الدعم االقتصادي واالجتماعي غير كاٍف.

على سبيل املثال، قد يؤدي االختالف بين معايير وأدوار النوع االجتماعي لالجئين، عن نظيرتها في املجتمع 
املضيف، وتوجه النساء نحو معايير املجتمع املضيف، إلى ظهور أشكال عنف جديدة. »بشكل عام، معظم 
الرجال يشعرون بالغيرة... في هذه الحالة يزعجون النساء أكثر، ويهينونهم أكثر. على سبيل املثال، بعض 
النساء عندما يكّن متعبات وغير قادرات على طهي الطعام، الرجال يضغطون عليهن، ويقولون »توقفي عن 

العمل، األولوية هي الطهي«. )يشيم، 44 عاًما، إزمير(.

باإلضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن الالجئات يكتسبن املرونة والقدرة على الصمود في ظل ظروف 
اجتماعية واقتصادية مختلفة )Sossou et al. 2008، Lenette et al. 2012، Omata 2012(. باإلضافة 
إلى ذلك، تظهر الدراسات أن النساء ليسن جهات فاعلة تفتقر إلى آليات التكّيف واإلستراتيجيات وغير 
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مستقلة، على الرغم من كل الصعوبات والعقبات التي تواجههن. أما في حالة املرأة السورية، فعلى الرغم 
من اضطرارها إلى تحمل أعباء جديدة والتعامل مع التوترات الجديدة نتيجة انخراطها في العمل، ظهرت 
مجاالت مهمة يمكن أن تساعد في التغيير والتمكين. »أصبحت املرأة أكثر جرأة. لم تعد خائفة من أن يتخلى 

عنها زوجها أو يطلقها، أصبح لديها راتبها الخاص، وتتعلم كيف تثق بنفسها.« )يشيم، 44، إزمير(.

على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها النساء، فإنهن يؤكدن على الشعور بالحرية والثقة بالنفس 
الذي ينتج عن العمل شيًئا فشيًئا. هذه املشاعر اإليجابية التي جاءت نتيجة العمل، وردت أيًضا في التقرير 
الذي أعده جان كورتاران وألبايراك عام 2019 تحت عنوان »أن تكوني سورية في تركيا«. وتصف إحدى 
النساء اللواتي قوبلن في إزمير، هذا الوضع على النحو التالي: »عندما كنا في سورية كان الوضع كالتالي: كانت 
املرأة تخرج من املنزل عند القيام بزيارة ما فقط. على سبيل املثال، عندما كنت في سورية، لم أخرج يوًما 
ألشتري الخبز. الرجل مسؤول عن جميع احتياجات املنزل، لكن الوضع اختلف في تركيا، ألن ساعات العمل 

هنا طويلة، والنساء أصبحن يعبرن عن آرائهن، والناس بدأوا في االندماج.« )حبيبة، 35 عاًما، إزمير(.

تشرح عامرة التي تبيع املنتجات التي تصنعها خالل برنامج التدريب املنهي، التغيرات التي شهدتها، وتصف 
: »كان الزوج يلبي كل االحتياجات وال يسمح 

ً
موقف زوجها اللطيف، »هناك أمل بتحسن الوضع«، قائلة

بالذهاب إلى السوق. لم نكن نستطيع الترويح عن أنفسنا. لكن هنا، نحن نلبي احتياجاتنا بأنفسنا، أحياًنا 
ناس وخرجت، لكن هناك لم يكن يوجد أي �ضيء، 

ُ
أقول من حسن الحظ أن جئنا إلى تركيا. هنا تعرفت على أ

وليس للمرأة أي قيمة، بينما هنا، للمرأة ولألطفال ولكل �ضيء قيمة.« )عامرة، 42 عاًما، غازي عنتاب(.

باإلضافة إلى كسب الدخل، يمكن أن يؤدي العمل أيًضا إلى تعلم قواعد وقوانين البلد الذي يعيشون 
فيه، وخلق بيئة اجتماعية، ومقاومة العنف من خالل التمكين. »بدأ الرجال باالنزعاج من تمكين املرأة، 
ألنها لم تكن تستطيع التعبير في سورية، حتى القانون كان منحاًزا إلى الرجال. لكن هنا، أول عبارة تقولها 
النساء: هل ستضربني؟ سوف أتقدم بشكوى. القانون في تركيا دائًما مع النساء.« )حبيبة، 35 عاًما، إزمير(.

من ناحية أخرى، إن بدأت النساء في كسب املال وإعالة أسرهن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اكتساب 
االحترام واملكانة داخل األسرة. إبرال البالغة من العمر 22 عاًما، وتعيش في غازي عنتاب، على وشك إتمام 
دراستها الجامعية، وتعمل أيًضا في منظمة غير حكومية، على الرغم من الصعوبات االقتصادية والعقبات 
التي تأتيها من عائلتها. وعلى الرغم من اإليحاءات بأن »غازي عنتاب وتركيا ليست مكاًنا آمًنا، وعند العودة 
 
ً
إلى سورية يمكن استكمال الدراسة«، استمرت إبرال في دراستها على اعتبار أن »الفتاة التي ال تحمل شهادة

جامعية ال يمكنها إيجاد عمل جيد«. تقول إبرال: بعد سنوات من الصراع مع عائلتها، تم التوصل إلى اتفاق، 
وأصبح والدها يستشيرها في أمور مهمة، واستطاعت إقناع والدها من أجل مواصلة إخوتها الدراسة. 
باإلضافة إلى ذلك، تقول إبرال بفخر إن عائلتها يصفونها بـ »االبنة املتمردة على العائلة«، وإنها في املقابل 

حققت طموحاتها، وأشقاؤها اآلخرون يحاولون اآلن اتباع مسارها. 

يمكن أيًضا اعتبار العمل خارج املنزل، فرصة لالبتعاد عن املهمات املنزلية وجو املنزل الخانق. أمينة التي 
بدأت في العمل خارج املنزل بتشجيع من معلمة اللغة التركية املتطوعة وصديقتها املصرية التي تدرس في 
املعهد نفسه، تعّبر عن مشاعرها وتجارب صديقاتها األخريات على النحو التالي: »إنها حياة جديدة. لم يعد 
لدي املشكالت الصحية التي كنت أن أعاني منها. أنا مشغولة جًدا بالعمل، لدرجة أنني نسيت مر�ضي. لقد 
تغيرت حياتي بالفعل كثيًرا ... النساء قادرات على التخلص من االكتئاب من خالل الخروج من املنزل. على 
سبيل املثال، لدي صديقة مقّربة كانت تعاني من اكتئاب شديد، تغيرت حياتها تماًما بعد أن بدأت العمل، 
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حتى زوجها بدأ يخاف منها. »يا إلهي، لقد بدأت في العمل حتى إنها تعمل في مؤسسة.« )أمينة، 29 عاًما، 
إزمير(.

»لن أترك عملي، مستحيل، هل درست ست سنوات من أجل أن أتخلى عن العمل؟ أنا ال أعمل من أجل 
املال فقط، أستطيع التخلي عن أي �ضيء إال عن العمل« )أمل،30 عاًما، مرسين(.

ومع ذلك، ال تشهد جميع النساء العامالت التحّول نفسه. حيث لوحظ أن العامل األهم هو مجال العمل. 
وعلى الرغم من أن النساء اللواتي يعملن مقابل القطعة من املنزل، فإنهن يتحملن عبًئا جديًدا في عملهن 
اليومي ويساهمن في اقتصاد األسرة وتوفير احتياجات األطفال، فإن هذا الوضع ليس له تأثير ملحوظ سواء 
من حيث االقتصاد أو التحول في املعايير والقيم. وعلى الرغم من أن الرضا املعنوي لدى النساء العامالت 
في القطاعات الصغيرة مثل املالبس واملطاعم واملحالت التجارية، هو أعلى قياًسا بالعامالت في املنزل، فإنه 
ال يزال محدوًدا. بينما النساء اللواتي يعملن في املنظمات غير الحكومية أو غيرها من املؤسسات، يصفن 
التحوالت التي طرأت، بصوت أعلى. برفين التي تعمل في منظمة مجتمع مدني، تصف اإليجابيات التي 
اكتسبتها من خالل العمل قائلة: »نحن النساء العامالت، نتحدث فيما بيننا كثيًرا، نقول إن حياتنا تغيرت 
كثيًرا من الناحية االقتصادية واملعنوية... في السابق لم نكن نستطيع شراء أي �ضيء من املتاجر، ولم نكن 
نستطيع دخول املطاعم. لكن اآلن الوضع مختلف تماًما، أصبحنا نذهب إلى أماكن عديدة منذ أن بدأنا في 
العمل...كنا خائفات إن لم ننجز األعمال املنزلية ولم نطبخ. لكن اآلن نطلب الطعام الجاهز، حتى لو كان 
لدينا أوقات فراغ. نحن ال نخاف ألننا نعمل، أعمل في منظمة مجتمع مدني وأعرف كيف أقدم شكوى إذا 
واجهتني أي مشكلة وأعرف كيف أحصل على حقي. كان زوجي عصبًيا وحاد املزاج في السابق، لكن اآلن صار 
أكثر حرًصا على عدم إزعاجي، ألنني أصبحت أعرف الطرق القانونية بفضل عملي في املنظمة، لذلك هو 

يحترمني كثيًرا. )برفين، 27 عاًما، إزمير(.

بشكل عام، إن للدعم املؤس�ضي في عملية إعادة االستقرار له أهمية كبيرة في خلق حياة آمنة للمهاجرين، 
بقدر ما للمساعدات اإلنسانية أهمية في وقت األزمات. أما بشكل خاص، ُيالحظ أن للدعم وللسياسات تجاه 
 .)Özden ve Ramadan, 2019: 46( الفئات األكثر حرماًنا، والذين يتعرضون للعنف، أهمية كبيرة أيًضا
إن الالجئين املحرومين من الدعم املؤس�ضي وليس لديهم إمكانية الوصول إلى برامج الدعم، عادة ما يكونون 
مرغمين على العمل تحت االستغالل الشديد والتعامل مع ضغوطات متعددة األوجه الناجمة عن غياب 
آليات الدعم. وإن املقارنة بين يشيم التي تعمل في منظمة غير حكومية، وأولئك اللواتي يعملن في مؤسسات 
ووظائف أخرى، من حيث التحّول الناتج عن العمل، هو أمر توضيحي في هذا الصدد، »يمكن للمرأة التي 
تعمل في قطاع املالبس أن تكون متمكنة، لكن ليس لدرجة تمكن املرأة التي تعمل في املؤسسات« )يشيم، 

44 عاًما، إزمير(.

كوثر البالغة من العمر 23 عاًما، وال تربطها صالت بمنظمات املجتمع املدني، وتعمل في متجر صغير لبيع 
مستحضرات تجميل في إحدى أفقر أحياء مرسين، ولديها 3 أشقاء يعانون اإلعاقة، تشرح ضرورة عملها 
، نريد أنا 

ً
 إلى اللواتي لم يشهدن أي تحول: »أريد أن أعمل لكن ال أجد عمال

ً
واملصاعب التي تواجهها، مشيرة

وأمي أن نعمل من املنزل لكننا لم نجد. لن أعود للعمل في النسيج، عملت في السابق ألني كنت مضطرة ولم 
يعترض أحد. ساعات العمل هنا طويلة جًدا، وال أستطيع القيام بأي �ضيء، لكني مرغمة على العمل، ألن 

وضع أسرتنا �ضيء« )كوثر، 23 عاًما، مرسين(.

من جهة أخرى، تشرح روان التمكين الناتج عن ضرورة العمل من أجل دعم األسرة: »كنت امرأة قوية، 
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 من أجل أطفالي« 
ً
لكن اآلن أصبحت أقوى بكثير، ألن مسؤولياتي أصبحت أكبر، أنا مضطرة إلى أن أكون قوية

)روان، 45 عاًما، إزمير(.

املستقبل: من أجل أطفالي

إن ظروف العمل الصعبة وغير املنتظمة وغير اآلمنة واالستغاللية، إضافة إلى انخفاض الدعم املؤس�ضي، 
تحدد الظروف املعيشية للمرأة السورية والعالقات بين الجنسين.

عندما ُسئلت النساء خالل املقابالت عن نظرتهن للمستقبل، وصفت جميع النساء اللواتي لديهن أطفال 
توقعاتهن املستقبلية من خالل أطفالهن. على الرغم من أن النساء املهاجرات ُيجبرن عادة على العمل في ظروف 
استغاللية، فإنه يتعين عليهن القيام بهذه الوظائف ما دامت صحتهن تسمح بذلك، من دون اعتبار احتمالية 
تقاعدهن. من ناحية أخرى، إن الدخل الذي يكسبونه في الوقت الحالي يكفي فقط لتلبية االحتياجات 
اليومية لألسرة، وال يبدو من املمكن االدخار للمستقبل، واألمل في إجراء أي تغيير. ومن املستحيل أن تؤثر 
األجور التي تكتسبها النساء اللواتي يعملن مقابل القطعة من املنزل، على أحالمهن املستقبلية أو تعززها. 
لهذا السبب، ضمان حصول األطفال على التعليم وإمكانية توفير حياة أفضل ألطفالهم من خالل التعليم، 

يشكالن تقريًبا جميع أحالم النساء في املستقبل. 

تقول أمل البالغة من العمر 30 عاًما، وتعيش في مرسين، ولديها طفل عمره 4 سنوات ونصف وطفل 
عمره سنة واحدة، إنها بدأت بالعمل من أجل توفير التعليم ألطفالها. بينما تقول رحاب: »أعمل من أجل 

أطفالي، وأفعل ما بوسعي من أجل تلبية ما يحتاجونه« )رحاب، 34 عاًما، مرسين(.

يمكن القول إن ما قالته رحاب، ينطبق على جميع النساء اللواتي لديهن أطفال، وإن هذا الوضع منتشر 
بين الطبقة املتوسطة من السوريين بشكل خاص. تفيد بحرية البالغة من العمر 41 عاًما، وتعيش في غازي 
عنتاب، أنها اتفقت مع ابنتها بخصوص عدم تزويجها في سن مبكر، وأن تعليم ابنتها مهم بالنسبة إليها. وتذكر 
خوليا أطفالها عند سؤالنا عن توقعاتها املستقبلية، وحالها كحال جميع السوريات من الطبقة املتوسطة، 
الالتي قوبلن، فتقول: »كلما كبر األطفال، صغرت أحالمنا، أمنيتي هي أن يكبر األطفال ويصبح لهم شأن« 

)خوليا، 48 عاًما، مرسين(.

تعطي بعض النساء الالتي لديهن بنات، أهمية خاصة لتعليم بناتهن، وذلك ألنهن لم يستطعن إتمام 
تعليمهن من قبل. نور البالغة من العمر 33 عاًما، تعيش في غازي عنتاب، ولديها ابنتان في املرحلة االبتدائية، 
 لهن: »أسسوا عملكن الخاص، وال تعولن على أحد، ثقوا بأنفسكن«، وتشرح أن 

ً
تقول إنها تنصح بناتها قائلة

أهمية التعليم تكمن في معرفة الحالل والحرام، لذلك قامت بتعليم بناتها في مدارس الشريعة.

وعند طرح سؤال »أين تريدون تحقيق أحالمكن املستقبلية« للنساء السوريات، يجبن أن ذلك مرتبط 
بأطفالهن والتغيير الذي طرأ عليهم. حيث إن تعليم األطفال سيتوقف أثناء العودة إلى سورية، ألنهم ال 
يتقنون العربية. بينما هناك بعض العائالت يجعلون أطفالهم يتلقون دروًسا خاصة باللغة العربية، تحسًبا 
للعودة إلى سورية. من ناحية أخرى، الرغبة في الهجرة إلى بلد ثالث هي أيًضا من أجل تأمين مستقبل أفضل 
ا في سورية، أرغب في أن يعود 

ً
لألطفال. »أطفالي لم يتلقوا التعليم. أريد أن يتموا تعليمهم. زوجي كان أستاذ

إلى التدريس، لو تحقق ذلك، لكانت حياتنا مختلفة. قمنا بطلب من أجل الهجرة إلى أوروبا، وننتظر أن يحين 
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دورنا، نريد الذهاب. إذا هاجرنا إلى أوروبا، سيكون أفضل بالنسبة لألطفال، إنهم يعملون منذ سنوات، منذ 
. كم سيكون ذلك عبًئا عليهم عندما يكبرون. إنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة. لم يستمتعوا 

ً
أن كانوا أطفاال

بالحياة ولم يعيشوها كما يجب« )إلكاي، 37 عاًما، إزمير(.

»أرغب في الهجرة إلى بلد ثالث من أجل مستقبل أطفالي ومستقبلي. إن لم يتم قبول طلب اللجوء، سأعمل 
في مكان أستطيع الحصول فيه على تصريح عمل، ثم الحصول على الجنسية، ال أفكر في العودة إلى سورية« 

)روان، 45 عاًما، إزمير(.

بحرية البالغة من العمر 41 عاًما، وتعيش في غازي عنتاب، تقول إن سورية قبل الحرب كانت مختلفة 
عن تركيا، لكنها كانت جميلة، وال تفكر في العودة، بسبب تعليم األطفال. وتقول ابنتها الصغيرة إن العودة إلى 

سورية، تعني انتهاء املستقبل بالنسبة إليهم.

ا وثيًقا بوجودهن في تركيا، ومن ثم ال 
ً
تقول العديد من النساء إن التحول الذي شهدنه مرتبط ارتباط

يفكرن في العودة إلى سورية. ويقولون إن العودة إلى سورية ستعيد كل �ضيء إلى ما كان عليه، وال يريدون 
أن يظلوا محصورين في منازلهم مرة أخرى. عامرة، التي أتت إلى تركيا مع عائلتها عام 2013، تعتقد أنه من 
الصعب العودة إلى العادات القديمة عندما العودة إلى سورية. »هناك أناس يعيشون هنا منذ 10 سنوات... 
من الصعب العودة إلى سورية، واملكوث في املنزل دائًما، خاصة بعدما، أصبح لديِك متنفس وخرجِت 

وتسوقِت وعملِت وتلقيِت دورات تدريبية« )عامرة، 42 عاًما، غازي عنتاب(.

تقول العديد من النساء اللواتي أفدن أن الرجال هم أكثر استعداًدا للعودة إلى سورية، إن الرغبة في 
، الحرب لم 

ً
العودة إلى النظام القديم تكمن وراء هذه الرغبة. أمينة ال تريد العودة إلى سورية وتقول: »أوال

تنته، ثانًيا، ال أريد العودة إلى العادات والتقاليد القديمة. إْن عدت إلى سورية فلن أستطيع العمل. أحببت 
العمل، وسأظل أعمل« )أمينة، 29 عاًما، إزمير(.

تقول أمينة إن عائلتها »تجاوزت حدود التقاليد في تركيا«، لكن إن عادوا فستعود العادات والتقاليد. 
، أمي خرجت من العادات والتقاليد 

ً
وتتابع قولها: »الرجال يرغبون في العودة إلى التقاليد. في عائلتنا مثال

واعتادت على ذلك، لكن بالنسبة إلى أبي وإخوتي، فلم يحدث أي تغيير في حياتهم. عاداتهم وتقاليدهم بقيت 
كما كانت عليه في سورية. لكن، نحن خرجنا من حدود العادات والتقاليد، وال نريد الخروج منها« )أمينة، 

29 عاًما، إزمير(.

وعلى غرار ذلك، ال تريد برفين البالغة 27 عاًما العودة إلى سورية، بسبب الخوف على التغيرات في 
 أفضل يسعدني جًدا. نحن لم نعش 

ً
العالقات الجنسانية االجتماعية. »إن التفكير في أن ابنتي ستعيش حياة

في سورية. العادات والتقاليد واملمنوعات كانت عائًقا أمام حياتنا. لكن ابنتي تذهب إلى املدرسة، وكل �ضيء 
ميّسر أمامها. إضافة إلى أن عاداتها وتصرفاتها ال تختلف عن زمالئها في املدرسة« )برفين، 27 عاًما، إزمير(.

ابتسام أيًضا، ال تريد العودة إلى سورية، وتفيد أنها تشعر بحالة أفضل في تركيا: »أشعر بأنني حرة هنا. 
الناس هنا بحالة أفضل، وأحرار أكثر. لو كنت في سورية ملا استطعت ارتداء هذه املالبس. ال أحد يستطيع 
 وخاصة أخي، لكنه يقول: ال تغيري طريقة لباسك أكثر من هذا )تشير 

ً
التدخل هنا. عائلتي تنتقد مالب�ضي قليال

ابتسام إلى البنطال، والرداء الطويل حتى الركبة، وغطاء الرأس على الطريقة الحديثة( أبي يذكرنا بالعودة 
دائًما. لكن أخي وأنا ال نفكر بالعودة. أرغب في الزواج والبقاء هنا« )ابتسام، 22 عاًما، مرسين(.
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عامرة هي من بين النساء اللواتي قلن إن الرجال يهددون النساء بالعودة إلى سورية أحياًنا، وتفيد أنها 
رّدت على ذلك على زوجها بالقول: »فليذهب مع السالمة... أحياًنا يقول: سآخذ الفتيات إلى سورية وسأذهب 
ما غضب يقول 

ّ
مع العائلة...وأنا أقول له: اذهب مع السالمة أنا ال أريد الذهاب. إن أراد الذهاب فليذهب. كل

سآخذكم إلى سورية. اذهب أنت ...ذلك هو الطريق...اذهب حيث تريد« )عامرة، 42 عاًما، غازي عنتاب(.

إلى أقاربهن وبلدهن،  اللواتي يشعرن باالشتياق  النساء  إلى سورية، هّن  العودة  في  الراغبات  النساء 
ويعتبرون أن سورية هو بلد االستقرار. أسماء البالغة 19 عاًما، وتعيش في مرسين، تقول إنها تريد العودة 
إلى سورية إذا انتهت الحرب. بينما تقول إفسانة التي تعيش في غازي عنتاب إنها يمكن أن تعود إلى سورية 
من أجل القيام بأنشطة تجارية، »لنفترض أن الحرب انتهت، سأذهب إلى سورية من أجل القيام بالعمل، 
أذهب كامرأة عاملة. سأعمل في مجال األغذية. أفكر بتأسيس معمل... أو مشغل صغير... لكن إذا مارست 

أمي ضغوطات علّي لن أدخل في هذا العمل« )إفسانة، 25 عاًما، غازي عنتاب(.

تواجه النساء السوريات العديد من املصاعب أثناء عملية الهجرة وإعادة االستقرار. ومن خالل آليات 
الدعم املؤس�ضي والعالقات الشخصية واإلمكانات، تحاول النساء الصمود في وجه هذه الصعوبات. وعلى 
الرغم من أن العالقات الوثيقة مع األسرة واألقارب واملعارف هي آليات دعم مهمة للمرأة، فإنها يمكن أن 
تكون أيًضا مصدًرا لإلكراه والعنف. ولضرورة الحفاظ على الحياة اقتصادًيا، تن�ضئ املرأة مجاالت تفاوض 
وآليات تكّيف، من أجل الخروج من الحيز املادي واالجتماعي الذي ترسم حدوده املعايير الجنسانية. وبطبيعة 
الحال، اكتسبت النساء الالتي طّورن آليات التكّيف، وفتحن مجاالت تفاوض، وناقشن األدوار الجنسانية 
على نطاق واسع، القوة واملرونة. لكن الحصول على القوة واكتساب القدرة على الصمود ملدة طويلة، ليست 
عملية آنية، بل تحتوي على انكسارات وانسحابات )Lenette, vd., 2012(، ومثال على ذلك تجارب النساء 

السوريات. 

من ناحية أخرى، وجود الدعم االجتماعي واالقتصادي له أهمية أكبر من الخصائص الفردية و »النجاح« 
الفردي، من أجل التغلب على الصعوبات. ووجود سياسات داعمة وشاملة، وآليات الدعم املقّدمة من 
الحكومة، واملبادرات املدنية، وبيئة ينعم فيها الالجئون باملساواة، هو أمر ضروري بال شك من أجل تمكين 

الالجئين ورفع قدراتهم على الصمود لفترة أطول.

الفتيات اليافعات

خالل آذار/ مارس 2020، كان يعيش حوالي 800 ألف شاب سوري تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاًما، 
في تركيا. وفًقا لبحث أجراه معهد Hacettepe للدراسات السكانية، فإن 12 في املئة من النساء املهاجرات 
السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و49 عاًما في تركيا، تزوجن قبل بلوغهن سن 15عاًما. و38 في املئة 
من النساء تزوجن في سن 18عاًما )HÜNEE، 2019(. وبحسب البحث ذاته، تبلغ نسبة النساء اللواتي لم 
يكملن املرحلة االبتدائية أو لم يتلقين التعليم، في األسر السورية، 40 في املئة. فيما تبلغ نسبة اللواتي أنهين 
املرحلة االبتدائية 37 في املئة. أما النساء اللواتي حصلن على شهادات أعلى من االبتدائية، فتبلغ نسبتهن 
22 في املئة. ومع ذلك، فإن هذه املؤشرات العامة، التي تنعكس في اإلحصاءات، ال ينبغي أن تغطي التنوع 
بين السوريين، كما هو الحال في العديد من القضايا األخرى. وتهتم العديد من النساء بتعليم أطفالهن من 
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الذكور واإلناث، ويعّدون ذلك هدفهم الرئي�ضي في الحياة.

خلقت املقابالت التي أجريت في نطاق هذه الدراسة، الفرصة ملالحظة مواقف وتصورات وتوقعات كل 
من األمهات تجاه بناتهن والشابات. ويشير وجود العديد من األمهات اللواتي يعطون أهمية لتعليم بناتهم 
إلى تغيير جزئي في أدوار الجنسانية. و26 في املئة من النساء اللواتي قوبلن خالل الدراسة امليدانية، كانت 

ا في تركيا.
ً
أعمارهن 25 سنة أو أقل. تسع من هؤالء الشابات كّن طالبات في الجامعات أو متخرجات حديث

بينما ُينظر إلى التعليم الجامعي على أنه فرصة للفتيات من أجل تمكين أنفسهن، هناك إصرار على أن 
التعليم الجامعي يجب أن يكون في املدينة التي يعيشون فيها، وذلك داخل األسر التي تسود فيها قوانين النوع 
االجتماعي التقليدية. وفيما يتعلق بتعليم الفتيات، ال يقتصر التأثير على أفراد األسرة املقربين فحسب، بل 
يمكن أن يتعدى ليشمل مجموعة أوسع من األقرباء. عامرة البالغة 42 عاًما، وتعيش في غازي عنتاب، تقول 
إن شقيقة زوجها منعت ابنتها من السفر إلى مدينة أخرى من أجل التعليم الجامعي، وتشدد على أن مثل 

هذه القرارات ال يمكن اتخاذها من دون موافقتهم. 

أفادت النساء اللواتي قوبلن بأنهن ال يرغبن في تزويج بناتهن في سن مبكرة، بل يرغبن في إكمال دراستهن 
والزواج بعد ذلك. وعلى الرغم من أن الزواج في سن مبكرة ما يزال قاعدة، فإن الزواج يكون في سن متأخرة 
لدى الفتيات اللواتي يلتحقن بالجامعات. وتهتم الفتيات بتعليمهن من أجل االعتماد على أنفسهن وتأجيل 
زواجهن. مريم البالغة 26 عاًما، جاءت إلى تركيا في عام 2014 من أجل استكمال تعليمها الجامعي، وتخرجت 
في جامعة غازي عنتاب في 2019، وتقول إن والدها مارس ضغوطات من أجل تزويجها، وأمها قالت إن 
التعليم ليس له أي نتيجة سوى العنوسة. بينما ردت عليها بالقول: أبقى في املنزل من دون زواج أفضل من 

أن أكون غير متعلمة. 

صرحت الشابات الالتي أكملن تعليمهن الجامعي أنه من الوارد ترك وظيفتهن بعد الزواج ألن أزواجهن 
ال يسمحون لهن بالعمل خارج املنزل في وظائف مدفوعة األجر. وتؤكد الشابات اللواتي يحلمن بالتقدم في 

حياتهن املهنية في تركيا أو سورية أو في بلد ثالث، أن جهودهن إلكمال تعليمهن ليست للبقاء في املنزل.
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النتيجة

يتناول هذا التقرير موضوع دخول النساء السوريات املهاجرات بسبب الحرب إلى سوق العمل في ثالث 
مدن )مرسين وغازي عنتاب وإزمير(، ويسلط الضوء على تجاربهن في العمل من منظور جنساني. ويتمثل أحد 
األهداف الرئيسية للدراسة في الكشف عن كيفية تأثير املشاركة في سوق العمل، والعالقات بين الجنسين 
خالل عملية إعادة االستقرار. ويهدف إلى شرح ديناميكيات التمكين والتقييد آلثار العمالة طويلة األجل على 
قدرة املرأة على التكّيف. وثمة هدف آخر، هو دراسة اإلستراتيجيات التي تتبعها الالجئات، وكيفية تغيير 

عالقات السلطة األبوية، ونوع املفاوضات التي يجرينها بشأن أدوار الجنسين، خالل هذه العملية. 

قبل االنتقال إلى نتائج الدراسة، يجب التأكيد على أن هناك اختالف بين الالجئات من حيث الطبقة 
والعمر والعرق والتاريخ الفردي، لذلك ال يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة، ولكن يجب أن ُينظر إليها على أنها 

طريقة لفهم التحول املتبادل بين الجنسين خالل عملية إعادة االستقرار. 

إحدى النتائج الرئيسية للبحث هي أن السبب الرئي�ضي الذي دفع الالجئات السوريات لبدء العمل هو 
الضرورة. ذكرت معظم النساء اللواتي قوبلن أنهن بدأن في العمل نتيجة الصعوبات االقتصادية املفروضة 
عليهن. الشابات واملتعلمات فقط أكدن أهمية األسباب األخرى غير الصعوبات االقتصادية. ومع ذلك، 
لوحظ أن جميع النساء خضعن لعملية تفاوض من أجل إقناع أفراد األسرة الذكور والحصول على إذنهم 
في عملية االنخراط في العمل. وتتضمن عملية التفاوض هذه أبعاًدا مثل: نوع الوظيفة أكانت في املنزل أم 

خارجه، والحفاظ على املسؤوليات املنزلية املنسوبة تقليدًيا إلى املرأة، وظروف العمل، وسالمتها.

إن معايير النوع االجتماعي ليست قابلة للتفاوض من خالل فتح مجال للمساومة ضمن عالقات القوة 
األسرية فحسب، بل يمتد إلى ما هو أبعد من إطار املنزل، عند الدخول إلى سوق العمل في سياق الهجرة 
القسرية. ومن الضروري للنساء الالجئات تجاوز الحدود املادية والعالقات املبنية حول األسرة، واالنضمام 
إلى شبكات جديدة. لهذا السبب، تجد النساء وظيفة من خالل التجول في الشوارع أو االتصال باملنظمات 
غير الحكومية، أو من خالل اللقاءات بالصدفة. وباإلضافة إلى أهمية األدوار الجنسانية، فإن املؤهالت 
مثل املوقع الطبقي وخبرة العمل ومستوى التعليم واللغة ما قبل الهجرة، هي مؤهالت حاسمة أثناء دخول 
الالجئات إلى سوق العمل، إذ يمكن أن توفر هذه املؤهالت ميزة، وال سّيما من أجل العمل في املجاالت التي 

تفتحها منظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية وغيرها من املنظمات املعنية بالالجئين.

من الصعب جًدا على الالجئين السوريين العثور على وظائف آمنة ومنتظمة، بغض النظر عن وضعهم 
القانوني، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين ُيعّد وضعهم القانوني مؤقًتا. هذا الوضع يجبر الالجئات السوريات 
على العمل لساعات طويلة في ظروف غير صحية، وقبول وظائف غير منتظمة وغير آمنة. وجدير بالذكر أن 
جميع النساء اللواتي قوبلن يعملن في وظائف غير منتظمة. وعلى الرغم من أن ظروف العمل بالنسبة إلى 
النساء العامالت في مشاريع املنظمات غير الحكومية أو غيرها من املؤسسات أفضل من غيرها، فإن األعمال 
القائمة على تلك املشاريع هي أعمال مؤقتة وغير مستقرة. باإلضافة إلى ذلك، يتعين على النساء اللواتي 
يقتصر عملهن داخل املنزل بسبب األعراف التقليدية، العمل مقابل القطعة، وبأجور منخفضة ومرهقة 

بدنًيا وروحًيا.
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مهما كانت ظروف العمل صعبة، فإن دخول النساء في العمل يحدث تغييًرا في عالقات القوة داخل 
األسرة، حيث يصبح هذا التغيير عامل ضغط جديد على املرأة، ويتحول أحياًنا إلى مصدر للعنف. ونظًرا إلى 
أن املرأة العاملة مجبرة على الحفاظ على جميع مسؤولياتها املنزلية كما كانت قبل الدخول إلى العمل، فإن 
املرأة تقوم بأعمالها املنزلية إما عن طريق االستيقاظ مبكًرا جًدا في الصباح، أو في عطالت نهاية األسبوع، أما 
في حال لم تستطع مواكبة عمل ما، فتقوم املرأة بتفويض أحد أفراد األسرة من النساء. ومن ناحية أخرى، 
فإن خروج املرأة من أدوارها التقليدية، وتحولها إلى مصدر دخل لألسرة يؤدي إلى فقدان الذكور مكانتهم 
ويشعرهم بـ »عدم الرجولة«، ويتحول هذا الوضع إلى خط توتر يتعين على املرأة التعامل معه، وينشأ عبء 

عاطفي جديد على املرأة.

وعلى الرغم من كل الصعوبات، ذكرت النساء أن الخروج من املنزل والعمل تحّول إلى مكسب مهم جًدا، 
وجعلهن أقوى. وعلى اعتبار أن النساء أصبح لديهن رأي في حياتهن يمكنهن من التعرف إلى إمكانيات وطرق 
إقامة عالقات بشكل مختلف، ويتيح لهن تجربة الحالة الجديدة، يمكن عّد هذا التغير عالمة تحول النساء 
واكتسابهن املرونة. وعلى الرغم من أن الوظائف التي يقمن بها ليست واعدة بالنسبة إليهن، وال توجد إمكانية 
للتقاعد، فإن النساء يعتبرن كل هذه الصعوبات بمنزلة استثمار قّيم من أجل تعليم أطفالهن ومستقبلهم. 
ويمكن عّد هذا التغيير تغييًرا جزئًيا في األدوار التقليدية من ناحية، وتمكين املرأة وقدرتها على الصمود ونقلها 

لألجيال القادمة من ناحية أخرى.

وأخيًرا، ينبغي التأكيد على أن الفرق بين األجيال ضمن الالجئات السوريات واضح من حيث العمل، 
والعالقات داخل األسرة، والنظرة املستقبلية. وبينما ترغب األمهات في إتمام بناتهن التعليم وعدم الزواج 
في سن مبكر، يسمحن لبناتهن بأن يكّن أكثر مرونة في التعامل وارتداء ما يردنه. كل هذه التغييرات، تشير 
إلى تغير في األدوار الجنسانية جزئًيا. إن الفتيات الشابات، حتى اللواتي بعمر الطفولة، بدأن منذ اآلن بإجراء 
محادثات مع أمهاتهن في موضوع سن الزواج، وجدير بالذكر أن اللواتي يدرسن في الجامعات أو املتخرجات 
ا لديهن قدرة أكبر على إجراء مثل هذه التفاهمات، وأصبحن في موقف حاسم تجاه العالقات بين 

ً
حديث

الجنسين. 

باختصار، بينما تكافح الالجئات السوريات خالل عملية إعادة االستقرار، من أجل مواجه التحديات 
والصعوبات، يضعن األسس من أجل الصمود على املدى الطويل. وعلى الرغم من أن هذه العملية مرهقة 

وصعبة عاطفًيا، فإنها تخلق انكسارات في عالقات القوة القائمة على األسس الجنسانية. 

تبذل الالجئات السوريات جهًدا كبيًرا من أجل بناء حياة منظمة وآمنة ألنفسهن وألسرهن من خالل 
التغلب على صعوبات مثل الحرب والنزوح وفقدان األقارب والصعوبات االقتصادية واملشكالت القانونية. 

ختاًما، من الضروري التأكيد مرة أخرى أن الجهد واملقاومة والعناد والقوة هائلة لدى املرأة.
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التوصيات

جري في إطار هذا البحث أدلة حول الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل 
ُ
قدم العمل امليداني الذي أ

إرساء أسس العيش مًعا. وبناًء على نتائج هذا البحث، تبرز بعض التوصيات:

، يجب التشديد على أهمية تطوير السياسات من خالل النظر في االختالفات بين الالجئين، . 1
ً

أوال
وال يجب عّد الالجئين فئة عامة ووصفهم بـ »السوريين«. من ناحية أخرى، من الضروري تحديد 

االحتياجات الخاصة بالحالة والظروف.

ثانًيا، من الضروري إنشاء نوع من برنامج الترجمة املجتمعية بين الالجئين واملجتمع التركي من أجل . 2
إقامة تعايش قوي. من خالل هذه البرامج، يمكن لالجئين السوريين الوصول إلى معلومات دقيقة 
حول املجتمع التركي واالقتصاد والقوانين ونظام التعليم والصحة في تركيا، وُيعّد هذا مهًما جًدا 
ن املواطنين األتراك من التعرف إلى الالجئين 

ّ
لبقائهم على قيد الحياة، إضافة إلى أن هذه البرامج تمك

السوريين وإلى خصائصهم االجتماعية والفردية، والصعوبات التي تواجه الالجئ السوري. وبذلك، 
يمكن إقامة حوار على أساس التفاهم املتبادل بين الالجئين واملجتمع املضيف.

ستخرج من عملية الحوار هذه، بأشكال مختلفة على مستوى البلديات . 3
ُ
يمكن تنظيم البرامج التي ست

 للوئام املتبادل. ومن ثم، يمكن إنشاء خطاب عام 
ً

واملخاتير، ويمكن تطوير فهم جديد وأكثر شموال
واسع النطاق ضد لغة اإلقصاء والتهميش والعداء تجاه الالجئين السوريين، التي أصبحت شائعة 

بشكل متزايد في املجتمع.

ُيعّد الوضع القانوني حاسًما في العديد من املجاالت، ومن ذلك وصول املرأة إلى سوق العمل ونظام . 4
العمل. ويجب على الدولة تطوير وضع قانوني آمن للسوريين الذين يعيشون في تركيا، والقيام بالعمل 
الالزم لضمان تقبلهم من قبل املجتمع، من أجل أن تتمتع املرأة بظروف عمل أكثر أماًنا، وللوقوف 

ضد ممارسات التمييز التي تواجهها في الحياة اليومية.

لوحظ أن الحصول على تصريح عمل لالجئين السوريين يجلب العديد من الصعوبات والغموض . 5
والعيوب. لهذا السبب، من الضروري تحويل عملية تصريح العمل إلى إجراء أكثر انفتاًحا، واتخاذ 
الترتيبات التي لن تفرض عبًئا إضافًيا على صاحب العمل، ولن تترك عملية استصدار تصريح العمل 
لقرار صاحب العمل. من ناحية أخرى، من أجل الحّد من العمالة غير الرسمية، يجب عدم قطع 

املساعدات اإلنسانية ملن لديهم تصاريح العمل.

تحتاج املنظمات الدولية إلى مزيد من الدعم والتشجيع على اتباع نهج قائم على الحقوق تجاه املرأة . 6
السورية. باإلضافة إلى ذلك، من املهم أن تقوم هذه املنظمات، بالتعاون مع املنظمات النسائية في 
تركيا، بإنشاء الئحة معلومات قانونية يمكن للمرأة السورية الوصول إليها بسهولة، وخاصة في حاالت 

التمييز أو العنف أو االستغالل الجن�ضي، التي قد تواجهها في العمل.

يجب على جميع أصحاب املصلحة املهتمين بوضع الالجئين السوريين في تركيا العمل على إزالة . 7
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الحواجز التي تحول دون مشاركة الفتيات الالجئات والنساء في كل من التعليم األسا�ضي والتدريب 
املنهي، وتطوير برامج دعم خاص يتم تصميمه وفًقا لالحتياجات املختلفة التي سُتحدد لهذا الغرض.

يجب فتح دورات اللغة التركية على نطاق واسع، بهدف الحّد من التأثير املقيد لعدم التحدث باللغة . 8
التركية على النساء ذوات املستويات التعليمية املنخفضة، وخاصة من أجل الوصول إلى فرص عمل 
أفضل، وتنظيمها وفًقا ملشاركة النساء، على سبيل املثال، تنظيم هذه الدورات في أماكن قريبة من 
إقامتهن وأماكن يوجد فيها حضانة أطفال لتتمكن النساء من ترك أطفالهن من أجل املشاركة في تلك 
الدورات. بفضل هذه الدورات، لن تحرز النساء تقدًما في االنضمام إلى املجتمع التركي فحسب، بل 

ستتمكن أيًضا من الدخول إلى وظائف أكثر أماًنا من خالل تحسين ظروف عملهن.

بالنظر إلى أن النساء العامالت تحت مظلة املنظمات غير الحكومية واملؤسسات األخرى يعملن في . 9
الغالب في وظائف قائمة على املشاريع، وبذلك فإن وظائفهن غير منتظمة وغير آمنة، ينبغي اتخاذ 

اإلجراءات لضمان استمرارية هذه الوظائف.

. يجب إنشاء قنوات -على سبيل املثال، مواقع البيع عبر اإلنترنت– لتتمكن للمرأة التي تنتج في . 10
املنزل من تسويق منتجاتها. باإلضافة إلى ذلك، يجب توفير التدريب على تقنيات التسويق في وسائل 

التواصل االجتماعي.

يجب دعم التعليم الجامعي للشابات، ويجب جمع الشابات الالتي تخرجن للتو من الجامعة، . 11
وطالب الجامعات واملدارس الثانوية، مًعا لنقل الخبرات وإقامة عالقات تضامن.

وعلى اعتبار أن التغيير املطلوب من أجل تحقيق املساواة بين الجنسين ال يتم من خالل النساء . 12
فقط، فإن املشاركة النشطة من الرجال مطلوبة أيًضا. لذلك، يجب إعداد برامج النوع االجتماعي 

للرجال السوريين وضمان مشاركتهم.
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