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مركزحرمون للدراسات املعاصرة:
ُ
هو ّ
مؤسسة بحثية مستقلة ،ال تستهدف الربح ،تعنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية
والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة ،والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره ،وتهتم بتعزيز
أداء املجتمع املدني ،ونشر الوعي الديمقراطي .كما تهتم ً
أيضا بالقضايا العربية ،والصراعات املتعلقة بها،
وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.
ُينفذ املركز مشاريع ونشاطاتُ ،ويطلق مبادرات من أجل بناء مستقبل سورية ،على أسس وقيم
ً
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية ،ويسعى ألن يكون
ميدانا للحوار
ّ
البناء ،وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:
ُي ّ
قدم هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية ،وتعالج
ِ
ّ
املشكالت الرئيسة ،وتقترح الحلول والبدائل املناسبة ،وهو مسؤول عن إنتاج املواد البحثية العلمية
جهد ّ
بحثي أصيل ورصين يتوافق
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية ،التي تستند إلى ٍ
ّ
البحثي العلمي.
مع أصول العمل
يحرص قسم الدراسات على تقديم قراءات للواقع الراهن ،ويضع على جدول أعماله إنتاج دراسات
من الفئات البحثية كافة ،بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية
في سورية املستقبل ،ويستكشف التأثيرات املتبادلة بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر،
ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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امللخص التنفيذي
يعيش غالبية السوريين املقيمين في تركيا بدرجات قلق وعدم استقرار متفاوتة ،وذلك مرتبط بعوامل
عدة ،منها طبيعة العمل أو مكان اإلقامة أو نوع املستند القانوني لإلقامة ،وتعدد التعليمات والقرارات
ً
وأحيانا ازدواجيتها وتضاربها.
الناظمة لوجود السوريين في تركيا،
وفي اآلونة األخيرة ،تزايدت األحاديث والتصريحات والدراسات واستطالعات الرأي ،في املجتمع التركي
ّ
تصب في خانة التململ من وجود السوريين ،وتباينت في مدى
املضيف ،حول السوريين في تركيا ،وجميعها
تبعا للجهة الصادرة عنها والهدف منها ،وقد ّ
املوضوعية والحيادية ،وذلك ً
توعد أكثر من سيا�سي في املعارضة
التركية بإعادة السوريين إلى بالدهم ،في حال نجاح حزبه السيا�سي في االنتخابات املقبلة ،وذلك بالتزامن
مع طرح مشروع إعادة مليون سوري إلى  13منطقة في الشمال السوري ،واقتراب موعد االنتخابات التركية
ّ
صيف  ،2023وتصدر ملف السوريين املشهد اإلعالمي والسيا�سي في تركيا ،حيث تسعى أحزاب املعارضة
الستخدام هذه الورقة بغية كسب أصوات إضافية لها.
وبالطبع ،كل ذلك ينعكس على السالمة النفسية واالجتماعية للسوري املقيم في تركيا ،ولكن تظل
التصريحات أو اإلجراءات الحكومية هي التي يأخذها السوري على محمل الجد ،لكونها تترك ً
ً
واضحا في
قلقا
ً
نفوسهم ينعكس على خياراتهم ،وهذا ما بدا واضحا وبتواتر سريع في اآلونة األخيرة.
من هنا ،عزم مركز حرمون للدراسات املعاصرة على إجراء هذا االستطالع ملعرفة آراء السوريين في تركيا
حول موضوع العودة ،وما هي تصوراتهم ونياتهم حول العودة ،على اعتبار أنهم املعنيون الرئيسيون في هذه
املسألة .وهدف هذا االستطالع إلى معرفة آراء السوريين املقيمين في تركية بموضوع العودة  ،وماهي العوامل
التي تؤثر في قرار عودتهم ،من خالل طرح االستطالع على عينة منهم.
تم تصميم استمارة استطالع الرأي ((( ،وتم توزيع االستطالع عبر رابط إلكتروني لنماذج غوغل درايف،
وتعميمه على سوريين في جميع الواليات التركية ،وال سيما واليات (إسطنبول ،غازي عينتاب ،أورفة ،هاتاي)
نظرا لكونها تشهد أعلى كثافة للسوريين فيها ،وذلك باالعتماد على تقنية كرة الثلج في الوصول إلى ّ
ً
العينة.
ووصل عدد األشخاص الذين شاركوا في االستطالع  1010أشخاص ،توزعوا في مختلف الواليات ،وكانت
النسبة األعلى في إسطنبول ،حيث بلغت  ،27،9%وتلتها غازي عينتاب وبلغت  ،% 20،1ثم جاءت شانلي
أورفة وبلغت  ،% 11،4ثم هاتاي -وهي تضم الريحانية وأنطاكية -وبلغت  ،% 9،1وبلغت النسبة في ماردين
 ،6،7%وتوزع باقي أفراد العينة على مختلف الواليات التركية ،وهذا ما يتفق مع النظرة العامة لوجود
السوريين الذي يتركز في ثالث واليات رئيسية ،هي إسطنبول ،غازي عينتاب ،شانلي أورفة.
ثم تم ترتيب البيانات وترميزها وتحليلها ،وتم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات ّ
تفسر موقف
((( تم تصنيف االستمارة إلى مجموعتين :املجموعة األولى :املتغيرات الديموغرافية ،وهي تعكس تنوع السوريين بدرجة تمثيل عالية؛
واملجموعة الثانية :املتغيرات املرتبطة بمعايير العودة وظروفها وشروطها.
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السوريين من طروحات العودة ،ومن أبرز هذه النتائج:
1 .الغالبية العظمى من السوريين املوجودين في تركيا ال تتلقى أي مساعدات من أي جهة ،وتعتمد على
نشاطها وعملها في تأمين سبل عيشها ،ويقيمون خارج مراكز اإليواء ،ويتوزعون في مختلف الواليات
التركية ،ويتركز وجودهم في إسطنبول ،غازي عينتاب ،شانلي أورفة وهاتاي ،وهذا ما يتفق مع
إحصاءات رسمية تركية ذكرت أن  1،35%فقط من السوريين يقيمون في مراكز اإليواء.
2 .تشير نتائج االستطالع إلى أهمية املتغير السيا�سي ،وشكل الحياة السياسية في قرار العودة لدى
ً
ً
وطبيعيا على اعتبار أن جوهر املشكلة في سورية
مفهوما
الغالبية العظمى من السوريين ،وهذا يبدو
هو سيا�سي ،بغض النظر عن تسويق روايات وتصنيفات مختلفة عن أسباب هذا الصراع ،فقد ربط
 80%من أفراد العينة عودتهم بالتغيير السيا�سي في سوريا.
3 .وافقت النسبة العظمى من أفراد العينة على العودة إلى سورية ،في حال تغيير النظام الحاكم الحالي،
ً
ً
حقيقيا ّ
لكل شخص يفكر بالعودة ،وال سيما أن هناك
تهديدا
وتوقف املالحقات األمنية التي تشكل
تجارب وحاالت ألشخاص عادوا ،على أساس أنهم ليسوا مطلوبين أو بعد صدور مراسيم العفو
الشكلية التي يصدرها رأس النظام ،ثم كان مصيرهم االعتقال والتغييب ،ووصلت نسبة املوافقين في
حال تحقق هذا الشرط إلى .75.6%
4 .نسبة الراغبين في العودة لدى السوريين متوفرة ،ولكنها مقيدة بتوفر شروط مادية ومعنوية مرتبطة
بالسالمة الجسدية والنفسية في بيئة العودة ومكانها ،حيث وافق  80%من أفراد العينة على العودة
بعد توفر هذه الشروط.
5 .إن ظروف العمل و مستوى املعيشة املتدنية لدى غالبية السوريين في تركيا ،مثل العمل بدون إذن
عمل ،ومستويات األجور املنخفضة وشروط العمل القاسية ،إضافة إلى التمييز من قبل بعض سكان
ّ
ّ
الحي أو بعض العاملين في الدوائر الحكومية ،كلها عوامل تؤثر في قرار العودة أو الهجرة إلى بلد ثالث.
6 .إن طول أمد اإلقامة وتأسيس البعض لعمله ،والتحاق أوالده باملدارس والجامعات في تركيا ،وقد
تعلموا اللغة التركية وحققوا درجة من االندماج ،ينعكس على رغبتهم في العودة ،إذ تكون ّ
أقل ما لم
ترتبط بتوفر عوامل أخرى.
7 .تلعب املمتلكات املادية في سورية( :بيت ،أرض ،سيارة ،مشروع خاص) ً
دورا ً
مؤثرا يدفعهم نحو العودة.
8 .غالبية كبار السن من السوريين املقيمين في تركيا لديهم رغبة وميل أكبر للعودة ،وهذا مبرر من
الطبيعة اإلنسانية واالرتباط باألرض والوطن.
9 .نحو  80%من أفراد العينة يرغبون بالعودة إلى سورية ،إذا كانت عودة طوعية إلى مكان إقامتهم
األصلي ،مرتبطة بشكل أسا�سي بالظروف السياسية واالقتصادية ،وتوفر األمن واألمان ومصادر
العيش.

4

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ً
 ّ 10.
عاماًل ً
مؤثرا في قرار العودة ،حيث إن لدى نحو 60%
تعد العودة إلى مكان إقامتهم األصلي في سورية
ً
من أفراد العينة تحفظا على العودة إلى مكان غير محدد.
 11.يرغب جزء من السوريين في العودة إلى مناطق الشمال السوري الواقع تحت الحماية التركية،
في حال توفر االستقرار وفرص العمل والخدمات وتوفر سلطة مركزية واحدة ،حيث وصلت نسبة
املوافقين حوالي .25%
 12.غالبية السوريين يشعرون بالقلق والتهديد من تداول أخبار إعادة السوريين إلى الشمال السوري،
بسبب أن مناطق إدلب ومناطق نبع السالم ودرع الفرات وغصن الزيتون تفتقر إلى االستقرار والسلطة
املركزية ،وتسيطر عليها فصائل متنافسة ،وهناك خشية من عدم وجود فرص عمل ومصادر دخل،
ً
فضاًل عن أن هذه املناطق غير مناطقهم األصلية ،وهذا القلق انعكس على تفكيرهم بحلول وخيارات
أخرى ،حيث بلغت نسبة الذين أبدوا قلقهم نحو .74%
نسبة عظمى من السوريين وبين مؤسسات املعارضة الرسمية ،وأن
 13.يبدو أن الثقة مفقودة بين
ٍ
قنوات االتصال بين هذه املؤسسات وبينهم معطلة منذ زمن بعيد ،وقد اتفق مع هذه الفكرة حوالي
 85%من أفراد العينة.
 14.إن ظروف عدم اليقين التي تواجه السوريين ،من حيث شكل الحلول لقضيتهم ،جعلتهم يرون أن
الهجرة إلى بلد ثالث غير سورية وغير تركيا أكثر جدوى من العودة إلى سورية في الوقت الحالي ،ولم تعد
تركيا بالنسبة إليهم ً
بلدا ً
مريحا لإلقامة والعمل بعد تصاعد وتيرة التصريحات والتصرفات التمييزية
التي تصل في بعض الحاالت إلى ّ
حد العنصرية ،وبالوقت ذاته ،ما زالت سورية غير آمنة ،وليس هناك
ٌ
أمل في املدى املنظور ،وهذا ما يفسر هذه النسبة الكبيرة للموافقة على هذا الخيار الذي ال يخلو من
مخاطر ،حيث عبر نحو  56%من أفراد العينة عن تفكيرهم بخيار النزوح الى بلد ثالث.
إن النسب التي انعكست في ردود واستجابات ّ
العينة حول نية العودة وظروفها ،كانت أقرب إلى املوضوعية،

وهي ال تتفق مع كثير من النسب والتصريحات التي وردت في تقارير ودراسات واستطالعات بالغت في تصوير
السوريين بأنهم ال يرغبون بالعودة إلى بالدهم.
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مقدمة
شهدت سورية أكبر أزمة نزوح قسري في العالم ،حيث نزح ما يقارب  13.5مليون سوري ،خالل العقد
املا�ضي من الصراع ،وإلى نهاية عام  ،2020نزح  6.7مليون سوري داخل سورية ،حيث انتقلوا من مكان إلى
آخر ،بينما لجأ  6.8مليون سوري إلى الخارجّ ،
وتقدر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أن
ً 279684
الجئا ً
سوريا عادوا طواعية إلى سورية ،بين عامي  2016و ،2021من مختلف بلدان اللجوء ،ويوجد
ً
حاليا  14.6مليون سوري داخل البالد بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
ومما ال شك فيه أن الغالبية العظمى من السوريين املقيمين في تركيا يعيشون بدرجات قلق وعدم استقرار
متفاوتة ،وذلك مرتبط بعوامل عدة ،منها طبيعة العمل أو مكان اإلقامة أو نوع املستند القانوني لإلقامة،
ً
وأحيانا ازدواجيتها وتضاربها.
وتعدد التعليمات والقرارات الناظمة لوجود السوريين في تركيا،
وفي اآلونة األخيرة ،تزايدت األحاديث والتصريحات والدراسات واستطالعات الرأي في املجتمع التركي
ّ
تصب في خانة التململ من وجود السوريين ،وتباينت في مدى
املضيف ،حول السوريين في تركيا ،وجميعها
ّ
املوضوعية والحيادية ،وذلك ً
تبعا للجهة الصادرة عنها والهدف منها ،وتوعد أكثر من سيا�سي في املعارضة
التركية بإعادة السوريين إلى بالدهم ،في حال نجاح حزبه السيا�سي في االنتخابات املقبلة .وبالطبع ،كل ذلك
ينعكس على السالمة النفسية واالجتماعية للسوري املقيم ،ولكن تظل التصريحات أو اإلجراءات الحكومية
هي التي يأخذها السوري على محمل الجد ،لكونها تترك ً
ً
واضحا في نفوسهم ينعكس على خياراتهم ،وكان
قلقا
أول مشروع فعلي للحكومة التركية «التخفيف املكاني» الذي يهدف إلى تخفيض نسب وجود األجانب ،وعدم
السماح لنسبتهم أن تزيد عن  20%من سكان أي حي في أي مدينة تركية.
من هنا ،عزمنا على طرح هذا االستطالع ملعرفة آراء السوريين في تركيا حول مشروع العودة ،وما هي
تصوراتهم ونياتهم حول العودة ،على اعتبار أنهم املعنيون الرئيسيون في هذه املسألة.
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ً
أواًل  -السوريون في تركيا:
تشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن عدد السوريين تحت وضع الحماية املؤقتة في تركيا بلغ ،في  26أيار/
مايو  3 ،2022ماليين وً 763
ألفا و ،((( »652وجزء صغير منهم يقيم داخل مراكز إيواء ،بواقع  50ألف
شخصا ،بينما يقيم  3ماليين وً 713
ً
ً
شخصا خارج املخيمات ،ويمثل هذا العدد ما نسبته
ألفا و301
و351
ً
 4.26%من عدد سكان تركيا البالغ  84مليون و 680ألفا و ،271بحسب بيانات هيئة اإلحصاء التركية في 31
كانون األول /ديسمبر ((( .2021وتحتل والية إسطنبول املرتبة األولى ،من حيث كثافة وجود السوريين فيها،
ّ
تليها غازي عينتاب ،ثم هاتاي ،ثم شانلي أورفة ،وتليها أضنة ،بينما تمثل والية «أرتفين» التركية أقل الواليات
التركية كثافة في هذا السياق ،حيث يعيش فيها ً 71
سوريا فقط.
يشكل الذكور نسبة  54%من السوريين تحت الحماية املؤقتة في تركيا ،بينما تشكل اإلناث نسبة .46%
ويشكل األطفال دون سن العمل ( 14-0سنة) نسبة  ،40.5%ويشكل من هم في سن العمل ( 64-15سنة)
نسبة  ،57.5%أما من تجاوزوا ّ
سن العمل ( 65سنة وما فوق) فهم أقل من .2%وكل ذلك يشير إلى أن معظم
السوريين تحت الحماية املؤقتة في تركيا هم قوة عمل حالية أو مستقبلية.
وال تتضمن اإلقامة املؤقتة الحق في العمل إذ يحتاج إلى إذن عمل خاص ،ومعظم السوريين املشتغلين في
تركيا لم يحصلوا على إذن عمل ،وهذا مما يجعل شروط عملهم أصعب ،وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن
أعداد من حصلوا على إذن عمل من السوريين بلغ سنة  2020نحو  58ألف ،وال تتوفر أرقام رسمية أحدث.
وهو رقم صغير بالنسبة إلى أعداد العاملين السوريين في السوق التركية.
ً
شخصا،
بلغت أعداد السوريين الذين عادوا إلى سورية ،حتى  3حزيران  /يونيو  ،2022نحو 505190
وقد تم ترحيل ًّ 19.336
ً
ابتداء من  2016إلى  14نيسان /أبريل  ،2022وخالل
سوريا خارج الحدود التركية (((،
ً
شهر أيار /مايو  ،2022تم ترحيل 1222
شخصا إلى داخل سوريا من معبر باب الهوى وحده (((.

((( تقرير السوريين أيار  – 2022جمعية الالجئين التركية  -في  – 26.05.2022شوهد في  - 10.06.2022في
((( تقرير السوريين أيار  – 2022جمعية الالجئين التركية  -في  – 26.05.2022شوهد في  - 10.06.2022في
((( تقرير السوريين أيار  ،2022جمعية الالجئين التركية ،في  .26.05.2022شوهد في  ،10.06.2022في

https://bit.ly/3tA7QF4
https://bit.ly/3tA7QF4
https://bit.ly/3tA7QF4

((( سمير العبد هللا ،محمد طاهر أوغلو« ،مواقف األحزاب التركية من السوريين املقيمين في تركيا وقضاياهم» ،مركز حرمون للدراسات)2022( ،
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ً
ثانيا  -تنفيذ االستطالع:
تم تصميم استمارة استطالع الرأي وفق عدد من متغيرات القياس ،وتم تصنيفها إلى مجموعتين:
املجموعة األولى :املتغيرات الديموغرافية ،وهي تعكس تنوع السوريين بدرجة تمثيل عالية؛ واملجموعة
الثانية :املتغيرات املرتبطة بمعايير العودة وظروفها وشروطها.
وتم توزيع االستطالع عبر رابط إلكتروني لنماذج غوغل درايف ،وتعميمه على سوريين في جميع الواليات
التركية ،والسيما واليات (إسطنبول ،غازي عينتاب ،أورفة ،هاتاي) ً
نظرا لكونها تشهد أعلى كثافة للسوريين
فيها ،وذلك باالعتماد على تقنية كرة الثلج في الوصول إلى ّ
العينة.
بلغ عدد األشخاص الذين شاركوا في االستطالع  1010أشخاص ،ثم تم ترتيب البيانات وترميزها وتحليلها
بغرض الوصول إلى نتائج تفسر موقف السوريين من طروحات العودة.
تعد عينة هذا االستطالع عينة عشوائية ،وتستعمل هذه الطريقة للسبر السريع الستطالعات الرأي،
ً
ً ً
وبالتالي كان جزءا كبيرا من املشاركين هم من الفئات املتعلمة والناشطة ،وقد تكون آراؤهم متباينة أحيانا
ً
ً
حول بعض القضايا باملقارنة بالفئات األقل تعليما وتأهيال ،وهي الجزء األكبر في كل مجتمع.
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ً
ثالثا  -وصف ّ
العينة:
يضم االستطالع ردود ( )1010مفردة من السوريين املقيمين في تركيا ،توزعوا في مختلف الواليات ،وكانت
النسبة األعلى في إسطنبول حيث بلغت  ،27،9%وتلتها غازي عينتاب وبلغت  ،% 20،1ثم جاءت شانلي أورفة
وبلغت  ،% 11،4ثم هاتاي -وهي تضم الريحانية وأنطاكية -وبلغت  ،% 9،1وبلغت النسبة في ماردين ،6،7%
وتوزع باقي أفراد العينة على مختلف الواليات التركية ،وهذا ما يتفق مع النظرة العامة لوجود السوريين الذي
يتركز في ثالث واليات رئيسية ،هي إسطنبول ،غازي عينتاب ،شانلي أورفة.

في ما يتعلق بالصفة القانونية لوجود أفراد ّ
العينة (نوع اإلقامة) ،كانت النسبة العظمى لحملة بطاقة
الحماية املؤقتة ،وبلغت  ،% 65.8تلتها نسبة الحاصلين على الجنسية ،وبلغت نسبتهم  ،22.3%بينما بلغت
نسبة حملة اإلقامة السياحية  ،6.7%ووصلت نسبة حاملي إقامة العمل  ،3.7%وبلغت نسبة حاملي إقامة
طالب .0.2%
ويفسر ارتفاع نسبة الحاصلين على الجنسية التركية من أفراد العينة بأن الفئات املتعلمة هي األكثر
مشاركة في اإلجابة على االستبيان ،ومن املعروف أن غالبية الحاصلين على الجنسية التركية هم من املتعلمين
ومن حملة الشهادات والطالب.
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وبلغت نسبة املشاركين في االستطالع من اإلناث  ،24.1%ونسبة الذكور  ،75.9%ونسبة املتزوجين إلى
 ،65.3%ونسبة العازبين  ،30.4%ونسبة املنفصلين كانت  ،2.7%ونسبة األرامل  .1.6%ومن قراءة هذه
النسب ،نستنتج أن الغالبية العظمى تتمتع باستقرار اجتماعي وعائلي ،وهذا مؤشر جيد ،وال سيما بعد
م�ضي عقد من الزمن على الصراع الدائر في سورية وما نتج عنه من آثار اجتماعية.

أما في ما يتعلق بالفئات العمرية املشاركة باالستطالع ،فقد بلغت نسبة َمن أعمارهم بين ()34 – 25
 ،39.9%ثم تلتها فئة ( )44– 35وبلغت  ،25.4%وبلغت نسبة فئة ( ،17.2% )24 – 18وجاءت بعد ذلك
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نسبة فئة ( )54 –45وبلغت  ،10.9%مما يدل على أن نحو  85%من السوريين املقيمين في تركيا هم في سن
العمل والنشاط ،وهذا ما ّ
يفسر املساهمة الواضحة وامللموسة في سوق العمل.

وفي ما يتعلق بالذين لديهم أشخاص يعيلونهم في تركيا ،بلغت نسبة من يعيلون من  5-4أشخاص ،43.0%
ثم تلتها نسبة من يعيلون من  3-1أشخاص وبلغت  ،34.6%أما الذين ليس لديهم إعالة ألحد من السوريين في
تركيا ،فقد وصلت نسبتهم إلى  ،21.6%وهذا ينسجم ً
نوعا ما مع توزع نسبة املتزوجين بالقياس إلى العازبين.

وبالنسبة إلى الذين لديهم أفراد يعيلونهم في داخل سورية ،كانت النسب مختلفة ،حيث بلغت نسبة الذين
11
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ليس لديهم من يعيلونه في الداخل السوري  ،54.7%وبلغت نسبة الذين لديهم إعالة من ( )3-1أشخاص
 ،26.8%ونسبة الذين لديهم من  5-4أشخاص  .18.5%وهذا يشير إلى أن نصف السوريين ً
تقريبا معهم أفراد
أسرهم ،وأن نحو الربع منهم يعيلون أسرهم التي ما زالت تقيم في سورية

أما من ناحية املستوى التعليمي ،فقد توزعت العينة على النحو اآلتي 54.2% :من حملة الشهادة
الجامعية ،و18.8%من حملة الشهادة الثانوية14.3% ،من حملة الدكتوراه واملاجستير ،و 10.3%من حملة
ّ
الشهادة اإلعدادية ،وما دون اإلعدادية فقد بلغت نسبتهم  0.5%فقطّ .إن هذه النسب املرتفعة للمتعلمين
تعكس ِن َ
سب من شاركوا في استطالع الرأي ،وعادة ما يكون املتعلمون هم األكثر مشاركة من بقية الناس،
وهي ال تمثل مجموع السوريين املقيمين في تركيا ،ولكنها تعكس من جهة أخرى حقيقة أن نسبة كبيرة من
ّ
السوريين في تركيا هم من الفئة املتعلمة ،وهذا ينعكس على نمط املعيشة والعمل والتواصل واالندماج
ّ
وتعلم اللغة.
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ونالحظ أن نسبة الذين ليس لديهم عمل من أفراد العينة نسبة عالية ،وهذا يؤشر إلى تدني املستوى
املعا�شي لدى تلك الفئة من السوريين ،ال سيما إذا ما ربطنا هذه النسبة مع نسب الحصول على األجر
املتقطع واليومي واملوسمي ،وهذا ما يفسر قبول البعض منهم بالعمل بأجور وظروف عمل غير عادلة،
ً
واضحا أن مساهمة قوة العمل في القطاع
وفي مجاالت عمل ال تتناسب مع خبراتهم أو تخصصاتهم ،ويبدو
الخاص ليست بقليلة ،وهذا يعكس األثر االقتصادي لهم كمورد ال كعبء.

13

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

في ما يتعلق بمتوسط الدخل الشهري ألفراد العينة ،تبين أن حوالي  75%منهم تراوح دخولهم بين
منخفض ومتوسط ،بالرغم من ارتفاع نسبة املتعلمين بينهم ،ومع عدم استقرار األسعار وارتفاع نسب
التضخم وارتفاع إيجارات البيوت ،ينعكس ذلك كله على مستوى معيشتهم ونمط حياتهم .وهذا يتعارض مع
ما يروجه البعض عن أن السوريين في تركيا يعيشون في بحبوحة ورغد من العيش.

من خالل توزع دورية األجور ،نالحظ أن  50%فقط لديهم استقرار في تدفق دخولهم ،أي أن النسبة
املتبقية تفتقد هذا االستقرار ،مما ينعكس على نمط معيشتهم وسلوكهم التكيفي مع هذا التذبذب في دورية
األجور.
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من املالحظ هنا أن النسبة العظمى من السوريين يقيمون في شقق سكنية مستأجرة من مالكيها ،وهذا
يؤشر مرة ثانية إلى األثر االقتصادي في مجال اإلسكان والعقارات الشاغرة ،وال سيما بعد االرتفاع املتسارع
لقيمة اإليجار الشهري أو السنوي للشقق السكنية ،ويمكننا ّ
تصور حجم املبالغ التي ينفقها السوريون في
هذا املجال.

ومن حيث عائدية السكن ،تشير النسب إلى أن هناك فئة قليلة من أفراد العينة تملك ً
بيوتا في تركيا
 ،6.5%نتيجة طول فترة اإلقامة وعدم وجود أفق واضح للعودة ،في حين أن بعضهم ما زالوا يقيمون هناك
بصفة ضيوف عند اآلخرين ،لعدم قدرتهم على تأمين سكن مستقل أو مأجور ،والغالبية العظمى من
السوريين يسكنون باإليجار.
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نالحظ من خالل النسب الواردة في الشكل التالي يتبين ّأن نحو  65%من أفراد العينة لديهم معرفة جيدة
ومتوسطة باللغة التركية ،وهذا مؤشر إيجابي لقضية االندماج في املجتمع املضيف ،وربما يكون ملستوى
ونسبة التعليم دور في ذلك.

من خالل النسب الواردة في الشكل اآلتي لتوزيع أفراد العينة حسب مكان إقامتهم األصلي في سورية ،نجد
أن النسبة األكبر كانت من نصيب محافظة حلب ،ثم تلتها دمشق ثم حمص ثم الحسكة ،وتوزعت النسبة
املتبقية على املحافظات األخرى.
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نالحظ أن النسبة العظمى من العينة لديهم أفراد من أسرهم يعيشون في سورية ،ويرتب عليهم ذلك
مسؤوليات وأعباء مادية ونفسية.

ونالحظ أن  58%من أفراد العينة لديهم أمالك في سورية ،تتنوع بين بيت وسيارة أو أرض ومشروع خاص،
وهذا يؤشر إلى وجود تهديد ومخاطرة بحق هذه األمالك ،من ناحية االستيالء أو منع التصرف بها من قبل
مؤثرا ً
سلطات النظام الحاكم في سورية ،ومن ناحية ثانية تلعب األمالك ً
دورا ً
دافعا في قرار الشخص وميوله
نحو العودة ،إن كان ذلك ً
ممكنا وفق ظروف ومتغيرات آمنة.
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ً
ر ً
ابعا  -تحليل الردود وفقا لعبارات القياس:
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بخصوص عبا ة (أنوي العودة إلى سورية في أقرب فرصة وبال شروط) ،كانت نسبة املوافقين ّ
بشدة
ر
من أفراد العينة  ،3%ونسبة املوافقين  ،4.9%في حين بلغت نسبة عدم املوافقة بشدة  ،50.4%والذين
لم يوافقوا  ،30.7%وهذا يشير إلى أن أكثر من  80%من أفراد العينة يربطون عودتهم إلى سورية بشروط
محددة ،يجب أن تتحقق كي يعودوا ،وكان أغلب املوافقين ممن يتقاضون ً
أجورا في متوسطها نحو 6000
ليرة تركية ،ويعيلون أكثر من  3أفراد معهم في تركية ،ولديهم أفراد من أسرتهم يعيشون في سورية ،وباملقابل،
هناك نسبة قليلة ممن وافقوا على هذه العبارة كانوا ممن لديهم مشروع خاص ويحملون الجنسية التركية،
ومستوى معرفتهم باللغة التركية بين متوسط وجيد ،وحاصلين على شهادات عالية (ماجستير ،دكتوراه)
ولديهم أمالك خاصة في سورية ،وهذا يشير إلى أن هناك عوامل مادية ،إضافة إلى العوامل املعنوية
20
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والنفسية ،تؤثر في ّنية العودة.
ّ
بغض النظر عن الظروف السياسية
عند سؤال أفراد العينة حول العودة إلى مكان اإلقامة األصلي،
واالقتصادية( :أرغب بالعودة إلى سورية إذا كانت عودة طوعية وإلى مكان إقامتي األصلي) ،لم يوافق
نحو  80%من أفراد العينة على هذا الرأي ،فهم يرون أن العودة مرتبطة بشكل أسا�سي بالظروف السياسية
واالقتصادية قبل كل �شيء ،والنسبة القليلة التي وافقت على العبارة لم تتجاوز  ،12.2%وكانوا فئتين
متعاكستين بالخصائص :فئة من سكان مراكز اإليواء أو السكن املشترك وذوي الدخل املنخفض أو
ً
حاًل أقل ً
املتقطع ،وهنا يمكن ّ
سوءا
تفهم دوافع هؤالء الناس بأنهم وجدوا في العودة إلى مكان إقامتهم األصلي
من استمرارهم في ظروف معيشتهم الصعبة هذه ،والفئة الثانية مما وافقوا هم من الذين لديهم مشاريع
خاصة هنا في تركيا ودخلهم مرتفع ولديهم أمالك في سورية ،وهنا يمكن تفسير دوافعهم بأنهم من الذين ال
يتعاطون مع الشأن السيا�سي ،ويركزون على أعمالهم ،وربما ال تنتظرهم في سورية مالحقات أمنية إن عادوا
إلى مناطق إقامتهم األصلية.
ُ
وعندما قرنت العودة بتوفر األمان ومصادر العيش( :أرغب بالعودة إلى أي مكان في سورية بشرط توفر
األمان ومصادر العيش) ،ارتفعت نسبة املوافقين ،ووصلت إلى  ،15.4%وبلغت نسبة الذين وافقوا بشدة
 ،10%وبقيت نسبة عدم املوافقة هي األكبر إذ كانت أكثر من  ،% 60إضافة إلى نسبة  13.8ملن هو محايد لم
يقرروا بعد ،وذلك لكون العبارة تركت مكان العودة (غير محدد)ّ ،
مما جعل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 60%
من أفراد العينة يتحفظون على العودة إلى غير مناطق إقامتهم األصلية .وعند ّ
تفحص تفاصيل األفراد الذين
وافقوا ،نجد أن غالبيتهم بال عمل أو من ذوي الدخل املنخفض وممن يعيش في سكن مشترك ،ومتوسط
أعمارهم ما بين ( )55-44ومن بينهم من تجاوز عمره ً 65
عاما ،وقد يفسر ذلك املوقف بأن الكبار ومتوسطي
ً
ً
السن هم أكثر ارتباطا وميواًل للعودة إلى سورية .
يالحظ أن نسب املوافقة ّ
تغيرت ،عندما أخذنا رأي العينة بالعودة املشروطة بتغيير نظام الحكم وإيقاف

املالحقات األمنية( :أرغب بالعودة إلى سورية بشرط تغيير النظام الحاكم و إيقاف املالحقات األمنية)؛
إذ وصلت نسبة املوافقين على العودة مع تحقق هذا الشرط إلى نحو  ،75.6%إضافة إلى  9.7%محايد لم
يقرروا بعد .وهذا ما يفسر االختالف عن النسب اآلنفة الذكر ،ويؤشر إلى أن املالحقات األمنية والخوف
من االعتقال والتوقيف عامل مؤثر في قرار عودة نسبة كبيرة من السوريين إلى بالدهم ،ويتعارض ذلك مع
الكثير من األرقام والتصريحات التي نشرتها مواقع ومراكز دراسات حول عدم رغبة السوريين في العودة إلى
بالدهم باملطلق .أما الذين لم يوافقوا من أفراد العينة على العبارة ،ونسبتهم نحو  14%فهم ممن ليس لديهم
أمالك في سورية ومن فئة عمرية شابة ،وبعضهم يعمل في منظمات عمل إنساني ،ومتوسط دخولهم يتجاوز
 12000ليرة تركية ،وقد ّ
يفسر هذا موقفهم.
عند سؤالنا بشكل مباشر حول عدم نية العودة إلى سورية بشكل مطلق ،بغض النظر عن الظروف( :ال
ً
مطلقا)ّ ،
تبين أن نسبة املوافقين نحو  ،22.5%متوسط أعمارهم بين -44 25
أرغب في العودة إلى سورية
سنة ،وتنوعت وثائقهم بين جنسية وإقامة عمل وبطاقة حماية مؤقتة ،في حين كانت نسبة املحايدين في
اإلجابة عن هذه العبا ة  ،26.6%حيث إن هؤالء لم يتخذوا ً
ً
محددا بعد من العودة ،ويربطون قرارهم
موقفا
ر
بتبدل الظروف واملتغيرات التي تحكم شكل العودة ،وكانت نسبة الذين رفضوا هذه الفرضية بشكل كلي
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مجددا مع فرضية أن السوريين ال يريدون العودة إلى بالدهم ً
ً
مطلقا.
 ،50.9%وتتعارض هذه النتائج
في ظل ظروف عدم التأكد التي تواجه السوريين ،ولدى طرح عبارة «أرى أن الهجرة إلى بلد ثالث غير
سورية وتركيا أكثرجدوى من العودة إلى سورية في الوقت الحالي»؛ رأى  % 65.8من أفراد العينة أن الهجرة
تعد تركيا بالنسبة إليهم ً
بلدا ً
إلى بلد ثالث باتت الحل األمثل لهم ،حيث لم ُ
مريحا لإلقامة والعمل ،بسبب
بعد تصاعد وتيرة التصريحات والتصرفات التمييزية والتي تصل في بعض الحاالت إلى حد العنصرية ،مما
جعل السوري ال يشعر باالستقرار وال بالجدوى من االستمرار في تركيا ،وبالوقت ذاته ما زالت سورية غير
آمنة ،وليس هناك أمل في املدى املنظور ،وهذاما يفسر وجود هذه النسبة الكبيرة للموافقة على هذا الخيار
الذي ال يخلو من مخاطر وصعوبات ،في حين أن  18.3%من العينة لم يتفقوا مع العبارة ،وفي غالبيتهم
لديهم أفراد من أسرهم في سورية ،ومستوى معرفتهم باللغة التركية بين متوسط وجيد ،ويسكنون في بيت
ملك خاص لهم ،ويحملون الجنسية التركية ،ومتوسط أعمارهم كبير ً
نسبيا  .وبقي هناك  15.8%محايد،
لم يقرروا بعد.
في ما يتعلق بفكرة العودة في حال انتهاء الحرب ،بغض النظر عن شكل النظام السيا�سي( :سأعود إلى
سورية في حال انتهت الحرب بغض النظر عن شكل النظام السيا�سي)؛ وافق  15%فقط ،وغالبيتهم من
فئة عمرية كبيرة ولديهم أشخاص يعيلونهم في سورية ،وربما يمكننا أن نعزو ذلك إلى وجود فئة من أفراد
العينة ،وإن كانت قليلة ،ال تهتم بالشأن السيا�سي ،وقد بلغت نسبة الذين ربطوا قرار العودة بشكل النظام
السيا�سي نحو  ،67.9%وبقيت نسبة  17.1%محايد لم يقرر بعد .وهذا يشير إلى أهمية املتغير السيا�سي،
ً
ً
وطبيعيا،
مفهوما
وشكل الحياة السياسية في قرار العودة لدى الغالبية العظمى من السوريين ،وهذا يبدو
على اعتبار أن جوهر املشكلة في سورية سيا�سي ،بغض النظر عن تسويق روايات وتصنيفات مختلفة عن
أس هذا الصراع.
وعند سؤال عينة االستطالع عن مدى شعورهم بالقلق من تداول اخبار إعادة السوريين إلى بالدهم:
(أشعر بالقلق والتهديد بعد تداول أخبار وتصريحات عن املشروع التركي بإعادة السوريين إلى بلدهم)؛
ّ
عبر نحو  75%منهم عن الشعور بالقلق والتوتر من تداول هذه األنباء والتصريحات ،وهذا مفهوم ومبرر على
اعتبار أنها املرة األولى التي تكون التصريحات صادرة عن مسؤولي الصف األول في الدولة ،وبدأت القنوات
اإلعالمية واملواقع اإلخبارية تناقش هذا املشروع ،وبواعث القلق أن مناطق إدلب ومناطق نبع السالم ودرع
الفرات وغصن الزيتون تفتقر إلى االستقرار والسلطة املركزية ،وتسيطر عليها فصائل متنافسة ،والخشية
من عدم وجود فرص عمل ومصادر للدخل ،وهذه املناطق غير مناطقهم األصلية .ولم يوافق نحو 11%
منهم على هذه العبارة ،أي ال يشعر بالقلق وال بالتهديد ،وعند املراجعة ،وجدنا في تفاصيل معلوماتهم أنهم
يمثلون فئتين :األولى من ذوي الدخل املنخفض واملتوسط ،ومنهم من هو بال عمل وبعضهم يعمل مهنة حرة،
ومتوسط أعمارهم بين  64 – 55سنة ،بينما الفئة الثانية هي من حملة الجنسية وأصحاب املشروعات
الخاصة ،ومتوسط دخولهم تجاوز  12000ليرة تركية ،ويقيمون في بيوت تعود ملكيتها لهم .وقد يقودنا ذلك
التباين بين ظروف الفئتين إلى اختالف الوعي السيا�سي أو االختيار على أساس رغبوي.
عند عرض مسألة صعوبة االندماج في املجتمع التركي املضيف( :أشعر بصعوبة االندماج في املجتمع
التركي) ،وافق  26%فقط من العينة على العبارة ،بينما رأى نحو  48%منهم أنه ال توجد صعوبة باالندماج
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في املجتمع املضيف ،والذين وافقوا ويشعرون بصعوبة االندماج هم في غالبيتهم يعملون في القطاع
الخاص ،ويقيمون في سكن مشترك /شبابي أو مراكز إيواء ،ومتوسط دخولهم بين  9000-6000ليرة تركي،
ومتوسط أعمارهم بين  55-44سنة ،ويقيمون في غازي عينتاب ثم إسطنبول وبعدها شانلي أورفة ،وهذا ربما
يعود لكثافة وجود السوريين في هذه الواليات الثالث ،مما يشكل صعوبة لالحتكاك واالندماج مع املجتمع
املضيف ،مع اإلشارة إلى أن ثمة ّ
متغي ًرا ً
مهما في والية شانلي أورفة ،وهو معرفة السكان هناك باللغة العربية،
مما يسهل عملية التواصل ،ومن حملة بطاقة الحماية املؤقتة ،ربما ُي ّ
فسر هذا املوقف بعدم امتالك أفراد
هذه الفئة الفرصة والوقت الكافي لالحتكاك باملجتمع التركي وتعلم اللغة ،وذلك كون العمل في القطاع
ً
الخاص يستهلك ً
طوياًل ،والفئة العمرية تلعب ً
دورا في تقبل تحوالت جديدة في الحياة ،والسكن املشترك
وقتا
ً
محصورا بالسوريين فقط ،هذا باإلضافة إلى قيود الحركة والتنقل
أو ضمن مراكز اإليواء تجعل االحتكاك
على حاملي بطاقة الحماية املؤقتة.
بالنسبة إلى مسألة دور مؤسسات املعارضة الرسمية الغائب وغير الواضح وغير املعلن ،من قضية
مشروع إعادة السوريين إلى الشمال السوري (أشعر بالقلق من دور مؤسسات املعارضة السورية غير
الواضح من مسألة إعادة السوريين إلى الشمال السوري)ّ ،
عبر أكثر من  80%من العينة عن قلقهم من
هذا الدور الغامض وغير املفهوم لدى السوريين ،ويشير هذا إلى أن قنوات االتصال بين مؤسسات املعارضة
والسوريين معطلة منذ زمن بعيد ،وإلى أن الثقة مفقودة بين السوريين وبين مؤسسات املعارضة الرسمية،
بينما نجد أن  3%فقط لم يوافقوا على هذه العبارة ،وهم في غالبيتهم ممن يقيمون في شانلي أورفة وغازي
عينتاب ،ويعيلون أكثر من  3أفراد في تركيا ،ويحملون بطاقة الحماية املؤقتة ،ويعملون في القطاع الخاص
بمتوسط أجور شهرية بين  9000 – 6000ليرة تركية .وقد يؤشر ذلك إلى أن هؤالء الناس لم يلمسوا ً
دورا
ملؤسسات املعارضة في حياتهم وظروفهم ،ولذلك ال يشعرهم غياب هذا الدور بالقلق.
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ً
خامسا  -االستنتاجات:
1 .نحو  80%من أفراد العينة تتوفر لديهم الرغبة بالعودة إلى سوريا ،إذا كانت عودة طوعية وإلى مكان
إقامتهم األصلي ،وهي مرتبطة بشكل أسا�سي بالظروف السياسية واالقتصادية وتوفر األمن والسالمة
ومصادر الدخل.
2 .الغالبية العظمى من السوريين املوجودين في تركيا ال تتلقى مساعدات ،وتعتمد على نشاطها وعملها
في تأمين سبل عيشها ،ويقيمون خارج مراكز اإليواء ،ويتوزعون في مختلف الواليات التركية ،ويتركز
وجودهم في إسطنبول ،غازي عينتاب ،شانلي أورفة وهاتاي ،وهذا ما يتفق مع إحصاءات رسمية
تركية ذكرت أن  1،35%فقط من السوريين يقيمون في مراكز اإليواء.
3 .تشير نتائج االستطالع إلى أهمية املتغير السيا�سي ،وشكل الحياة السياسية في قرار العودة لدى
ً
ً
وطبيعيا على اعتبار أن جوهر املشكلة في سورية
مفهوما
الغالبية العظمى من السوريين ،وهذا يبدو
هو سيا�سي ،بغض النظر عن تسويق روايات وتصنيفات مختلفة عن أس هذا الصراع.
4 .النسبة العظمى من أفراد العينة يوافقون على العودة إلى سورية ،في حال تغيير النظام الحاكم
الحالي ،وتوقف املالحقات األمنية التي تشكل ً
ً
حقيقيا لكل شخص يفكر بالعودة ،وال سيما أن
تهديدا
هناك تجارب وحاالت ألشخاص عادوا ،على أساس أنهم ليسوا مطلوبين أو بعد صدور مراسيم العفو
الشكلية التي يصدرها رأس النظام ،ثم كان مصيرهم االعتقال والتغييب.
5 .إن ظروف العمل واملعيشة املتدنية لدى غالبية السوريين في تركيا ،مثل العمل بدون إذن عمل ملعظم
املشتغلين السوريين ،ومستويات األجور املنخفضة وشروط العمل القاسية ،إضافة إلى التمييز من
ّ
قبل بعض سكان ّ
الحي أو بعض العاملين في الدوائر الحكومية ،كلها عوامل تؤثر في قرار العودة أو
الهجرة إلى بلد ثالث.
6 .إن طول أمد اإلقامة وتأسيس البعض لعمله ،والتحاق أوالده باملدارس والجامعات في تركيا ،وقد
تعلموا اللغة التركية وحققوا درجة من االندماج ،ينعكس على رغبتهم في العودة ،إذ تكون ّ
أقل.
7 .نسبة الراغبين في العودة لدى السوريين متوفرة ،ولكنها مقيدة بتوفر شروط مادية ومعنوية مرتبطة
بالسالمة الجسدية والنفسية في بيئة العودة ومكانها.
8 .تلعب املمتلكات املادية في سورية( :بيت ،أرض ،سيارة ،مشروع خاص) ً
دورا ً
مؤثرا في قرار العودة.
9 .غالبية كبار السن من السوريين املقيمين في تركيا لديهم رغبة وميل أكبر للعودة.
ً
 ّ 10.
عاماًل ً
مؤثرا في قرار العودة ،حيث إن لدى نحو
تعد العودة إلى مكان إقامتهم األصلي في سورية
ً
 60%من أفراد العينة تحفظا على العودة إلى مكان غير محدد ،بالرغم من فرضية توفر األمان وسبل
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العيش.
 11.يرغب جزء من السوريين في العودة إلى مناطق الشمال السوري الواقع تحت الحماية التركية ،في
حال تأمن االستقرار وفرص العمل والخدمات وتوفر سلطة مركزية واحدة.
 12.غالبية السوريين يشعرون بالقلق والتهديد من تداول أخبار إعادة السوريين إلى الشمال السوري،
والقلق بسبب أن مناطق إدلب ومناطق نبع السالم ودرع الفرات وغصن الزيتون تفتقر إلى االستقرار
والسلطة املركزية ،وتسيطر عليها فصائل متنافسة ،وهناك خشية من عدم وجود فرص عمل
ً
ومصادر للدخل ،فضاًل عن هذه املناطق غير مناطقهم األصلية ،وهذا القلق انعكس على تفكيرهم
بحلول وخيارات أخرى.
نسبة عظمى من السوريين وبين مؤسسات املعارضة الرسمية ،وأن
 13.يبدو أن الثقة مفقودة بين
ٍ
قنوات االتصال بين هذه املؤسسات وبينهم معطلة منذ زمن بعيد.
 14.إن ظروف عدم التأكد التي تواجه السوريين ،من حيث شكل الحلول لقضيتهم ،جعلتهم يرون أن
الهجرة إلى بلد ثالث غير سورية وتركيا أكثر جدوى من العودة إلى سورية في الوقت الحالي ،والبلد
الثالث املرغوب به هو الدول األوروبية ،ولم تعد تركيا بالنسبة إليهم ً
بلدا ً
مريحا لإلقامة والعمل،
بعد تصاعد وتيرة التصريحات والتصرفات التمييزية التي تصل في بعض الحاالت إلى ّ
حد العنصرية،
وبالوقت ذاته ،ما زالت سورية غير آمنة ،وليس هناك ٌ
أمل في املدى املنظور ،وهذا ما يفسر هذه
النسبة الكبيرة للموافقة على هذا الخيار الذي ال يخلو من مخاطر.
 15.إن النسب التي انعكست في ردود واستجابات ّ
العينة حول نية العودة وظروفها ،كانت أقرب إلى
املوضوعية ،وهي ال تتفق مع كثير من النسب والتصريحات التي وردت في تقارير ودراسات واستطالعات
بالغت في تصوير السوريين بأنهم ال يرغبون بالعودة إلى بالدهم.
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