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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

علي سعدي عبدالزهرة جبير

تاريخ وصول المادة: 

ملخص

ــة  ــرة جماعي ــة هج ــر موج ــة أكب ــهدت المنطق ــام 2011، ش ــورية ع ــي س ــرب ف ــدالع الح ــذ ان من  
قســرية فــي تاريخهــا، وكان نصيــب تركيــا مــن الالجئيــن هــو األكبــر، بعــد أن ســمحت الســلطات التركيــة 
بعبــور أفــواج الالجئيــن وانتهجــت سياســة البــاب المفتــوح فــي اســتقبال الالجئيــن، وقــد أّمنــت علــى 
حمايــة الســوريون فــي أراضيهــا بالعديــد مــن القوانيــن أهمهــا قانــون )الحمايــة المؤقتــة(، واألخيــر هــو 
شــكل مــن أشــكال الحمايــة إليجــاد الحلــول والتعامــل مــع التدفــق اللجــوء الجماعــي، وهــذا القانــون 
ــا  ــي تركي ــوريين ف ــون الس ــم الالجئ ــوق، وينقس ــن الحق ــا م ــة( وغيره ــم والصح ــوق ) التعلي ــر حق يوف
إلــى قســمين وهمــا: الالجئــون الســوريون المقيمــون فــي المخيمــات وتديرهــا رئاســة إدارة الكــوارث 
ــر فــي  والطــوارئ، والالجئــون الســوريين المقيمــون خــارج المخيمــات، والــذي ينتشــرون بشــكل كبي
إســطنبول وغــازي عينتــاب وغيرهــا من المــدن التركيــة والســيما المناطــق الحدوديــة، ويواجــه الالجئون 
الســوريون عــدة تحديــات، منهــا التحديــات القانونيــة وتتمثــل فــي )قوانيــن اللجــوء وقانــون الجنســية(، 
والتحديــات السياســية وتتمثــل فــي اســتغاللهم مــن قبــل األحــزاب السياســية، ســواء كانــت األحــزاب 
ــة  ــي والتفرق ــع الترك ــرة المجتم ــي )نظ ــت ف ــة وتمثل ــات االجتماعي ــة، والتحدي ــم والمعارض ــي الحك ف

ــة تمثلــت في)العمــل والفقــر(. ــات االقتصادي ــم(، والتحدي ــة والتحــرش الجنســي والتعلي المجتمعي

ــات  ــن، دول الجــوار، تحدي ــون الســوريون، أســباب اللجــوء، واقــع الالجئي ــة: الالجئ الكلمــات المفتاحي
ــا. الالجئيــن، تركي

باحــث عراقــي، حصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن كليــة العلــوم السياســية الجامعــة 
المســتنصرية، وطالــب دكتــوراه فــي كليــة العلــوم السياســية جامعــة النهريــن، اختصــاص 
ــص بالشــأن األفريقــي والعربــي والعراقــي،  فــي النظــم السياســية والسياســيات العامــة، متخّصِ
وعضــو فــي الجمعيــة العراقيــة للعلــوم السياســية، لديــه العديــد مــن البحــوث المنشــورة، 
 عــن كتــاب بعنــوان الحــراك الشــعبي الجزائــري لعــام 

ً
والمقــاالت المكتوبــة علــى االنترنــت، فضــال

ــام 2020. ــر ع ــي الجزائ ــي ف ــر الجامع ــدار دار النش ــة، إص ــة تحليلي 2019: دراس

علي سعدي
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Abstract:

Since the outbreak of the war in Syria in 2011, it has witnessed the largest wave of forced mass 

migration in its history, and Turkey’s share of refugees was the largest, after the Turkish authorities 

allowed the crossing of refugee groups and adopted an open-door policy in receiving refugees, 

and it has ensured the protection of Syrians in its lands in many ways. The most important laws 

are the (temporary protection) law, and the latter is a form of protection to find solutions and deal 

with the influx of mass asylum, and this law provides rights (education, health) and other rights, and 

the Syrian refugees in Turkey are divided into two parts, the Syrian refugees residing in the camps 

and managed by the Presidency of Disaster Management The emergency, and the Syrian refugees 

residing outside the camps, which are widely spread in Istanbul, Gaziantep and other Turkish 

cities, especially the border areas, and the Syrian refugees face several challenges, including legal 

challenges represented by (asylum laws and nationality law), and political challenges represented 

by their exploitation by political parties , whether the parties are in government and the opposition, 

and the social challenges represented by (in the view of Turkish society, societal segregation and 

sexual harassment gender and education), and the economic challenges were represented by (work 

and poverty).

Keywords: Syrian refugees, reasons for asylum, refugee reality, neighboring countries, 
refugee challenges, Turkey.

مقدمة

ــى آخــر  ــي جعلــت البشــرية تفضــل الهجــرة مــن مــكان إل ــات الت ــر مــن التحدي ــوم الكثي ــم الي يشــهد عال
ــي  ــي يعان ــات الت ــن التحدي ــا م ــز وغيره ــة والتميي ــر والبطال ــروب والفق ــن الح ــًدا ع ــل بعي ــاة أفض ــعًيا لحي س
ــه مــا  منهــا فــي البلــد األصــل، والالجــئ وفــق األمــم المتحــدة: هــو كل شــخٍص يوجــد_ بســبب خــوف ل
ــة أو  ــة معين ــة اجتماعي ــى فئ ــه إل ــيته أو انتمائ ــه أو جنس ــه أو دين ــبب عرق ــاد بس ــرض لالضطه ــن التع ــرره م يب
آرائــه السياســية_ خــارج بلــد جنســيته وال يســتطيع أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف أن يســتظل بحمايــة ذلــك 
البلــد. وال تخلــو بالدنــا العربيــة مــن ظاهــرة الهجــرة، إذ شــهدت ســوريا منــذ عــام 2011 موجــة مــن النــزوح 
ــة  ــع ودكتاتوري ــات المجتم ــي لفئ ــاء السياس ــى اإلقص ــك إل ــع ذل ــة، ويرج ــرب األهلي ــبب الح ــوء بس واللج
الحكــم والفقــر والبطالــة والكثيــر مــن األســباب التــي دفعــت المواطــن الســوري للثــورة، وبالتالــي شــهدت 
ســوريا أكبــر هجــرة جماعيــة فــي تاريخهــا، واســتقبلت تركيــا العــدد األكبــر مــن الالجئيــن واعتمــدت سياســة 
ــون  ــوريين يواجه ــل الس ــا جع ــن مم ــة الالجئي ــس بصف ــوف ولي ــة ضي ــتقبلتهم بصف ــة، واس ــدود المفتوح الح
عــدة تحديــات منهــا التحديــات القانونيــة، إذ إن القوانيــن التركيــة تنــص علــى أن اللجــوء فقــط القادميــن مــن 
أوروبــا، ممــا يعنــي أن الالجئيــن الســوريون فــي تركيــا ال يصنفــون وفــق القوانيــن التركيــة كالجئيــن وبالتالــي 
ــك  ــرة، وكذل ــار الهج ــي إط ــي ف ــون الدول ــق القان ــا وف ــون به ــي يتمتع ــوق الت ــن الحق ــر م ــم الكثي حرمانه
التحديــات السياســية، والتــي تمثلــت بجعــل الالجئيــن ورقــًة للتنافــس السياســي بيـــن األحــزاب السياســـية 
ألهـــداٍف سياســـيٍة داخليـــٍة، وأصبــح الالجئــون الســوريون ورقًة رابحــًة للمســؤولين األتراك بشــّقيها )الحاكم 
والمعــارض( وال ســيما أثنــاء فتــرة االنتخابــات، وكثيــًرا مــا تســتخدم تركيــا ورقــة الالجئيــن الســوريين فــي 
التفــاوض أو المقايضــة مــع أوروبــا، ومارســت سياســة االبتــزاز بشــكٍل أوســع، وحصلــت علــى الكثيــر مــن 



80

الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ــن  ــر م ــرار الكثي ــر اضط ــة عب ــات االقتصادي ــا التحدي ــي، وأيًض ــاد األوروب ــن االتح ــة م ــاعدات المالي المس
الســوريين إلــى اللجــوء إلــى مهــن لــم يزاولوهــا مــن قبــل فضــاًل عــن العمــل الشــاق وطــول ســاعات العمــل، 
وفــي الوقــت نفســه يتقاضــون أجــوًرا أقــل مــن أجــور العمــال األتــراك، وتمثلــت التحديــات االجتماعيــة بتغير 
نظــرة المجتمــع التركــي اتجــاه الالجئيــن الســوريين، ويرجــع ذلــك إلــى تأثيــر األحــزاب المعارضــة وتوظيــف 
وسائل اإلعالم والتحكم بالرأي العام، وتزايـــد االستياء الشـــعبي وعـــدم الرضـــا مـــن قبـــل الشـــعب التركـي 
تجـــاه الالجئين الســـوريين الذيـــن تؤويهـم بالدهم، إذ يعتقـد عـــدٌد كبيـٌر مـــن األتراك أّن الالجئين السـوريين 
قـــد حرموهــم مــن وظائفهــم، وأن الحكومــة أنفقــت علــى هــؤالء النــاس كثيــًرا مــن المــوارد، وتنتشــر هــذه 
القناعة باّطراد وبشكٍل مستمٍر ويسود جـــوٌّ مـــن العـــداء والتمييـــز المتزايد ضـــد السـوريين فـــي تركيـا، وعلى 
ضــوء ذلــك تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى ثالثــة مباحــث، تنــاول المبحــث األول هجــرة الالجئيــن الســوريين 
)األســباب والواقــع(، فــي حيــن تنــاول المبحــث الثانــي تحديــات الالجئيــن الســوريين القانونيــة والسياســية 
فــي تركيــا، أمــا المبحــث الثالــث تنــاول تحديــات الالجئيــن الســوريين االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تركيــاـ

ــر  ــات، ممــا أث ــا يواجهــون عــدة تحدي ــن الســوريين فــي تركي ــة البحــث فــي كــون أّن الالجئي ــع أهمي وتنب
علــى وضعهــم القانونــي واالقتصــادي واندماجهــم فــي المجتمــع، واســتخدامهم كورقــٍة سياســيٍة رابحــٍة فــي 

السياســة التركيــة الداخليــة والخارجيــة.
وتنطلــق إشــكالية البحــث مــن أن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا يواجهــون عــدة تحديــات، األمــر الــذي 
انعكــس علــى أوضاعهــم القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وهــذه اإلشــكالية تحــاول اإلجابــة 

عــن األســئلة المطروحــة وهــي كاآلتــي: 
لماذا استقبلت تركيا الماليين من الالجئين؟  .1

ما أوضاعهم القانونية واالجتماعية واالقتصادية؟  .2

ما مستوى معيشتهم؟ وهل تم اندماجهم في المجتمع أو ال؟  .3

وتنطلــق فرضيــة البحــث مــن أن تركيــا قــد اســتغلت أزمــة الالجئيــن الســوريين، واســتفادت منهــم علــى 
الصعيــد الداخــل والخــارج.

واعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي كــون هــذا المنهــج يحــاول معرفــة التحديــات التــي تواجهــه 
الالجئيــن الســوريين، وكيــف انعكســت تلــك التحديــات علــى أوضاعهــم، كمــا تــم االعتمــاد علــى المنهــج 

القانونــي لمعرفــة الوضــع القانونــي لالجئيــن الســوريين.
المبحث األول: هجرة الالجئين السوريين )األسباب والواقع(

ُقســم المبحــث إلــى مطلبيــن، تنــاول المطلــب األول أســباب الهجــرة الســورية، فــي حيــن تنــاول المطلــب 
الثانــي واقــع المهاجرييــن الســوريين.

المطلب األول: أسباب الهجرة السورية

1.  األســباب السياســية: إن لألزمــة الســورية جــذوًرا تعــود إلــى الســتينات مــن القــرن العشــرين، وذلــك 
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دراسات محك
الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

ــاندة  ــم ومس ــي بدع ــذي حظ ــكري، وال ــالب عس ــق انق ــن طري ــلطة ع ــى الس ــث إل ــزب البع ــول ح ــد وص بع
ــرة  ــوال الفت ــث ط ــزب البع ــل ح ــات داخ ــن الخالف ــلة م ــد سلس ــكرية، وبع ــة والعس ــوى المدني ــل الق ــن قب م
ــرف باســم الحركــة  ــى العــام 1970، حــدث انقــالٌب عســكريٌّ آخــر ُع ــدت مــن العــام 1963م إل ــي امت الت
التصحيحيــة فــي عــام 1970 والتــي أوصلــت )حافــظ األســد( إلــى الحكــم، والــذي منــح لنفســه العديــد مــن 
الصالحيــات واالختصاصــات الدســتورية(1)، والســمة السياســية التــي اتبعهــا )حافــظ األســد( هــي إضعــاف 
قــدرة األقليــات علــى االندمــاج فــي المجتمــع الســوري وجعلهــا طوائــَف مفككــًة وكيانــاٍت سياســيًة متناثــرًة 
ــدأت  ــات ب ــذه األقلي ــى إن ه ــي، حت ــيج االجتماع ــن النس ــزأ م ــزًءا ال يتج ــٍة ج ــوٍد طويل ــت لعق ــد أن كان بع
تنمــو داخلهــا سلســلٌة مــن التناقضــات وتضــارٌب فــي المصالــح مــع الكيانــات الطائفيــة األخــرى، وأحّلــت 
ــط  ــام ورب ــة النظ ــي خدم ــة( ف ــة )العلوي ــتخدام الطائف ــم اس ــن، إذ ت ــاء للوط ــّل االنتم ــة مح ــوالءات الطائفي ال
مصيرهــا بمصيــره وتحذيرهــا مــن خطــورة الطوائــف األخــرى، فضــاًل عــن ذلــك فقــد منــع )حافــظ االســد( 

كل األشــكال التــي تمنــح الحريــة فــي ممارســة العمــل السياســي فــي البــالد بشــكل كامــل(2).
ومــع وصــول االبــن )بشــار االســد( إلــى الســلطة بعــد وفــاة األب، لــم تظهــر فــي المجتمــع مالمــح فكــرة 
اتبــاع سياســات مؤيــدة لإلصــالح بالشــكل المنشــود، إال أن هــذا األمــر لــم يســتمر إذ وقــع الشــعب الســوري 
تحــت تأثيــر المطالــب الديمقراطيــة الصاعــدة مــن تونــس، غيــر أن )بشــار االســد( أصــم أذنيــه تجــاه مطالــب 
ــي  ــي أدت ف ــيرة الت ــي المس ــن ف ــد المحتجي ــًة ض ــراءاٍت صارم ــاذ إج ــدأ باتخ ــا، وب ــب به ــالح المطال اإلص
نهايــة المطــاف إلــى اشــتعال شــرارة الحــرب األهليــة، ومــع انتشــار التظاهــرات التــي بــدأت فــي مدينــة درعــا 
وانتقالهــا إلــى مــدن أخــرى، لجــأ النظــام إلــى اســتخدام القــوة والنــار ضــد مواطنيــه، هــذه األحــداث التــي 
جذبــت ردود أفعــال العالــم كلــه لــم تكــن ســوى نقطــة البدايــة لدوامــة العنــف، فدخلــت الحكومــة الســورية 
التــي لــم تتــردد فــي قصــف شــعبها باألســلحة الكيمياويــة فــي أزمــة شــرعية، وأســهمت بتشــددها فــي تأســيس 

األرضيــة لتســلح المحتجيــن، فتوســعت الحاضنــة االجتماعيــة للمعارضــة المســلحة المناهضــة للنظــام(3).
 وهكــذا بــدأت األزمــة الســورية فــي حــراك شــعبي مطالًبــا باإلصــالح والعدالــة االجتماعيــة والديمقراطيــة، 
ولكــن ســرعان مــا خرجــت تلــك األزمــة عــن مســارها، وتحولــت إلــى ســاحٍة مكشــوفٍة أمــام التنظيمــات 
ــة  ــات اإلقليمي ــه والتحالف ــي وإقران ــش اإلرهاب ــم داع ــل تنظي ــة مث ــة المتطرف ــركات الجهادي ــلحة والح المس
الدوليــة المتمايــزة والمتضــادة، وبالتالــي التدخــل الخارجــي ومــا أخرجهــا مــن معادلــة القــوة العربيــة نظــًرا 
ــات  ــن تحدي ــت م ــا، وفاقم ــز بنيانه ــت ركائ ــة، وأنه ــة للدول ــة التحتي ــرت البني ــي دم ــة الت ــة المتواصل لألزم

ــر الشــعب الســوري بالهجــرة(4). اإلنســانية، األمــر الــذي عــده ســبب فــي تفكي
2.  األســباب االقتصاديــة: بالرغــم مــن تبنــي النظــام الســوري سياســة االنفتــاح االقتصــادي، والتحــول مــن 

خلــف عبداللــه محمــد جاســم، دور األمــم المتحــدة فــي حــل األزمــات الدوليــة )ســوريا- اليمــن( أنموذجــا،   (1)

رســالة ماجســتير غير منشــورة، كليــة القانون والعلوم السياســية، جامعــة كركوك، كركــوك، 2021، ص50-49.
ــورية«  ــة الس ــرة »األزم ــة المعاص ــة الدولي ــي األزم ــون ف ــدي، الفاعل ــزة مه ــدر حم ــم وحي ــراد كاظ ــي م عل  (2)

2018، ص5-4. العــدد45،  الكليــة اإلســالمية، جامعــة كربــالء، كربــالء،  نموذجــًا، مجلــة 
ــز  ــخ، مرك ــي كم ــة: عل ــدود، ترجم ــة وراء الح ــة اآلمن ــا: والمنطق ــي تركي ــوريون ف ــن، الس ــة باحثي مجموع  (3)

ص11.  ،2021 مايــو  آيــار/   7 الدوحــة،  المعاصــرة،  للدراســات  حرمــون 
ــة  ــوري، السياس ــطيني والس ــوء الفلس ــة.. اللج ــة العربي ــي المنطق ــن ف ــات الالجئي ــن، أزم ــعد الدي ــة س نادي  (4)

ص114-113.  ،2017 الثانــي  كانــون  العــدد207،   ،52 المجلــد  القاهــرة،  األهــرام،  مؤسســة  الدوليــة، 
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االقتصــاد المركــزي إلــى اقتصــاد الســوق، إال أن هــذا التحــول أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة المعيشــة التــي ألقــت 
بظاللهــا علــى الطبقــات االجتماعيــة الفقيــرة والوســطى األمــر الــذي أدى التــي تعميــق الفــوارق االجتماعيــة 
ــي  ــاهمت ف ــورية، وس ــواق الس ــت األس ــي أغرق ــة الت ــع الصيني ــن البضائ ــاًل ع ــاء، فض ــراء واألغني ــن الفق بي
القضــاء علــى المشــروعات الصغيــرة فــي عــدد مــن المــدن الســورية، وبالتالــي أّدى  إلــى انقســام المجتمــع 
الســوري إلــى قســمين: قســم يملــك كل شــيء وهــم القلــة المتمثلــة بالنظــام الســوري وحاشــيته، والقســم 
ــن ال يملكــون أي شــيء وال يجــدون قوتهــم وهــم فــي  ــي الــذي يضــم معظــم الشــعب الســوري والذي الثان
فقــر مدقــع، كل هــذه األســباب دفعــت الشــعب الســوري إلــى الهجــرة(5). كمــا أّن النظــام الســوري قــد عمــل 
ــة واالدعــاء بأنهــا ألغــراض ومنافــع عامــة، وهــو مــا دفــع أهلهــا للهجــرة  علــى مصــادرة األراضــي الزراعي
ــات المصــادرة (6)، كمــا أن الواقــع االقتصــادي المأســاوي نتيجــة ارتفــاع  مــن مناطــق ســكناهم جــراء عملي
ــروف  ــي ظ ــات، وه ــلع والخدم ــم الس ــاع معظ ــر وانقط ــتوى الفق ــاع مس ــم وارتف ــة والتضخ ــدالت البطال مع
ــًا للســعي مــن أجــل الهجــرة خارجهــا، فضــاًل عــن  تدفــع المواطنيــن فــي أي بلــد حتــى لــو لــم يشــهد حرب
ــوريين  ــن الس ــات م ــاة مئ ــى وف ــاؤه أدت إل ــوري وحلف ــام الس ــا النظ ــي اتبعه ــج الت ــار الممنه ــة الحص سياس
نتيجــة لنقــص الطعــام والشــراب والمــواد الطبيــة وإجبــار األهالــي علــى البحــث عــن أي مخــرج للهــروب 

مــن البــالد(7).
ــة  ــي موج ــالد ف ــن الب ــوريين م ــرة الس ــي هج ــة ف ــباب االجتماعي ــت األس ــة: تمثل ــباب االجتماعي 3.  األس

الخطــف، وال ســيما خطــف الفتيــات بقصــد الفديــة أو االنتقــام أو األســباب طائفيــة، أو إلجبــار أحــد أقــارب 
الفتــاة المخطوفــة علــى تســليم نفســه إلــى األجهــزة األمنيــة، وكانــت معظــم حــاالت الخطــف تنفــذ مــن طرف 
ــاع الوطنــي، وشــكلت حــاالت االغتصــاب إلــى جانــب  ــن لميليشــيات الدف ــن للنظــام تابعي مســلحين موالي
ــا للهجــرة، فــي ظــل انتشــار ثقافــة الشــعور بالعــار االجتماعــي مــن جــراء تعــرض  حــاالت الخطــف ســبًبا قويًّ
ــود  ــه ال وج ــرى أن ــة األخ ــباب االجتماعي ــن األس ــداءات(8)، وم ــاكات واالعت ــذه االنته ــل ه ــى مث ــات إل البن
ــا،  ــي انهياره ــتمرة ف ــات مس ــوًءا، والخدم ــزاد س ــاع ت ــوريا، واألوض ــي س ــرب ف ــة الح ــى نهاي ــرات عل لمؤش

ولذلــك فــإن النــاس يواصلــون الهجــرة.
ــة الصدمــة التــي تعــرض لهــا الالجئــون الســوريون، مــن خــالل الكشــف عــن األحــداث  وشــكلت قضي
ــرية  ــرة القس ــروف الهج ــن ظ ــروا ضم ــن هاج ــرض الذي ــد تع ــرب، وق ــبب الح ــا بس ــي واجهوه ــة الت المؤلم
ألحــداٍث صادمــة، بســبب الحــرب الطاحنــة فــي بالدهــم، وقد شــكلت هــذه األحــداث المؤلمــة وغيــر العادية 
ــا عميقــًة وصدمــًة أبعــد مــن التــي يمكــن أن يواجههــا الفــرد العــادي فــي حياتــه، منهــا مثــاًل عمليــات  ندوًب
ــاب،  ــاالت االغتص ــرات، وح ــة التفجي ــار، ورؤي ــاوالت االنتح ــرب، ومح ــبب الح ــجون بس ــي الس ــاء ف البق

ــة  ــة )األزم ــات الدولي ــد األزم ــل تزاي ــي ظ ــدة ف ــم المتح ــالح األم ــررات اص ــى، مب ــين مصطف ــمال حس ش  (5)

الســورية منــذ عــام 2011 نموذجــا(، المجلــة األكاديميــة لجامعــة نــوروز، جامعــة نــوروز، دهــوك، المجلــد8، 
2019، ص457. العــدد2، 

خلف عبدالله محمد جاسم، مصدر سبق ذكره، ص54.  (6)

ــطنبول،  ــات، إس ــور للدراس ــوريين، جس ــن الس ــودة الالجئي ــة لع ــة اآلمن ــارس، البيئ ــدة ف ــوان وعبي ــد ص أحم  (7)

أيــار/ مايــو 2021، ص6.
عمــر إدلبــي ومحمــود الحســين، آثــار النــزوح فــي الشــمال الســوري، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة،   (8)

الدوحــة، 21 كانــون األول/ ديســمبر2020، ص28.
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ــل، أو التعــرض لالختطــاف، والتعــرض لالحتجــاز بصفــة  ــى المعركــة، ومشــاهدة جريمــة قت واالنضمــام إل
رهائــن، والتعــرض لقصــف الطائــرات، كل هــذه الحــاالت كانــت ســبًبا فــي الهجــرة(9).

ــام  ــا النظ ــي اتبعه ــري الت ــاء القس ــفي واإلخف ــال التعس ــة االعتق ــت بسياس ــة: تمثل ــباب األمني 4.  األس

ــل  ــوت داخ ــي للم ــب المفض ــعبية، والتعذي ــات الش ــالق االحتجاج ــى النط ــام األول ــذ األي ــوري من الس
ــاع النظــام سياســة حــرق البلــد واســتخدام القصــف العشــوائي  الســجون ومراكــز االعتقــال، فضــاًل عــن اتب
باألســلحة الثقيلــة والفتاكــة والبراميــل العشــوائية واألســلحة الكيماويــة والعنقوديــة المحرمــة دوليًّــا، وكذلــك 
قصــف المشــافي والمراكــز الصحيــة، وكذلــك ارتــكاب المجــازر بطريقــٍة ممنهجــٍة فــي مــدٍن معينــة وبطــرٍق 
ــى  ــب حت ــي والتعذي ــف الجنس ــاب والعن ــاء، واالغتص ــلحة البيض ــتخدام األس ــك اس ــي ذل ــا ف ــيٍة، بم وحش
المــوت، وأيًضــا عــدم الرغبــة فــي القتــال شــكل هــذا الســبب دافًعــا كبيــًرا لنــزوح آالف الســوريين الذيــن كانوا 
فــي ســن الخدمــة العســكرية، وكان كثيــرون منهــم ينزحــون برفقــة أفــراد عائالتهــم إذ فضــل هــؤالء الشــبان 
عــدم االنخــراط فــي صفــوف جيــش النظــام وحمــل الســالح فــي وجــه أبنــاء شــعبهم، كمــا أّن ســيطرة داعــش 
اإلرهابــي علــى مدينــة تدمــر وقبلهــا محافظــة الرقــة وأجــزاء مــن ديــر الــزور، ومــا ارتكبــه هــذا التنظيــم مــن 
مجــازر، كالمجــزرة التــي ارتكبهــا التنظيــم بحــق أبنــاء عشــيرة الشــعيطات فــي ريــف ديــر الــزور، إضافــة إلــى 
التضييــق علــى المدنييــن والتدخــل فــي حياتهــم الخاصــة ومصــادرة حرياتهــم أدت إلــى هجــرة الســوريين(10). 

المطلب الثاني: واقع المهاجريين السوريين

ــد  ــن، إذ يوج ــن الالجئي ــد م ــدد المتزاي ــبب الع ــرة بس ــة كثي ــة وثقافي ــرات اجتماعي ــوم تغي ــم الي ــهد عال يش
اآلن شــخٌص واحــٌد علــى األقــل فــي وضــع اللجــوء مــن كل )113( شــخًصا فــي العالــم، كمــا أّن الحــروب 
المتزايــدة تتســبب فــي تصديــر الجــئ فــي كّل ثــالث ثــوان، وذلــك بحســب تقريــر المفوضيــة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن عــام 2017، وبحلــول نهايــة عــام 2016 بلــغ إجمالــي عــدد الالجئيــن فــي العالــم)65.6) 
مليــون شــخص، وأهــم ســبب وراء الزيــادة الكبيــرة فــي هــذا العــدد هــو الحــرب المســتمرة فــي ســوريا(11)، 
فقــد خلفــت الحــرب أكثــر مــن )13( مليــون شــخص مــن مجمــوع عــدد ســكان ســوريا إلــى تــرك أماكــن 
اســتقرارهم، ويعيــش حوالــي )6.6( مليــون شــخص منهــم حيــاة النــزوح داخــل ســوريا، بينمــا غــادر )6.4) 

مليــون شــخص بلدهــم ومــا زال العــدد مســتمًرا ليتحولــوا إلــى الجئيــن فــي الــدول المجــاورة(12).
وفيمــا يخــص تــوزع الســوريين علــى دول اللجــوء فــإن تركيــا تحتضــن العــدد األكبــر )ينظــر الجــدول رقــم 
1(، وتختلــف أوضــاع الالجئيــن بيــن بلــٍد وآخــر إال أنهــم يشــتركون فــي معاناتهــم، وهــذا مــا وثقتــه عــدٌد مــن 

اإلحصائيــات والتقاريــر األمميــة، ووفــق منظمــة األمــم المتحــدة فــإن)11( مليــون ســوري فــي حاجــٍة ماســٍة 
إلــى مســاعداٍت إنســانيٍة عاجلــٍة، و)42%( مــن الالجئيــن يعيشــون فــي مخيمــات جماعيــة تفتقــد إلــى مقومات 

ــة  ــرب، رؤي ــبب الح ــري بس ــر القس ــي للتهجي ــي اجتماع ــم نفس ــوريون: تقيي ــون الس ــر، الالجئ ــب صاغي زين  (9)

2017، ص157. الســنة6،  العــدد4،  اســتنبول،  تركيــة، 
ينظــر إلــى كل مــن عمــر إدلبــي ومحمــود الحســين، مصــدر ســبق ذكــره، ص28-29، وكذلــك أحمــد صــوان   (10)

وعبيــدة فــارس، مصــدر ســبق ذكــره، ص5.
زينب صاغير، مصدر سبق ذكره، ص154.  (11)

ســلمان ســالم كســغين، ظاهــرة الهجــرة فــي الدولــة العثمانيــة والجمهوريــة التركيــة وعواقبهــا، رؤيــة تركيــة،   (12)

ــنة8، 2019، ص20. ــدد1، الس ــتنبول، الع اس
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الحيــاة الضروريــة، فضــاًل عــن حجــم الضغــوط االجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا الالجئــون فــي مختلــف دول 
اللجــوء، وهنــاك تداخــل بيــن الضغــوط التــي يتعــرض لهــا الالجئــون الســوريون أهمهــا الضغــوط االقتصاديــة 
تلقــي بظاللهــا علــى باقــي نواحــي الحيــاة، كمــا أّن أغلــب بلــدان اللجــوء تعانــي أزمــات اقتصاديــٍة داخليــٍة، 
األمــر الــذي انعكــس ســلًبا علــى أوضــاع الالجئيــن، ثــم إن أعــداد الالجئيــن الكبيــرة التــي تجــاوزت الماليين 
جعلــت مــن قضيــة دعمهــم اقتصادًيــا أمــًرا بالــغ الصعوبــة ســواء بالنســبة إلــى الحكومــات المحليــة أم بالنســبة 
ــة لالجئيــن فــي مختلــف  ــة، وبالرغــم مــن التشــابه النســبي فــي األوضــاع االقتصادي إلــى المنظمــات األممّي
دول اللجــوء فــإن لــكّل دولــة خصوصيــًة تميــز الجئيهــا، ولذلــك يمكــن القــول إّن أوضــاع الالجئيــن تختلــف 
مــن دولــة ألخــرى، ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل، وهــي عــدد الالجئيــن فــي كل دولــة، الوضــع االقتصــادي 
ــة  ــف حكوم ــة، وموق ــكان الدول ــدد س ــى ع ــن إل ــدد الالجئي ــبة ع ــة، ونس ــة المضيف ــي للدول ــي والذات الداخل
ــم  ــى حج ــة إل ــام، واإلضاف ــكل ع ــن بش ــاه الالجئي ــتها تج ــورية وسياس ــة الس ــن األزم ــة م ــة المضيف الدول

اإلعانــات التــي تتلقاهــا الحكومــة لدعــم الالجئيــن (13).
جدول رقم )1( إحصائية الالجئين السوريين في دول الجوار

النسبة %العددالدولة

033.126.31.46تركيا
136.4497.61لبنان

393.0667.11األردن
276.3525.4العراق
182.2313.2مصر

317.536.0شمال إفريقيا
ــل/ نيســان 2019، ص5. ــر موقــف، أبري ــن مــاذا حققــت فــي تســعة أشــهر، تقدي ــادرات إعــادة الالجئي  عــن مركــز جســور للدراســات، مب

ً
ــدر: نقــال المص

ــمية  ــة الرس ــب اإلحصائي ــوار حس ــي دول الج ــن ف ــدد الالجئي ــاله أّن ع ــدول أع ــالل الج ــن خ ــظ م نالح
لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن لعــام 2019 بلغــت نحــو )5.648.002( مليــون الجــئ ســوري، 
وتســتقبل تركيــا العــدد األكبــر مــن الالجئيــن، كمــا أّن هنــاك عــدًدا مــن الالجئيــن غيــر المســجلين وتتــراوح 

عددهــم مــن )200-300( ألــف الجــئ. 
وبخصــوص الالجئيــن الســوريين فــي دول الجــوار فقــد فتــح العــراق بــاب اللجوء فــي األيــام األولى   
مــن الحــرب الســورية، وأنشــئت لهــم مخيمــات خاصــة بهــم، وفتحــت لهــم بــاب العمــل، ومنحتهــم إقامــات 
خاصــة بهــم تســاعدهم علــى التنقــل فــي شــتى مــدن اإلقليــم، وســمحت لهــم باســتئجار البيــوت والمحــالت 
التجاريــة وشــراء الســيارات وقيادتهــا، حتــى إن رئيــس المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
)أنطونيــو غوتيريــس( ورئيســة برنامــج األغذيــة العاملــي الســيدة )إيرثاريــن كــزن( قــد أشــادا بسياســة حكومــة 
ــابق  ــتان الس ــم كردس ــس إقلي ــى رئي ــوريين، وأوص ــن الس ــة لالجئي ــا مفتوح ــت حدوده ــي ترك ــم الت اإلقلي
)مســعود البارزانــي( فــي خطاباتــه العامــة الجهــات أن يقدمــوا لهــم مــا أمكــن مــن المســاعدات الالزمــة، وقــد 
خاطــب الالجئيــن ذات مــرة )إننــا أخــوة لكــم، وأنتــم اآلن فــي بيتكــم ووطنكــم(، وقامــت حكومــة اإلقليم إلى 
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مة
ّ

دراسات محك
الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

إنشــاء مخيمــات إضافيــة إليوائهــم وتأميــن حياتهــم ومــا يــزال الالجئــون الســوريون يقيمــون فــي مخيماتهــم 
فــي اإلقليــم حتــى هــذا اليــوم(14)، وفــي لبنــان بالرغــم مــن عــدم إنشــاء الحكومــة اللبنانيــة لمخيمــات رســمية 
لالجئيــن الســوريين إال أّنــه يوجــد عــدد مــن المخيمــات التــي قامــت بمســاعدات منظمــات مدنيــة ويعيــش 

الالجــئ الســوري حيــاة مزريــة.
ويمكــن تقســيم الالجئيــن الســوريين المتواجديــن فــي األردن إلــى قســمين، قســم يعيــش داخــل المخيمات 
والقســم اآلخــر يعيــش خارجهــا كمــا هــو الحــال فــي الــدول األخــرى، إذ يعيــش)%20( مــن الســورين داخــل 
المخيمــات أمــا )%80( فيعيشــون خارجهــا، وشــهدت المنطقــة الحدوديــة الشــمالية األردنيــة ظرًفــا اســتثنائًيا 
منــذ بدايــة األزمــة الســورية نتــج عنــه دخــول مئــات اآلالف مــن الالجئيــن الســوريين، وقــد عملــت مديريــة 
ــاركة  ــتركة بمش ــل المش ــات العم ــتراتيجية وسياس ــط االس ــد الخط ــى تحدي ــي األردن عل ــن ف ــؤون الالجئي ش
الــوزارات ذات العالقــة والمنظمــات الدولــة والمحليــة المعنيــة، ووضــع خطــة وطنيــة الســتجابة لكافــة قضايا 
الالجئيــن والمتضمنــة توفيــر األمــن والعــودة الطوعيــة واإلقامــة وإعــادة التوطيــن والحصــول علــى الخدمــات 
اإلنســانية واإلغاثيــة، وتطويــر البنــي التحتيــة إلســكان الالجئيــن وتطويــر خدمــات المناطــق التــي يســكنون 
بهــا مــن خــالل مشــاريع المجتمــع المحلــي، وفــرت األردن لجميــع الالجئيــن الســوريين الرعايــة الصحيــة، 
ــة  وفيمــا يتعلــق بالمســاعدات اإلنســانية فــإّن )%90( مــن األســر الســورية تعتمــد علــى المعونــات الخارجي

فــي تغطيــة احتياجاتهــا اليوميــة عبــر برنامــج األغذيــة العالمــي للحصــول علــى المســاعدات الغذائيــة(15).
ــكال  ــة ألش ــر عرض ــم أكث ــوص ه ــه الخص ــى وج ــوريين عل ــن الس ــن الالجئي ــباب م ــال والش وإّن األطف
االســتغالل وســوء المعاملــة المتنوعــة، وإّن كل األطفــال الســوريين الالجئيــن تقريًبــا والبالــغ عددهــم)2.4) 
مليــون يعيشــون فــي حالــة فقــر، لذلــك ُوجــد الكثيــر منهــم مضطــًرا إلعالــة نفســه، وبســبب القيــود المفروضة 
ــا  ــل عوًض ــال للعم ــر األطف ــا يضط ــا م ــة غالًب ــدان المضيف ــن البل ــٍر م ــدٍد كبي ــي ع ــن  ف ــال الالجئي ــى الرج عل
عــن متابعــة تحصيلهــم العلمــي فــي المــدارس، فيمــا تجــد الشــابات الســوريات أنفســهن أمــام خيــار وحيــد 
أال وهــو الــزواج فــي معظــم األحيــان، أمــا بالنســبة لالســتغالل الجنســي  فتتعــرض لــه اإلنــاث مــن األطفــال 
ــد هــذه العوامــل  ــي علــى أســرهن، وتزي ــزواج المبكــر لتخفيــف العــبء المال ــى ال ــرن عل والشــباب أو تجب
مــن حــدة تفشــي الصدمــات النفســية الالجئيــن الســوريين، إذ أظهــرت بحــوث حــول التبعــات بعيــدة األمــد 

للعنــف النــزاع علــى الصحــة العقليــة(16).
ــة إلــى  ــة، وباإلضاف ــة عالي ــي الالجئــون فــي مختلــف دول اللجــوء مــن معــدالت بطال وبشــكل عــام يعان
ــدٍن إذ  ــوريون مت ــن الس ــل الالجئي ــط دخ ــة، فمتوس ــّي القيم ــون متدن ــا العامل ــل عليه ــذي يحص ــل ال أن الدخ
يبلــغ حوالــى )200( دوالر أميركــي مقابــل ســاعات عمــل طويلــة، وأدى تراجــع النشــاط االقتصــادي عقــب 
انتشــار فيــروس كورونــا إلــى تــدٍن إضافــي فــي مســتوى الدخــول الســائدة، ووفــق تقديــرات برنامــج الغــذاء 

نقــاًل عــن أيمــن المــال، المراكــز الصحيــة فــي مخيمــات الالجئيــن الســوريين فــي إقليــم كوردســتان العــراق   (14)

ــوز 2018، ص4. ــة، 11 تم ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا(، مرك ــتبه نموذج ــم قوش )مخي
ــا،  ــي )تركي ــوار الجغراف ــى دول الج ــورين عل ــن الس ــة الالجئي ــات أزم ــالي، تداعي ــى مس ــعود وليل ــة مس دخال  (15)

لبنــان، األردن(، مجلــة الجزائريــة للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، جامعــة قســنطينة 3، الجزائــر، المجلــد3، 
العــدد1، 2019، ص56-55.

ــتقبل،  ــر المس ــر ومخاط ــاة العص ــوريون: مأس ــون الس ــة، الالجئ ــات األمني ــة للدراس ــر الدولي ــة قط أكاديمي  (16)

ص20-19.  ،2017 الدوحــة، 
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العالمــي فــإن )%52( مــن الالجئيــن الســوريين خســروا وظائفهــم عــام 2020 كمــا أن)%66( منهــم تدنــت 
مدخوالتهــم إلــى النصــف نتيجــة االنكمــاش االقتصــادي، فأغلــب الدخــول التــي يحصــل عليهــا الســوريون 
ال تكفــي لمســتلزمات الحيــاة، ونتيجــة الفقــر يقبــل الالجئــون الســوريون بالعمــل فــي أعمــال ومهــن قــد ال 
ــة  ــد العامل ــى الي ــل عل ــاب العم ــب أرب ــزداد طل ــة، وي ــم العملي ــة وال خبراته ــم العلمي ــع مؤهالته ــب م تتناس
الســورية كونهــم يعملــون بأجــور أقــل مــن مواطنــي دول اللجــوء، وهــذا مــا قــاد إلــى أزمــة اجتماعيــة أثــرت 
ســلًبا فــي اســتقرار الســوريين كــون بعــض الســكان رأى فــي الالجئيــن منافســين لهــم علــى فــرص العمــل(17).

المبحث الثاني: تحديات الالجئين السوريين القانونية والسياسية في تركيا

ــن الســوريين فــي  ــة لالجئي ــات القانوني ــاول المطلــب األول التحدي ــن، تن ُقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبي
ــا. ــاول المطلــب الثانــي التحديــات السياســية لالجئيــن الســوريين فــي تركي ــا، فــي حيــن تن تركي

المطلب األول: التحديات القانونية لالجئين السوريين في تركيا

اعتمــدت تركيــا سياســة الحــدود المفتوحــة لالجئيــن الســوريين، فمنــذ بدايــة األزمــة لــم تقــدم تركيــا أي 
ــارب  ــوري اله ــل الس ــي أن ينتق ــل كان يكف ــا، ب ــن إليه ــوريين القادمي ــن الس ــاع الالجئي ــي ألوض ــم قانون تنظي
ــة،  ــه أي وضــع أو صفــة قانوني ــى إعطائ ــم اســتقباله دون الحاجــة إل ــة ليت ــى األراضــي التركي مــن الحــرب إل
وبالرغــم مــن أن تركيــا كانــت قــد وقعــت ســابًقا علــى اتفاقيــة جنيــف عــام 1951 المتعلقــة بالالجئيــن، فإنهــا 
ــن  ــة لم ــئ القانوني ــة الالج ــي صف ــا ال تعط ــة، أي أن تركي ــي االتفاقي ــة ف ــود الجغرافي ــد القي ــى بن ــت عل تحفظ
قــدم إلــى أرضهــا مــن غيــر األوروبييــن، وبهــذا لــم تســتقبل تركيــا الســوريين بصفــة الالجئيــن وإنمــا بصفــة 
ضيــوف، واســتمر غيــاب الوضــع القانونــي للســوريين فــي تركيــا حتــى منتصــف 2012، حيــث صــدر أول 

تنظيــم قانونــي ألوضــاع الســوريين منحهــم صفــة الباحثيــن عــن الحمايــة المؤقتــة (18).
ــكيل  ــي تش ــا، ه ــي تركي ــوء ف ــرة واللج ــن الهج ــة قواني ــي سياس ــة ف ــرات الفاعل ــم المؤث ــن أه  إنَّ م
الجمهوريــة مــن ذوي الثقافــة التركيــة، فتطــورت سياســة قوانيــن الهجــرة وتســوية أوضــاع الالجئيــن مــن تقييد 
القبــول علــى أســاس األصــل والثقافــة التركية وتشــكيل الهويــة الوطنيــة التركيــة والحفــاظ عليهــا باالنكمــاش 
ــدول  ــكان ال ــتثني س ــم2(،  فاس ــدول رق ــر الج ــام 1934 ) ينظ ــون )2510(ع ــي، القان ــط العثمان ــن المحي ع
المجــاورة مــن اتفاقيــة الالجئيــن التــي وقعــت عليهــا تركيــا 1951 و بروتوكولهــا 1967، وذلــك إلــى التوســع 
ــون األجانــب  ــة والمحيــط العثماني بقان ــة العالمي ــادئ القانوني ــاح نحــو المب ــن الهجــرة واالنفت بسياســة قواني
والحمايــة الدوليــة رقــم )6458 /2013( واســتناًدا إليــه صــدرت الالئحــة التنظيميــة للحمايــة المؤقتــة بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقم)6883(تاريــخ 2014/10/13، وتقــرر شــمول كل القادميــن مــن ســوريا مــن تاريــخ 
2011/4/28 بهــا، وهــي تقــرر حمايــة لألجانب الذيــن أجبــروا علــى تــرك بلدهــم وال يســتطيعون العــودة 

إليــه، بمعيــار تدفــق أعــداٍد كبيــرٍة مــن الوافديــن مــن منطقــة جغرافيــة خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة، ويمكــن أن 
تعطــى ضمــن هــذا المعيــار للفــرد والجماعــة، وتكــون لمــن وصــل إلــى تركيــا مباشــرة مــن ســوريا ولــو كان 

وصولــه غيــر مشــروع(19).
جدول رقم )2( القوانين واالتفاقيات الهجرة في تركيا
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السنةالقوانين واالتفاقيات

1934قانون اإلسكان

1967 ،1951اتفاقية جنيف
1950قانون جوزات السفر

1994الالئحة المنظمة للجوء

2013قانون األجانب والحماية الدولية

2014قانون الحماية المؤقتة

2016الالئحة الخاصة بتنظيم عمل األجانب

ص33.   ،2019 الســنة8،  العــدد1،  اســتنبول،  تركيــة،  رؤيــة  والتنميــة،  العدالــة  حــزب  فتــرة  الهجــرة  تجــاه  تركيــا  سياســة  أفــه،  إبراهيــم  المصــدر: 

الجــدول أعــاله يوضــح القوانيــن التــي ســنتها تركيــا، واالتفاقيــات التــي انضمــت اليهــا فيمــا يخــص بحالــة 
الالجئيــن الموجــود فــي تركيــا.

إنَّ تركيــا كانــت واحــدًة مــن الــدول التــي صاغــت اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع الالجئيــن عــام 1951، 
ــام 1967  ــي ع ــورك اإلضاف ــول نيوي ــي بروتوك ــي، وف ــي والجغراف ــد الزمن ــا مع الح ــت عليه ــا وقع إال أنه
ــي  ــا لطالب ــة بموجبه ــر الحماي ــر توفي ــذي يحص ــد ال ــذا القي ــي، ه ــن دون الجغراف ــي ولك ــد الزمن ــت الح رفع
ــم  ــن ث ــة، وم ــة الدولي ــب والحماي ــون األجان ــار قان ــن اعتب ــا، ولكن يمك ــن أوروب ــط م ــن فق ــوء القادمي اللج
ــا  الئحــة الحمايــة المؤقتــة تطــوًرا قانونًيــا مهًمــا، إذ يمكــن القــول إنهــا تشــكل نظاًمــا قانونًيــا متكامــاًل موازًي
ــة  ــن مــع نظــام الحماي ــي لالجئي ــة الدول ــة نظــام الحماي ــد مقارن ــن، وعن ــة لحقــوق الالجئي ــة األوربي لالتفاقي
المؤقتــة للســوريين فــي تركيــا، نجــد كليهمــا ينظمــان األوضــاع القانونيــة لمــن اضطــر لتــرك موطنــه خشــية 
خطــر يهــدده ونجــا بنفســه إلــى دولــة أخــرى حمايــًة ورعايــًة وتنظيًمــا وتســويًة، ولكــّن نظــام حمايــة الالجئيــن 
الدولــي هــو نظــام قانــوٍن طبيعــيٍّ أساســيٍّ مســتقٍر تعتمــده الدولــة يســتند إلــى حــق اللجــوء اإلنســاني، بينمــا 
نظــام الحمايــة المؤقتــة هــو نظــاٌم اســتثنائيٌّ تنفيــذيٌّ جــراء حالــٍة إنســانيٍة طارئــٍة معينــٍة بذاتهــا، ويكمــن الفــرق 
األساســي بيــن النظاميــن أن الحمايــة المؤقتــة فــي تركيــا ُتفقــد بمجــرد مغــادرة تركيــا، علــى عكــس الحمايــة 

الدائمــة المقــررة باالتفاقيــة حيــث تمنــح لالجئيــن وثائق انتقــال وســفر(20). 
ــا،  ــا تركي ــي اعتمدته ــة الت ــدود المفتوح ــة الح ــع سياس ــس م ــي تتجان ــة الت ــي الصف ــة ه ــة المؤقت والحماي
وتوفــر لالجئيــن الحمايــة القانونيــة التــي تحــول دون إجبارهــم علــى العــودة إلــى ديارهــم، إضافــًة إلــى تقديــم 
الخدمــات األساســية لهــم، وهــي نــوٌع مــن عمليــة الحمايــة اســتحدثت مــن أجــل تقديــم الحلــول العاجلــة 
، تبــع ذلــك إقــرار وتصديــق البرلمــان التركــي علــى قانــون األجانــب والحمايــة  عنــد حــدوث تدفــٍق بشــريٍّ
الدوليــة فــي 4 نيســان/ أبريــل مــن العــام 2013 الــذي أقــر العديــد مــن الضمانــات القانونيــة لطالبــي الحمايــة 
فــي تركيــا، بالرغــم مــن تأكيــد القانــون علــى إبقــاء التحفــظ علــى بنــد القيــود الجغرافيــة فــي اتفاقيــة جنيــف، 
كذلــك األمــر نقــل القانــون الجديــد صالحيــة النظــر بشــؤون اللجــوء وطلــب الحمايــة لمديريــة العامــة إلدارة 
الهجــرة التابعــة لــوزارة، وأوكل للمديريــة الجديــدة وضــع سياســات الداخليــة التركيــة، وهــي المديريــة التــي 
اســتحدثها القانــون نفســه واســتراتيجيات تتعلــق بالهجــرة وضمــان التنســيق بيــن الــوكاالت والمنظمــات ذات 
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ــا  ــن تركي ــل م ــب، والترحي ــروج األجان ــاء وخ ــول وبق ــة بدخ ــراءات المتعلق ــام واإلج ــام بالمه ــة، والقي الصل
والحمايــة الدوليــة والحمايــة المؤقتــة وحمايــة ضحايــا اإلتجــار بالبشــر، وبموجــب ذلــك منحــت الحمايــة 
ــدم  ــدأ ع ــة، ومب ــدود المفتوح ــة الح ــق سياس ــالل تطبي ــن خ ــخاص م ــول األش ــوريين، أي قب ــة للس المؤقت

اإلعــادة وتوفيــر االحتياجــات العاجلــة والضروريــة لألشــخاص القادميــن إلــى تركيــا (21).
وفــي عــام 2014 أصــدرت تركيــا الالئحــة التنفيذيــة للحمايــة المؤقتــة التــي وضــع الســوريون بموجبهــا 
تحــت الحمايــة المؤقتــة، وتالهــا عــام 2016 إصــدار الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بتصاريــح وعمــل األجانــب 
ــم  ــام 2016 ل ــى ع ــام 2011 إل ــن ع ــوريين م ــول الس ــماح بدخ ــذ الس ــن من ــة، لك ــذه الحماي ــمولين به المش
يكــن هنــاك أي الئحــة تنظيميــة تتيــح للســوريين إمكانيــة العمــل وفــق القانــون، بعــد ذلــك وضعــت قواعــد 
قانونيــة منظمــة فــي عــدد مــن المجــاالت، خصوًصــا لمواءمــة التشــريعات التــي تمثــل إشــكالية لجهــة إدارة 
الهجــرة والمهاجريــن، والســيما القوانيــن التــي تنظــم حــق التعليــم للســوريين والرعايــة األطفــال(22)(، وبهــذا 
فــإن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا ال يصنفــون وفــق القوانيــن التركيــة كالجئيــن، وبالتالــي حرمانهــم الكثيــر 
مــن الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا وفــق القانــون الدولــي فــي إطــار الهجــرة، وهــذا يعنــي أن الحمايـــة المؤقتــة 
تتضمـــن حـق البقـاء فـي تركيـا مـدة غيـــر محـددة، وحـق الحمايـة مـن العـودة القسـرية إلى سـورية، وكذلك 
ــى  ــول إل ــي والوص ــم النفس ــة والدع ــاعدة االجتماعي ــة والمس ــة والتعليمي ــات الصحي ــى الخدم ــول عل الحص

ســوق العمــل(23).
ــا  ــي بنته ــات الت ــل المخيم ــكنون داخ ــن يس ــم الذي ــمين، األول ه ــى قس ــا إل ــي تركي ــوريون ف ــم الس وينقس
الدولــة التركيــة لهــم، والقســم الثانــي وهــم األكبــر عــدًدا الذيــن يســكنون خــارج المخيمــات وال ســيما فــي 
المــدن الكبــرى، كإســطنبول والمــدن القريبــة مــن الحــدود مــع ســورية، وبالرغــم مــن أن أعــداد الســوريين 
المســجلين رســمًيا تجــاوزت ثالثــة مالييــن ونصــف عــام 2020 )ينظــر الجــدول رقم3(، فــإن عدد الســوريين 
القاطنيــن فــي المخيمــات يعــد قليــاًل عنــد المقارنــة، فضــاًل عــن كثيــر مــن الســوريين غيــر المســجلين فــي 
اإلدارات الرســمية ويقطنــون خــارج المخيمــات، وتــدار األخيــرة مــن قبــل المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة 
التــي تنظــم حيــاة الســوريين داخــل المخيمــات، وتعمــد إلــى توزيــع المهمــات إذ أوكلــت لمنظمــة الهــالل 
ــة الهجــرة  ــة داخــل المخيمــات، وفــق توجيهــات مديري ــة مســؤولية تأميــن الخدمــات الغذائي األحمــر التركي
وبحســب تعليماتهــا، وتبقــى حيــاة الســوريين داخــل المخيمــات أكثــر راحــة مــن الحيــاة خارجهــا، إذ تقــدم 
ــوريين  ــن الس ــر م ــدد األكب ــن الع ــة، لك ــك وزارة التربي ــة وكذل ــة مجاني ــات صحي ــم خدم ــة له وزارة الصح
ــر منهــم ال يســتطيعون التأقلــم مــع  يفضلــون العيــش خــارج تلــك المخيمــات، ويرجــع ذلــك إلــى أن الكثي

ــات(24). ــاة المخيم حي
جدول رقم )3( يوضح عدد الالجئين في تركيا
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الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر االتية:
ــنة8، 2019،  ــدد1، الس ــتنبول، الع ــة، اس ــة تركي ــا، رؤي ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــا: الالجئ ــود قاي محم  .1

.109 ص
محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص6.  .2

ــة  ــتمر لغاي ــاع مس ــي ارتف ــن ف ــداد الالجئي ــورية وأع ــة الس ــة األزم ــذ بداي ــاله من ــدول أع ــن الج ــظ م نالح
كتابــة هــذه الســطور والســيما فــي تركيــا، إذ ارتفــع أعــداد الالجئيــن مــن )14237( فــي عــام 2012م، إلــى 
(3.671.553( فــي عــام 2019م، ومــن المرجــح أن يصــل العــدد إلــى أكثــر مــن أربعــة مالييــن بحلــول عــام 

2022م، باإلضافــة إلــى الالجئيــن غيــر الرســميين، ويتواجــد أكثــر الســوريين فــي المناطــق الجنوبيــة التركيــة 

وفــي مدينــة إســطنبول و)الجــدول رقــم4( يوضــح ذلــك.
جدول رقم )4( التوزع السوريين على الواليات في تركيا لعام 2020

العددالواليةالعددالواليةالعددالواليةالعددالوالية

21.280أديامن87.960ماردين176.288بورصة482.483إسطنبول
15.313باتمان74.212قيصري147.018أزمير452.533غازي عنتاب

15.050صقاريا55.216كوجالي115.491كيليس438.330هاتاي
14.984شرناق49.690عثمانية112.136قونية423.600شانلي أورفا

13.214إالزغ28.594مالطيا95.933أنقرة243.933أضنة
13.017مانيسا23.111ديار بكر93.682قهرمان207.700مرسين
9.893نوشهير11.161موغال11.697دنيزلي12.734تكرداغ
179الواليات اخرى105إيرزنجان7.701بودرو9.312أفيون

 عن محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص6.
ً
المصدر: نقال

ونالحظ من الجدول أعاله أن غالبيـــة الســـوريين يتوزعـــون علـى الواليات الجنوبيـــة القريبـة مـن الحـدود 
الســـورية، ويرجع ذلـــك إلـــى قربهـا الجغرافـــي باإلضافة إلـى العـــادات والتقاليـد القريبـــة من سوريا، فضاًل 
عــن مدينــة إســطنبول التــي تعــد بمثابــة مركــز عمــل لهــم، وأن هــذا العــدد الهائــل مــن الالجئيــن اســتطاعت 

الحكومــة فــي توظيفهــم للتحقيــق مصالحهــا، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه فــي المطلــب التالــي.
المطلب الثاني: التحديات السياسية لالجئين السوريين في تركيا
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منــذ بدايــة األزمــة الســورية فتحــت تركيــا أبوابهــا لالجئيــن الســوريين، وأطلقــت عليهــم اســم )الضيــوف(، 
ــى  ــاب إل ــي خط ــا ف ــة( حالًي ــس الجمهوري ــذاك و)رئي ــوزراء آن ــس ال ــان( رئي ــب أردوغ ــب طي ــد دعا)رج وق
ســكان األناضــول إلــى إبــراز كــرم الضيافــة، وقــال) أن تركيــا تفتــح أبوابهــا للمظلوميــن مــن دون أي تمييــز 
ــرة،  ــمية مباش ــذه التس ــاب ه ــي أعق ــة(، وف ــول العرقي ــب واألص ــن والمذه ــث الدي ــن حي ــخاص م ــن األش بي
ومــن أجــل تســريع وتيــرة تقبــل الســوريين مــن قبــل المجتمــع، بــدأ باســتخدام خطــاب المهاجريــن واألنصار، 
انطالقــا مــن هجــرة رســول محمــد)ص( مــن مكــة إلــى المدينــة فــرارًا بدينهــم مــن االضطهــاد، ووجــد هــذا 
الخطــاب القبــول لــدى شــريحٍة كبيــرٍة مــن الشــعب، وانطلــق النــاس ليكونــوا أنصــاًرا للســوريين، بالمقابــل 
ــن  ــم، معارضي ــزب الحاك ــة للح ــة المعارض ــزاب السياس ــع واألح ــراد المجتم ــن أف ــٌر م ــدٌد كبي ــاك ع كان هن
الســتقبال الســوريين وانتقاداتهــم فــي هــذا الموضــوع، ممــا تســبب فــي حــدوث االعتــداءات علــى الســوريين 

مــن حين آلخــر(25).
واســتخِدَم الســوريون كورقــٍة للتنافس السياســي بيـــن األحزاب السياســـية، ألهـــداف سياســـية داخليـــة ال 
عالقـــة مباشـــرة وحقيقيـــة لهـــا بالالجئيــن الســوريين، إذ أطلقــت المعارضــة التركيــة إشــاعات بأن الســوريين 
يحصلــون علــى رواتـــب شـــهرية مـــن الحكومـــة والميزانيــة التركيـــة، وأّن الســـوريين يأخـــذون الوظائـــف 
وينافســـون األتراك عليهـــا، وأن السـوريون يرتكبـــون جرائـم ويهـددون الســـلم االجتماعي، وبـأّن السـوريين 
هـــم ســـبب ازدحـــام المواصالت العامـــة والمشافي وغيرها، وقد أخـــذت الحكومـــة التركيـــة فـــي محاولـة 
االحتواء اآلثار الســـلبية الناجمـــة عـــن ادعـــاءات المعارضة بالتضييـــق على الســـوريين وأنشـــطتهم والسيما 
في المدن الكبرى كإســـطنبول، وشـــنت حمالت واســـعة في آب من عام 2019 لضبـــط ومتابعـة أي مخالفـة، 
وإن كانـــت بســـيطًة يقـــوم بهـــا الســـوريون، األمر الذي أثر على نشـــاط الســـوريين بشـكٍل واضـــٍح وخاصـًة 
أنهـــم اعتـــادوا االنفتاح وتراخـــي وتعـــاون الســـلطات معهـــم، ثـــم ســـاد التعامـــل العقالني مـــع مشكالت 

السـوري(26). اللجـوء 
 وفــق اإلحصائيــة التــي أنشــأتها رابطــة البحــوث االقتصاديــة والسياســة الخارجيــة فــي عــام 2014 بلغــت 
ــة  ــزب العدال ــن ح ــرط )%20( م ــال ش ــوريا ب ــن س ــن م ــن القادمي ــتقبال الالجئي ــن اس ــن ع ــبة المدافعي نس
والتنميــة وحــزب الســالم الكبيــر وحــزب الشــعوب الديمقراطيــة مــن المشــاركين فــي اإلحصــاء بينمــا صــّوت 
لمصلحــة هــذا الخيــار )%7( مــن حــزب الشــعب الجمهــوري و)%4.4( مــن الحــزب القومــي التركــي مــن 
ــد  ــي تحدي ــااًل ف ــوع دوًرا فع ــذا الموض ــي ه ــي ف ــتقطاب السياس ــد أدى االس ــاء، وق ــي اإلحص ــاركين ف المش

ــن(27). ــاه الالجئي ــف تج ــورات والمواق التص
إّن المعارضــة التركيــة تحــاول إثــارة مســألة المهاجريــن الســوريين منــذ ســنوات بهــدف إحــراج الحكومــة، 
ــر إنســاني قــد يتســبب فــي اضطــراب الســلم االجتماعــي، وتعــد هــذه السياســة  وهــي تســتخدم أســلوًبا غي
ــط  ــل الضغ ــن أج ــتغاللها م ــن اس ــٍة يمك ــّوت أي فرص ــا ال تف ــي تركي ــة ف ــى أن المعارض ــا عل ــااًل صارًخ مث
ــث  ــم، حي ــي دول العال ــي باق ــاد ف ــس المعت ــى عك ــة عل ــي الزاوي ــره ف ــان( وحش ــب أردوغ ــب طي ــى )رج عل

ــة،  ــة تركي ــارن، رؤي ــل مق ــا تحلي ــا وألماني ــي تركي ــوريين ف ــتقبال الس ــراءات اس ــو، إج ــل طوبج ــن أم ــاًل ع نق  (25)

ص152-151.  ،2019 الســنة8،  العــدد1،  اســتنبول، 

محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص28.  (26)

(2(  إبراهيم أفه، مصدر سبق ذكره، ص34.  (27)
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دراسات محك
الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

تكــون المعارضــة اليســارية واالشــتراكية قريبــًة جــًدا مــن الالجئيــن وتدافــع عــن حقوقهــم، وعندمــا ترفــض 
الحكومــات قبــول الالجئيــن وتعمــد إلــى انتهــاك حقوقهــم تحــرص المعارضــة اليســارية فــي بلــدان العالــم 
ــا ال  ــي تركي ــن ف ــانية، لك ــة اإلنس ــوء والمعامل ــى اللج ــول عل ــي الحص ــن ف ــق الالجئي ــن ح ــاع ع ــى الدف عل
تســير األمــور علــى هــذا النحــو فالمعارضــة اليســارية أكثــر عــداًء تجــاه المهاجريــن مــن األوســاط اليمينيــة 
والمحافظــة، ومــن بيــن األمثلــة علــى ذلــك أن رئيــس بلديــة )بولــو( المنتمــي إلــى حــزب الشــعب الجمهوري 
قــرر بمســاندة أعضــاء حزبــه الذيــن يشــكلون أغلبيــًة داخــل المجلــس البلــدي التصديــق علــى قــرار يجعــل 
ــاه المفروضــة علــى الســوريين فــي هــذه المدينــة )10( أضعــاف مــا يدفعــه المواطــن  فواتيــر اســتهالك المي

التركــي(28).
ــراز  ــا إلب ــي تركي ــة ف ــة االقتصادي ــب األزم ــى جان ــن إل ــة الالجئي ــة قضي ــة التركي ــتخدمت المعارض واس
فشــل حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة التركــي فــي إدارة البــالد، فــكان رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري 
ــة  ــا مــا يمثلــه الالجئــون الســوريون مــن عــبٍء علــى ميزاني ــر دائًم المعــارض )كمــال كليتشــدار أوغلــو( يثي
ــة  ــة المخصص ــة للدول ــة العام ــن الخزين ــم م ــوال عليه ــرف األم ــوم بص ــة تق ــة، وأّن الحكوم ــة التركي الحكوم
ــطنبول  ــرة وإس ــي أنق ــة لبلديت ــة والتنمي ــزب العدال ــارة ح ــذي أدى إلى خس ــر ال ــراك، األم ــن األت للمواطني
خــالل االنتخابــات المحليــة لعــام 2019 لصالــح حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض، كمــا أن المعارضــة 
التركيــة اتخــذت موقًفــا موحــًدا تجــاه تجنيــس الســوريين، حتــى إن حــزب الحركــة القوميــة المعــروف بتوافقه 
مــع حــزب العدالــة والتنميــة أعلــن موقفــه فــي مســألة رفــض التجنيــس، إذ إن رئيــس الحــزب القومــي )دولــت 
ــأن تصريحــات الرئيــس التركــي المتعلقــة بمنــح الجنســية  بهتشــلي( ذكــر فــي تصريــح لوســائل اإلعــالم »ب
للســوريين أمــر غيــر مقبــول، وأن منــح الجنســية ليــس قــرارًا متعلقــا بالحالــة الكيفيــة للســيد الرئيــس«)(29)(.

واســـتغلت المعارضــة التركيـــة القضيـــة اإلنســانية لالجئيــن فـــي تركيـــا فـــي الصـــراع السياســـي مـــع 
الحكومـــة التركيـــة المتمثلــة بحـــزب العدالـــة والتنميـــة، إذ تبنـــت المعارضة التركيـــة المتمثلة فـــي حـــزب 
الشـــعب الجمهـــوري وحـزب الجيـد، سياسـة مضـادة للالجئين، واســـتغلت حالـة اللجـوء السـوري لخدمـة 
مصالحهـــا فـــي االستحقاقات االنتخابية المحلية للبلديـــات لعام 2019، وخلـق ذلـــك تعبئـة شـعبية تتضمـن 
بعـــض العنصريـة والكراهيـة، خاصـًة فـي وسـائل التواصـل االجتماعي ضـد الوجـود السـوري فـي تركيـا، إذ 
طفـــت فـــي الشـارع الشـعبي التركـي حالـة عـــداء تجـاه الالجئين كانـت مظاهرهـا تـــزداد بوضـوح يوًما بعـد 
يـــوم، وشـهدت مـــدن تركيـة عـدة حـــوادث عنيفـة ضـــد الالجئين، واسـتخدمت أحـــزاب المعارضة التركية 
بتوجهاتهـــا المختلفة قضيـــة الالجئين الســـوريين فـــي جميـــع االستحقاقات االنتخابية المتتالية مـــن البرلمان 

إلـــى الرئاســـة إلــى االنتخابــات المحليــة والمتمثلــة بالبلديــات(30).
وأصبــح الالجئــون الســوريون ورقــًة رابحــًة للمســؤولين األتــراك بشــقيها) الحاكــم والمعــارض( والســيما 
أثنــاء فتــرة االنتخابــات، إذ أكــد المســؤولون بشــكٍل مســتمر علــى ضــرورة عــودة الالجئيــن الســوريين إلــى 

ياســين أقطــاي، هــل يكــره األتــراك الالجئيــن حقــا؟، شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة، علــى الموقــع االلكترونــي      (28)

https://www.aljazeera.net/opinions،16/8/2021.
ــة إنســانية أم ورقــة ضغــط  ــا: قضي ــن الســوريين فــي تركي نقــاًل عــن محمــود حاكــم طومكــي، ملــف الالجئي  (29)

https://orient-news.net/ar/news_ االلكترونــي  الموقــع  علــى  نــت،  أورنــت  ودوليــة؟،  محليــة 
show/187840/0، 8/2/ 2021.

طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص27.  (30)

https://www.aljazeera.net/opinions
https://orient-news.net/ar/news_show/187840/0
https://orient-news.net/ar/news_show/187840/0
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بالدهــم، وأنهــم يعملــون علــى توفيــر األجــواء المالئمــة لعودتهــم، لذلــك عملــت الحكومــة التركيــة علــى 
توفيــر األمــن النســبي فــي مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون مــن خــالل االتفاقــات السياســية مــع روســيا، 
وتأهيــل البنــى التحتيــة وتطويرهــا، إذ عملــت تركيــا علــى االســتثمار بشــكل كبيــر فــي المشــافي والمــدارس 
والمســاجد والحدائــق العامــة والطــرق، كمــا افتتحــت جامعتــان تركيتــان فروًعــا لهمــا فــي الشــمال الســوري، 
ــًدا،  وســاعدت هــذه االســتثمارات التنمويــة فــي عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي مناطــق درع الفــرات تحدي
وتقديــم الحوافــر للالجئيــن الراغبيــن بتــرك المخيمــات ســواء لإلقامــة داخــل تركيــا أو العــودة إلــى ســورية، 
وتتضمــن هــذه الحوافــز تقديــم مبلــغ يقــارب)300( دوالر أمريكــي للشــخص الواحــد، وقــد ســاعدت هــذه 

الحوافــز الماليــة فــي تشــجيع الكثيريــن علــى اســتخدام المبالــغ المقدمــة لهــم للعــودة إلــى ســورية(31).
ــى  ــا، حت ــع أوروب ــة م ــاوض أو المقايض ــي التف ــوريين ف ــن الس ــة الالجئي ــتخدم ورق ــا تس ــًرا م ــا كثي إن تركي
فــي عمليــة )غصــن الزيتــون( عندمــا دخلــت تركيــا إلــى عفريــن فــي عــام 2018 وعارضــت أوروبــا وأميــركا، 
إذ هــددت تركيــا بفتــح أبــواب اللجــوء تجــاه أوروبــا، أي الحــرب السياســية، واســتمرت تركيــا فــي اســتخدام 
هــذه الورقــة  إلــى وقتنــا الحاضــر، وقــد نجــح األتــراك فــي هــذه السياســة، ومــا فتــح الحــدود أمــام الالجئيــن 
الســوريين فــي بدايــة عــام 2020 باتجــاه أوروبــا إال اســتمرار لسياســة تركيا فــي اســتخدام الالجئين الســوريين 
ورقــة سياســية للضغــط علــى أوروبــا(32)، كمــا مارســت تركيــا سياســة االبتــزاز بشــكٍل أوســع وحصلــت علــى 
ــق  ــن تدف ــد م ــوة للح ــن الرش ــرب م ــك كض ــي، وذل ــاد األوروب ــن االتح ــة م ــاعدات المالي ــن المس ــر م الكثي
ــاد  ــن االتح ــورو م ــارات ي ــة ملي ــى ثالث ــا عل ــت تركي ــد حصل ــة، وق ــدان األوروبي ــى البل ــا إل ــن منه الالجئي
ــب  ــا بحس ــى تقديمه ــاق عل ــم االتف ــرى ت ــغ أخ ــى مبال ــالوة عل ــام 2015، ع ــدة ع ــة واح ــي دفع األوروب

تطــورات الحالــة(33).
المبحث الثالث: تحديات الالجئين السوريين االقتصادية واالجتماعية في تركياـ

ُقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، تنــاول المطلــب األول التحديــات االقتصاديــة لالجئيــن الســوريين فــي 
تركيــا، فــي حيــن تنــاول المطلــب الثانــي التحديــات االجتماعيــة لالجئيــن الســوريين فــي تركيــا.

المطلب األول: التحديات االقتصادية لالجئين السوريين في تركيا

صــدرت الالئحــة الخاصــة بتصاريــح عمــل األجانــب الخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة واعتمدت عــام 2016، 
وقــد منحــت الالئحــة الحــق للســوريين الخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة بالتقــدم بطلــب الحصــول علــى تصريح 
ــون اســتخدام  ــة، بموجــب القان ــة المؤقت ــة الحماي ــن لحال ــاول الســوريين الخاضعي بالعمــل، إذ ســيكون بمتن
تصاريــح العمــل الخاصــة بهــم فــي الواليــات التــي منحتهــم تصاريــح اإلقامــة، وقــد حــددت المــادة )8( مــن 
الالئحــة ســقف االســتخدام والتوظيــف بحيــث أتاحــت الفرصــة لتشــغيل)%10( كحــد أقصــى مــن األجانــب 

ــر  ــات، تقدي ــور للدراس ــز جس ــة، مرك ــات غائب ــة وضمان ــادرات غائم ــن مب ــودة الالجئي ــات، ع ــدة الدراس وح  (31)

ــي2018، ص5-4. ــرين الثان ــر/ تش ــف، نوفمب موق
طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص29.  (32)

ــات  ــون للدراس ــز حرم ــي، مرك ــازار السياس ــي الب ــوريين ف ــن الس ــة الالجئي ــات، محن ــة السياس ــدة دراس وح  (33)

المعاصــرة، الدوحــة، تحليــل سياســي، 24 كانــون الثانــي/ ينايــر2019، ص8.
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ــت  ــا، ونظم ــل فيه ــب إذن العم ــي يطل ــأة الت ــي المنش ــراك ف ــن األت ــوع العاملي ــن مجم ــا، م ــن مؤقًت المحميي
ــب  ــن دورات التدري ــة م ــع الحماي ــون لوض ــب الخاضع ــتفيد األجان ــر، ويس ــب آخ ــن جان ــم م ــؤون عمله ش
المهنــي التــي تقيمهــا مؤسســة العمــل التركيــة مجاًنــا، بشــرط أن يكونــوا خاضعيــن للحمايــة المؤقتــة مــدة 6 

أشــهر على األقــل(34).
وفيمــا يتعلــق بإقامــات العمــل النظاميــة فقــد بلــغ مجمــوع إقامــات العمــل لالجئيــن الســوريين منــذ عــام 
2011 حتــى نهايــة عــام 2016(20.891( إقامــة عمــل، وهــو مــا يمثــل )%1( فقــط مــن مجمــوع الالجئيــن 

ــة للحصــول  ــة، وترجــع النســبة المتدني ــوزارة العمــل والضمــان االجتماعــي التركي ــأ ل فــي ســن العمــل وفًق
ــباٍب  ــوق ألس ــل س ــورية داخ ــة الس ــي للعمال ــدد الكل ــًة بالع ــوريين مقارن ــة للس ــل النظامي ــة العم ــى إقام عل
ترتبــط بقانــون العمــل التركــي، وكونهــا تحتــاج ألوراٍق ثبوتيــٍة وإقامــٍة نظاميــٍة، وهــو مــا ال يتوفــر لــدى غالبيــة 
العمــال الســوريين، األمــر الــذي جعــل غالبيتهــم يعملــون دون تصاريــح عمــل رســمية تضمــن لهــم حقوقهــم 

ــة(35). العمالي
ــيٍّ أو  ــى أي حقــوٍق أو ضمــاٍن قانون ــه ال يحــق للعامــل الحصــول عل ــي أّن ــح يعن ــدون تصري وإّن العمــل ب
تأميــٍن اجتماعــيٍّ أو تعويــٍض فــي حــال حصــول إصابــة عمــل، ألّن الضمــان الصحــي مرتبــٌط حصــًرا بــإذن 
العمــل، لذلــك لــن تحصــل علــى الرعايــة الصحيــة أو تأميــن األمومــة المدفوعــة مــن قبــل صاحــب العمــل، 
ــد  ــيٍّ ق ــٍر مهن ــن أي خط ــه أو ع ــل عن ــض العام ــم تعوي ــن يت ــل، فل ــي العم ــادث ف ــدوث أي ح ــال ح ــي ح وف
يتعــرض لــه، وفــي حــال حــدث خــالف بيــن صاحــب العمــل والموظــف ال يحــق للموظــف التقــدم بطلــب 
للمحكمــة، وإذ مــا قــرر صاحــب العمــل إقالــة الموظــف الــذي ال يحمــل تصريــح عمــل فلــن يكــون للموظف 
مؤهــاًل للحصــول علــى مكافــأة أو تعويــض نهايــة الخدمــة، وليــس هنــاك مــا يضمــن لــه تســلم راتبــه، ومــن 
ناحيــة أخــرى، وفــي حــال قيــام الجهــات اإلداريــة بالســؤال عــن إذن العمــل للعامــل الــذي ال يمتلكــه، فيحــق 

للماليــة فــرض غرامــٍة علــى كلٍّ مــن صاحــب العمــل والعامــل علــى حــٍد ســواء(36).
وقــد اضطــر الكثيــر مــن الســوريين إلــى اللجــوء إلــى مهــن لــم يزاولوهــا مــن قبــل، ال ســيما أنهــم ال يتقنون 
اللغــة التركيــة، مــا جعــل الخيــارات أمامهــم محــدودًة، وبالتالــي كانــت المعامــل والمصانــع التركيــة الخيــار 
ــز بالعمــل الشــاق وطــول ســاعات العمــل، وفــي الوقــت نفســه يتقاضــون  األنســب، بالرغــم مــن أنهــا تتمي
أجــوًرا أقــل مــن أجــور العمــال األتــراك، وكذلــك عمــل الكثيــر مــن الســوريين بأجــٍر يومــيٍّ فــي ورشــات 
مهنيــة مختلفــة كالبنــاء واألكســاء والتمديــدات الصحيــة، وهــذا العمــل يتطلــب )10( ســاعات علــى األقــل 
ــن  ــوريين مم ــض الس ــن بع ــتمرار، وتمك ــف باس ــل للتوق ــذا العم ــرض ه ــاق، ويتع ــل الش ــن العم ــا م يوميًّ
يمتلكــون مهــارات فــي مهــن مثــل النجــارة والحــدادة والكهربائيــات وغيرهــا مــن العثــور علــى عمــل لــدى 
األتــراك فــي اختصاصاتهــم نفســها، كذلــك تمكــن خريجــو اللغــة اإلنكليزيــة مــن العثــور علــى فــرص مناســبة 
برواتــب جيــدة عبــر العمــل كمترجميــن لــدى مؤسســات ســورية أو عربيــة أو منظمــات غربيــة، بينمــا تعــذر 

ــن  ــتفادة م ــن االس ــة م ــة المؤقت ــمولين بالحماي ــوريين المش ــن الس ــن الالجئي ــو، تمكي ــأن أوغل ــاء ش رميس  (34)

الخدمــات العامــة: المشــكالت التــي تبــرز فــي قضايــا الصحــة والتعليــم ومقترحــات الحلــول، ترجمــة: علــي 
ــو2021، ص15. ــران/ يوني ــة، 11حزي ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــخ، مرك كم

محمد العبد الله، مصدر سبق ذكره، ص14.  (35)

طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص58-57.  (36)
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عليهــم العمــل لــدى شــركات تركيــة كــون ذلــك يفــرض أن يتقــن اللغــة التركيــة إلــى جانــب اإلنكليزيــة(37).
ــرون  ــى كثي ــب، إذ عان ــة الرات ــل وقل ــاعات العم ــول س ــى ط ــوريين عل ــال الس ــكالت العم ــر مش وال تقتص
عمليــات احتيــال قــام بهــا بعــض أربــاب العمــل، مســتغلين عــدم وجــود قوانيــن تحمــي الســوريين وتحفــظ 
ــال  ــي مج ــون ف ــن يعمل ــخاص الذي ــيما األش ــرة وال س ــال كبي ــات احتي ــرون لعملي ــّرض آخ ــم، وتع حقوقه
اإلنشــاءات التــي تعــد أصعــب األعمــال فــي تركيــا، إذ يمتنــع أغلــب أصحــاب الورشــات عــن إعطــاء األجــور 
حتــى ينتهــي العمــل فــي الورشــة، وقــد يســتمر العمــل فيهــا أحياًنــا ألشــهر، ومــن جانــب آخــر أســس بعــض 
ــوا  ــم، فقام ــادي له ــل اقتص ــر دخ ــن توفي ــم م ــااًل تمكنه ــمال أعم ــون رأس ــن يملك ــوريين الذي ــن الس الالجئي
ــاًل  ــم دخ ــت له ــوريين وأمن ــض الس ــة لبع ــة مربح ــذه التجرب ــت ه ــة، وكان ــالت تجاري ــم ومح ــاح مطاع بافتت
ــاح  ــى افتت ــا عل ــي صرفه ــغ الت ــور والمبال ــل األج ــي تحصي ــى ف ــر حت ــض اآلخ ــل البع ــن فش ــي حي ــا، ف عالًي
المحــل أو المطعــم، بــل إن بعضهــم خســر أضعــاف المبالــغ التــي وضعهــا واضطــر إلــى إغــالق المحــل بعــد 
مــدة قصيــرة، وفــي المقابــل فــإن الســوريين الذيــن افتتحــوا محــاالت مميــزة لــم يكونــوا مرتاحيــن، وعانــوا 
ــب  ــة والضرائ ــالت المرتفع ــور المح ــى أج ــة إل ــررة، إضاف ــرقات متك ــم لس ــا تعرضه ــرة، منه ــكالت كثي مش
ــن  ــات م ــن المضايق ــة م ــوريون لجمل ــال الس ــرض العم ــا تع ــات، كم ــا للبلدي ــي يدفعونه ــات الت والمخالف
العمــال األتــراك الذيــن تأثــروا بطبيعــة الحــال بوجــود يــد عاملــة شــابة ورخيصــة، مــا أســس لتنافــر امتــد إلــى 

بعــده االجتماعــي(38).
وتشــير اإلحصــاءات التــي جمعتهــا وزارة العمــل واألمــن االجتماعــي التركيــة إلــى أن مــا ال يقــل عــن   
نصــف الســوريين فــي عمــر العمــل الــذي يزيــد عددهــم علــى مليونيــن يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي، 
والغالبيــة العظمــى مــن هــذه النســبة مــن الرجــال أمــا نســبة النســاء العامــالت فمنخفضــة تصــل ذروتهــا )7%) 
مــن النســاء فــي الفئــة العمريــة )30 إلــى 44( عاًمــا، ويواجــه الالجئــون الذيــن يتلقــون حالًيــا الدعــم النقــدي 
مــن برنامــج الحــواالت النقديــة الــذي يمولــه االتحــاد األوروبــي )المســاعدات االجتماعيــة( خطــر فقــدان 
المنافــع المتأتيــة لهــم إذا مــا عملــوا فــي القطــاع الرســمي، وإضافــة إلــى ذلــك هنــاك التمايــز المرتبــط فــي 
ــه أن يســعى إلــى البحــث  ــه الالجــئ يحــدد المــكان الــذي يمكــن ل المواقــع، ألنًّ الموقــع الــذي يســجل في
عــن فرصــة عمــل رســمية، لذلــك نجــد أن كثيــًرا مــن الســوريين الذيــن انتقلــوا إلــى األســواق األكثــر نشــاًطا 
عمالًيــا  مثــل إســطنبول وأنقــرة وأزميــر ال يمكنهــم البحــث عــن فــرص العمــل الرســمية هنــاك إال إذا غيــروا 

موقعهــم المســجل، ويتضمــن ذلــك خوضهــم فــي إجــراءات إداريــة متعبــة ومكلفــة ماديــًا(39).
ويعيــش نحو)%50( مـــن الســـوريين في تركيا تحـــت خـــط الفقـــر، و)%20( مـــن األســر الســـورية   
ليـــس لديهـا أفـــراد عاملـون، و)%65( مـن األسر السـورية تعتمـد علـى العمـــل فـي االقتصاد غيـر الرسـمي، 
وهـــذا يعنـــي عـــدم تمكنهـم مـــن الحصـول علـــى حقوقهـــم القانونيـة، وباإلضافـــة إلـى ذلـــك نجـد تفشي 
ظاهــرة عمالــة األطفــال الســوريين(40)، ويرجــع ذلــك إلــى الحاجــة إلــى العمــل وتغطيــة النفقــات الشــخصية 
وصعوبــة الدراســة فــي المــدارس التركيــة، وإن الكثيــر مــن األطفــال أبــدوا عــدم رغبتهــم فــي مواصلــة التعليم 

المصدر نفسه، ص59-58.  (37)

طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص59.  (38)

ســيرما ديميــر ســيكير وآخــرون، إدمــاج الالجئيــن فــي ســوق العمــل التركــي، نشــرة الهجــرة الدوليــة، مركــز   (39)

ــران2018، ص11-10. ــدد58، حزي ــفورد، الع ــة أكس ــي جامع ــاء الدول ــم األنم ــي ق ــن ف ــات الالجئي دراس
محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص10.  (40)
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دراسات محك
الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

نتيجــة لتدنــي مســتوى تحصيلهــم عــن مســتوى أقرانهــم فــي الفصــل وشــعورهم بالحــرج، وكذلــك الفــارق 
الزمنــي العمــري بيــن التلميــذ وزمالئــه الذيــن ســبقوه فــي التعليــم نتيجــة اللغــة التركيــة الجديــدة، والرغبــة 
فــي تحســين مســتوى دخــل األســرة بســبب كثــرة عــدد أفرادهــا، وجديــر بالذكــر أن كل القوانيــن والتشــريعات 
الدوليــة والمحليــة الخاصــة بتشــغيل األطفــال نصــت علــى منــع تشــغيل األطفــال أكثــر مــن ســت ســاعات 
عمــل كل يــوم ألطفــال عمرهــم )15( عاًمــا فأكثــر، أّمــا األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ذلــك فــال يجــوز 

تشــغيلهم بــأي حــال مــن األحــوال، ومــع هــذا ال يتــم التقيــد بتلــك القوانيــن فــي معظــم األحيــان(41). 
ويعانــي معظــم األطفــال الســوريين العامليــن مــن بعــض األمــراض النفســية، مثــل تبلــد اإلحســاس   
وانعــدام العاطفــة، إذ يحــرم األطفــال الذيــن يعملــون فــي ســن مبكــرة مــن االســتمتاع بمراحــل طفولتهــم، 
ــا  ــة عندم ــورة خاص ــيس بص ــذه األحاس ــم ه ــا وتراوده ــس واحترامه ــر النف ــدم تقدي ــن ع ــك م ــون كذل ويعان
يقارنــون أنفســهم بأقرانهــم، ويتعــرض األطفــال أثنــاء عملهــم العتــداءات مــن أصحــاب العمــل ومــن الزبائــن 

ــر فــي نفســياتهم ويشــعرهم باالضطهــاد(42). ــد يتعاملــون معهــم بقســوة وعنــف األمــر الــذي يؤث ــن ق الذي
واضطــرت المــرأة الســورية فــي أماكــن وجودهــا فــي المــدن التركيــة إلــى طــرق بــاب ســوق العمــل، بعــد 
ــاة أســرتها تســتقر طــول ســنوات  ــدأت حياتهــا وحي ــة، وب ــة مــن ناحي أن انتهــت موجــة المســاعدات اإلغاثي
الحــرب، وغيــاب أفــق الحــل، وتالشــي األمــل بعــودة قريبــة إلــى ســورية مــن ناحيــة أخــرى، وتعيــش المــرأة 
الســورية فــي تركيــا اليــوم وضًعــا اقتصادًيــا أقــل مــا يمكــن أن يوصــف بــه أنــه قــاس وصعــب، وقــد دخلــت 
ــي  ــل ف ــى العم ــاء عل ــن النس ــر م ــرت الكثي ــرة، إذ أجب ــل مضط ــوق العم ــى س ــا إل ــي تركي ــورية ف ــرأة الس الم
محاولــة للتغلــب علــى عــبء ضغــط الواقــع االقتصــادي عليهــا وعلــى أســرتها، وقامــت بعــدد مــن األعمــال 
التــي لــم تعهدهــا مــن قبــل، واختلــف وضــع المــرأة الســورية العاملــة فــي تركيــا بيــن مدينــة وأخــرى بحســب 
ــي تواجــه المــرأة الســورية فــي  ــات الت ــا يتيحــه مــن فــرص أمامهــا، وإن العقب مــا يفرضــه ســوق العمــل وم
ســوق العمــل التركــي هــي اللغــة التركيــة، وبذلــك كانــت نســبة إمكانيــة توظيــف المــرأة قريبــة مــن الصفــر 
فــي قطاعــات أخــرى غيــر الزراعــة، ويمنــع ذلــك تطورهــن المهنــي، ومــن بيــن العوائــق التــي تحــول دون 
اندمــاج النســاء فــي ســوق العمــل هــو نقــص الدعــم، فضــاًل عــن االلتزامــات العائليــة، وأن غيــاب التعليــم 
هــو الســبب وراء توظيــف النســاء بشــكل أساســي فــي قطــاع الزراعــة، األمــر الــذي يتطلــب عمالــة رخيصــة 

مــن دون شــهادة أو مهــارات مســبقة(43).
ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــيما ف ــي، الس ــاد الترك ــى االقتص ــر عل ــكل كبي ــوريين بش ــن الس ــألة الالجئي ــرت مس وأث
النــزاع، وقــد مســت هــذه المســألة مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ســواء الماليــة النقديــة أو التجاريــة، ومنهــا 
منافســـة الســـوريين لألتراك فـي ســـوق العمـل وعلـى الوظائـــف ال سيما أن االقتصاد التركـــي فـي السـنوات 
االخيرة لـــم يعـــد يشـــهد معدالت النمـــو ذاتهـــا، ولـــم يعـــد ينتـج فـــرص عمـــل كثيـــرة، فضاًل عن منافسـة 
العمـــال الســـوريين لألتراك، وارتفاع تكاليـــف المعيشة علـــى األتراك وال سيما ارتفاع المســـاكن فـــي بعـض 
ــر  ــط عب ــرق األوس ــي دول الش ــة لمواطن ــت وجه ــي كان ــياحة الت ــل الس ــع مداخي ــة، وتراج ــق الجنوبيـ المناط

ــة  ــطنبول »دراس ــي إس ــوريين ف ــال الس ــة األطف ــى، عمال ــالل المصطف ــعد وط ــام الس ــى حس ــر إل ــد ينظ للمزي  (41)

ميدانيــة«، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، 24 كانــون األول/ ديســمبر 2018، ص20-16.
حسام السعد وطالل المصطفى، مصدر سبق ذكره، ص 21.  (42)

طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص64-63.  (43)
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ــي تحتضــن أقاربهــا مــن  ــة الت ــون خاصــة بالنســبة للعائــالت التركي ــاع نســبة الدي األراضــي الســورية، وارتف
الالجئيــن الســوريين، وهــو مــا لــه تأثيــر مباشــر علــى الميزانيــة العامــة للدولــة(44).

وقد تزايـــد االستياء الشـــعبي وعـــدم الرضـا مـن قبـــل الشـعب التركـــي تجـاه الالجئين الســـوريين الذيـن 
تؤويهـــم بالدهم، إذ يعتقـــد عـــدد كبيـــر مـــن األتراك أن الالجئين الســـوريين قـــد حرموهم من وظائفهم، وأن 
الحكومــة أنفقــت علــى هــؤالء النــاس كثيــرًا مــن المــوارد، وتنتشــر هــذه القناعــة باطــراد وبشــكل مســتمر، 
ويســود جـــو مـــن العـــداء والتمييـــز المتزايد ضـــد الســـوريين فـــي تركيـــا وهذا مــا نالحظه مــن االعتداءات 
علـــى أماكـــن العمـــل العائـــدة لســـوريين فـــي مدينــة إســـطنبول(45)، وســنتحدث عــن هــذا الموضــوع فــي 

المطلــب القــادم.
المطلب الثاني: التحديات االجتماعية لالجئين السوريين في تركيا

ــات  ــا، فالحاج ــوا إليه ــي نزح ــن الت ــن واألماك ــبة للنازحي ــة بالنس ــاء مختلف ــوء أعب ــة اللج ــل عملي تحم
ــا  ــي ينهجه ــات الت ــى النفاي ــواًل إل ــذاء وص ــواء والغ ــة واإلي ــل والصح ــم والعم ــن التعلي ــدًءا م ــية ب األساس
ــا علــى  ــا اقتصادًي الالجئيــن تتطلــب تكلفــة اقتصاديــة معينــة، وأن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا شــكل عبًئ
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــى المعون ــتهم عل ــي معيش ــوريين ف ــن الس ــد )%82( م ــة، إذ يعتم ــة للدول ــة العام الميزاني
الدولــة، وهــذا يشــكل نوًعــا  مــن االســتياء لــدى الســكان الفقــراء فــي معظــم المــدن الكبيــرة(46)، وإن زيــادة 
ظهــور الســوريين فــي عمــوم أنحــاء البــالد جعلهــم واحــدة مــن القضايــا المحــددة لجدولــة أعمــال الــرأي 
العــام التركــي، والتصــور المســبق عــن تســول الســوريين فــي كل مــكان تقريــب فــي طوابيــر المشــافي، وعــن 
ــكاب  ــاًل الرت ــر مي ــم أكث ــن أنه ــن، وع ــكان المقيمي ــال الس ــع أطف ــية م ــول الدراس ــم الفص ــاركة أوالده مش
الجريمــة، واألهــم مــن ذلــك التصــور بحصــول كافــة الســوريين علــى الجنســية وحقــوق المواطنــة كان ســبًبا 
فــي شــيوع الســلوك الســلبي تجــاه الســوريين، كمــا أن تكاثــف الســكان الســوريين الذيــن يعيشــون فــي البــالد 
ــي،  ــك االجتماع ــاج والتماس ــوع االندم ــى موض ــلًبا عل ــت س ــات( انعكس ــكيلهم )كنتاون ــد لتش ــد مه كان ق
ــك  ــاد، وبذل ــى االقتص ــا عل ــكلون عبًئ ــم يش ــوريين بأنه ــن الس ــى الالجئي ــر إل ــي تنظ ــع الترك ــة المجتم فأغلبي

ــن فــي البــالد(47).  ــا واســتغاللًيا ضــد الســوريين الموجودي ــا تمييزًي اتخــذوا نهًج
وقامــت بعــض األحــزاب المعارضــة باســتهداٍف منهجــيٍّ لالجئيــن الســوريين، وعّدتهم إحدى المشــكالت 
التــي تؤثــر فــي حيــاة الشــعب التركــي، وبــدأت األحــزاب السياســية التــي تســعى لتحقيق بعــض المكاســب في 
السياســة الداخليــة، بــإدارة حمــالت اســتفزازية ضــد الســوريين، إذ إّن هنــاك تركيــًزا علــى الســلبيات الفرديــة 
التــي ســببها الســوريون وتضخيًمــا لبعــض األمــور، مــن أجــل تغييــر رأي الجمهــور الــذي لــم يكــن منزعًجــا 

ينظــر إلــى كل مــن بشــوع حســام، تأثيــر أزمــة الالجئيــن الســوريين علــى دول الجوار-دراســة حالــة تركيــا-،   (44)

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة العربــي بــن مهيــدي-أم البواقــي-، 
الجزائــر، 2020، ص45-47، وكذلــك محمــد ســهيل الدروبــي وآخــرون، مصــدر ســبق ذكــره، ص25.

ــي  ــاكل الت ــرية والمش ــادة القس ــا »اإلع ــي تركي ــن ف ــن الموجودي ــن للالجئي ــر آم ــتقبل غي ــاس، مس ــز ليغت أي  (45)

تعترضهــم فــي الحصــول علــى فــرص عمــل قانونيــة دراســة ميدانيــة« ترجمــة: علــي كمــخ، مركــز حرمــون 
للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، أيلــول/ ســبتمبر 2019،ص11-10.

محمود قايا، مصدر سبق ذكره، ص113-112.  (46)

غوكهان تنجل وسليمان أكيجي، مصدر سبق ذكره، ص14-13.  (47)
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مة
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دراسات محك
الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

ــتباكات  ــى اش ــق إل ــض المناط ــي بع ــع ف ــتفزاز والقم ــالت االس ــت حم ــد تحول ــوريين، وق ــود الس ــن وج م
ــا  ــم، كم ــن عمله ــوريين وأماك ــض الس ــتهداف بع ــا، واس ــن الضحاي ــد م ــع العدي ــراك ووق ــوريين وأت ــن س بي
ــذه  ــلبي، وإن ه ــج س ــت ذات نه ــوريين كان ــة الس ــول قضي ــة ح ــف التركي ــرها الصح ــي تنش ــار الت أن األخب
الحمــالت أثــرت كثيــًرا فــي الــرأي العــام التركــي حيــال الالجئيــن الســوريين(48) ) ينظــر الجــدول رقــم5(.

جدول رقم )5( يوضح العالقة بين الالجئين السوريين والمجتمع التركي

20162019الحالة

تقبل األتراك بوجود السوريين 
معهم في مدينة واحدة

72.4%40%

تقبل األتراك بوجود السوريين في 
العمل أو المدرسة

57.1%31%

تقبل األتراك بوجود السوريين 
كجيران أو أصدقاء

40.8%21%

تقبل األتراك بوجود السوريين في 
المنزل أو داخل األسرة

13.7%7%

 عن طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص32.
ً
المصدر: نقال

ونالحــظ مــن الجــدول أعــاله كيــف تغيــرت نظــرة المجتمــع التركــي اتجــاه الالجئيــن الســوريين، ويرجــع 
ذلــك إلــى تأثيــر األحــزاب المعارضــة وتوظيفهــا لوســائل اإلعــالم وتحكمهــا بالــرأي العــام مســتغلين تدهــور 

وتراجــع االقتصــاد التركــي.
وإن أحــد أهــم العوامــل وراء المواقــف والســلوكيات الســلبية تجــاه المهاجريــن هــو الشــعور بــأن لجــوء 
ــي يمكــن تنميتهــا مــن  ــد، وقــد شــكلت هــذه التصــورات الت ــا مــن التهدي ــح نوًع ــا أصب الســوريين فــي تركي
مصــادر مختلفــة أســاس النزاعــات بيــن الســكان المحلييــن، ويرجــع ذلــك ليــس لســبب المصالــح االقتصادية 
ــن  ــرات بي ــت توت ــد حدث ــات، وق ــذه الصراع ــي ه ــبًبا ف ــت س ــة كان ــة واألمني ــل الثقافي ــب، إذ إن العوام فحس
األتــراك والســوريين وال ســيما فــي مــدن غــازي عنتــاب وشــانلي أورفــا وإســطنبول، وينظــر أغلبيــة المجتمــع 
التركــي إلــى الســوريين علــى أنهــم تهديــٌد للنظــام االجتماعــي واألخالقــي مــن ناحيــة الطــالق وانتشــار تعــدد 
الزوجــات، ويعتقــد )%62( مــن المجتمــع التركــي أن الســوريين متورطــون فــي جرائــم مثــل العنــف والســرقة 
ــرى المجتمــع  ــًدا للنظــام العــام والســالم، وي ــزاز والمخــدرات والبغــاء، وبذلــك فهــم يشــكلون تهدي واالبت
التركــي أن الســوريين تســببوا فــي تغييــرات كبيــرة فــي التركيبــة الديموغرافيــة فــي المــدن التــي يقطنــون فيهــا، 
وبذلــك بــات الســوريون يعــدون منافســًا لألتــراك فــي مجــاالت الخدمــات األساســية مثــل الصحــة والتعليــم 
وخدمــات البلديــات، حتــى إن الخدمــات التــي تقدمهــا بعــض المؤسســات أصبحــت غيــر كافيــة فــي مواجهــة 
ــق  ــص يخل ــذا النق ــم، وه ــد تعبيره ــى ح ــوريين عل ــود الس ــن وج ــم ع ــع الناج ــر المتوق ــكاني غي ــو الس النم

طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص32-31.  (48)
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اضطرابــات فــي المجتمــع المحلــي(49).
ــوام  ــي األع ــن ف ــاه الالجئي ــي تج ــع الترك ــا المجتم ــي أظهره ــوة الت ــف واإلخ ــاعر التعاط ــت مش وتحول
األولــى مــن الحــرب فــي ســوريا إلــى أخــرى أكثــر عدائيــٍة ضدهــم، وهــذه المشــاعر وردود الفعــل المتزايــدة 
ليســت وليــدة ليلــة وضحاهــا، بــل دأبــت األحــزاب السياســية التركيــة علــى تغذيتهــا مســتخدمة ذلــك كورقــة 
ــية  ــات الرئاس ــي االنتخاب ــوات ف ــن األص ــد م ــب المزي ــية، وكس ــب سياس ــق مكاس ــل تحقي ــن أج ــة م رابح
ــراف  ــن األط ــية بي ــرب سياس ــود ح ــى وق ــات إل ــذه الخالف ــي ه ــوريون ف ــول الس ــة، فتح ــة التركي والبرلماني
المتنافســة، ويتأثــر الشــارع التركــي بمــا يدلــي بــه السياســيون األتــراك مــن مواقــف علــى نطــاق واســع، وعلــى 
ســبيل المثــال قــال رئيــس حــزب الحركــة القوميــة )دولــت بهجلــي( فــي أحــد تصريحاتــه لصحيفــة تورغــون 
التركيــة: »إن الهجــرة غيــر النظاميــة هــي غــــزو بــال اســم، إنهــا مؤامـــرة علــى هيكلنــا الديموغرافــي ومــن 
الضــروري التحقيــق فــي بصمــات القــوى العالميــة واإلقليميــة فــي هــذه الهجــرة غيــر النظاميــة«، وكان )كمــال 
كليجــدار أوغلــو( رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض قــد وعــد أنصــاره »بأنــه ســيعيد الســوريين 
إلــى بالدهــم فــي غضــون عاميــن فــي حــال نجــح فــي االنتخابــات المقبلــة وأصبــح رئيــس البــالد، مؤكــًدا 
لهــم أّن لديــه خطــة جاهــزة لتنفيــذ ذلــك، تتمثــل فــي عقــد صلــح مــع حكومــة بشــار األســد، وإعــادة فتــح 
الســفارة التركيــة فــي دمشــق والســعي للحصــول علــى التمويــل الــالزم مــن االتحــاد األوربــي لبنــاء مــدارس 

وشــركات ومصانــع للســوريين فــي بالدهــم«(50).
ــّيات  ــض الحساس ــه بع ــد تواج ــرى، ق ــن دول أخ ــن م ــتضيف الجئي ــي تس ــدان الت ــروف أن البل ــن المع وم
والمشــاكل بيــن أبنــاء البلــد والالجئيــن، لكــن مــا حصــل فــي بعــض المــدن التركيــة فــي اآلونــة األخيــرة هــو 
أن أي مشــكلة أو خطــأ يرتكبــه أي الجــئ ســوري، يدفــع ثمنــه جميــع الســوريين اآلخــرون فــي البــالد، وهــذا 
مــا جــرى فــي عــدة مناطــق فــي تركيــا، آخرهــا فــي )حــي ألتينــداغ( فــي أنقــرة، حيــث تســبب مقتــل شــاب 
ــراك  ــرة مــن الشــباب األت ــد آخــر ســوري بعــد مشــاجرة بينهمــا، فــي هجــوم مجموعــات كبي تركــي علــى ي
ــم  ــم ومطاعمه ــياراتهم ومتاجره ــران بس ــوا الني ــورية، إذ أضرم ــة الس ــالت التجاري ــم والمح ــى المطاع عل
ــا  ــم بم ــة له ــالت ال عالق ــك المح ــاب تل ــن أن أصح ــم م ــة بالرغ ــالت الزجاجي ــات المح ــوا واجه وحطم
حــدث، وحبســت أســر ســورية نفســها فــي المنــازل وشــد آخــرون الرحــال فــي صبــاح اليــوم التالــي هاربيــن 

مــن المنطقــة خشــية االنتقــام العشــوائي الجماعــي(51).
إّن الواقـــع يشـــير إلـى أن الســـوريين فـي تركيـا مـن أقـــل الجماعـات المثيرة للشـغب، ومـــن أقلها ارتكاًبا 
للجرائـــم والمخالفات، وقـــد جـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته رئاســـة حقـــوق اإلنسان التابعـــة لحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكـــم، أن نسـبة الجرائـم التـــي ارتكبهـا سـوريون فـــي تركيـا مقارنـة مـع النســـبة العامـة ضئيلـة 
للغايـــة، وبحســـب وزارة الداخليـة فـــإن نسـبة جرائـم السـوريين فـي تركيـا بلغـــت )%1.32( وذلـك مـا بيـن 
أعـــوام 2014-2017، وفـــي تصريـح لوزيـر الداخليـة التركـي )سـليمان صويلـــو(، قال: »أن نسـبة ارتـكاب 
الســـوريين للجرائـــم فـــي تركيـــا ضئيلـــة جدًا، وأنهـا تعـــادل نصـف ارتـــكاب األتراك للجرائـم فـــي تركيـا« 

للمزيد ينظر إلى طالل مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص40-36.  (49)

ــاعر  ــج مش ــي تأجي ــة ف ــزاب التركي ــا دور األح ــا: م ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــن، الالجئ ــار حس ــن هيف ــاًل ع نق  (50)

/cibara/moc.cbb.www//:sptth ــي ــع االلكترون ــى الموق ــي، عل ــي عرب ــي س ــي ب ــم؟، ب ــداء ضده الع
.2021/9/middleeast-58327414، 2

المصدر نفسه.  (51)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58327414
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58327414
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دراسات محك
الالجئون السوريون في تركيا )األبعاد والتحديات(

وأوضــح الوزيــر أن قســًما كبيــًرا مــن تلــك النســبة الخاصــة بالســوريين يتعلــق بالــزواج بالقاصــرات وهــو مــا 
يعد جرًما فـــي القانـــون التركـــي، بخالف مـــا هـــو متعـــارف عليـه بيـن الســـوريين فـــي بالدهم(52).

ــا  ــة ومتابعته ــم اللغ ــاج وتعل ــم االندم ــاريع دع ــوص مش ــامٍّ بخص ــوٍح ت ــدم وض ــك ع ــزال هنال ــا ي وم
ــجيل  ــض تس ــا يرف ــد منه ــإن العدي ــمية ف ــة الرس ــد اللغ ــن معاه ــر م ــر كثي ــن توف ــم م ــوريين، وبالرغ ــع الس م
الســوريين، وكذلــك ليــس هنــاك متابعــة مــن قبــل الحكومــة ودوائــر الهجــرة للتعــرف علــى تطــور حالــة تعلــم 
ــدد  ــإّن ع ــك ف ــن ذل ــم م ــي، وبالرغ ــاد األوروب ــام االتح ــي نظ ــود ف ــو موج ــا ه ــابه لم ــو مش ــى نح ــة، عل اللغ
الســوريين الذيــن اســتطاعوا تعلــم اللغــة التركيــة يعــد مقبــوالً إلــى حــٍد مــا، ســواء فــي معاهــد لغــة خاصــة 
ــن  ــال الذي ــبة لألطف ــدراس بالنس ــي الم ــراك، أو ف ــن أت ــدى مواطني ــل ل ــالل العم ــن خ ــر، أو م ــة األج مدفوع
هــم فــي مراحــل التعليــم االبتدائــي(53)، وأتاحــت تركيــا فــرص التعليــم لــكل األطفــال القادميــن مــن ســورية 
فــي مدارســها العامــة مجاًنــا، وفــي عــام 2014 أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي تعميًمــا برقــم )21 
/2014(، يتضمــن إنشــاء مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي ســبيل توفيــر خدمــات التعليــم والتدريــب لألجانــب 
ــوزارة  ــت ال ــك عمل ــى ذل ــة إل ــي، إضاف ــم اإللزام ــن التعلي ــي س ــم ف ــن ه ــال مم ــة لألطف ــاء األولوي ــع إعط م
ــر التعميــم رقــم)15 /2019( علــى فتــح فصــول دراســية خاصــة بتحقيــق التكيــف واالنســجام  ــة عب المعني
ــي يواجههــا الطالــب األجانــب بســبب عــدم معرفتهــم اللغــة  مــن أجــل التغلــب علــى مشــكلة التعايــش الت

التركيــة، وقــد نفــذت العديــد مــن المشــاريع المختلفــة عبــر صنــدوق الدعــم األوروبــي(54).
ــة  ــى هيئ ــع أعل ــوز2019 م ــوم 12 يوليو/تم ــان( ي ــب أردوغ ــب طي ــي )رج ــس الترك ــاع للرئي ــي اجتم وف
ــواب  ــض الن ــرب بع ــه، إذ أع ــذي يترأس ــة ال ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــس اإلدارة ف ــرار ومجل ــع الق لصن
البرلمانييــن بالحــزب خــالل االجتمــاع عــن وجــود ردود فعــل مســتاءة مــن الوجــود الســوري فــي اســطنبول، 
وأن االحتجاجــات الشــعبية قــد تصاعــدت فــي هــذا الشــأن، وأنــه ينبغــي وضــع سياســات جديــدة بشــأن هــذه 
ــا  ــن بإمكانن ــم يك ــوريين ول ــام الس ــواب أم ــح األب ــة فت ــا بداي ــه »كان علين ــان( بأن ــث رد )أردوغ ــألة، حي المس
عــدم االكتــراث بهــم ولــو حــدث الشــيء نفســه معنــا فمــن الــذي كان ليســاعدنا أو يقــف إلــى جانبنــا؟ ولكــن 
مــع ذلــك لدينــا خطــوات جديــدة فــي هــذا الصــدد، ســوف نعمــل علــى وضــع آليــة تشــجعهم علــى العــودة 
إلــى وطنهــم، كمــا أننــا ســنقوم بترحيــل الذيــن يخالفــون القانــون منهــم، أيًضــا نــرى وضــع حــد للخدمــات 

الصحيــة التــي نقدمهــا إليهــم«(55).
ونصــت القــرارات الــي تخــص الالجئيــن الســوريين تنظيــم ملــف الهجــرة يعنــي تطبيــق القوانيــن كاملــة 
ــبة  ــص المناس ــى التراخي ــم عل ــرورة حصوله ــة ض ــن جه ــراد، وم ــالت وكأف ــار وكمح ــوريين كتج ــى الس عل
وحملهــم لــألوراق الثبوتيــة وتصاريــح العمــل بالنســبة للعامليــن، وعــدم مخالفتهــم نظــام اإلقامــة أو الحمايــة 

محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص14.  (52)

للمزيــد ينظــر إلــى كل مــن كييــرا والــس، تعليــم الالجئيــن الســوريين األساســي فــي تركيــا مرجعيــة الفجــوة   (53)

ــات  ــون للدراس ــز حرم ــة، مرك ــد عيش ــة: أحم ــوي، ترجم ــل القان ــوريين والتحلي ــال الس ــم األطف ــي تعلي ف
المعاصــرة، الدوحــة، 1نيســان/ أبريــل2019، ص 4-5، وكذلــك طــالل مصطفــى وآخــرون، مصــدر ســبق 

ــره، ص127. ذك
رميساء شأن أوغلو، مصدر سبق ذكره، ص13.  (54)

ــور  ــا، جس ــرة وتداعياته ــة االخي ــا الحمل ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــود، الالجئ ــور فره ــد ن ــن محم ــاًل ع نق  (55)

يوليــو2019، ص5. تمــوز/  تقديــر موقــف،  للدراســات، 
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ــة  ــة الحماي ــة وبطاق ــة إقام ــى اآلن أي ــك حت ــو ال يمل ــطنبول وه ــي اس ــم ف ــن كان يقي ــل، وم ــة أو العم المؤقت
ــاًل  ــئ أص ــجل كالج ــطنبول ومس ــم بإس ــا أن المقي ــده، كم ــى بل ــل إل ــرض للترحي ــو مع ــف فه ــة مخال المؤقت
بواليــة أخــرى ســوف يتــم ترحيلــه إلــى تلــك الواليــة،  ســيكون هنــاك تشــديد كبيــر فــي العقوبــات والترحيــل 
ــم  ــر والجرائ ــب والتزوي ــة بالتهري ــك المتعلق ــيما تل ــم، الس ــي الجرائ ــد مرتكب ــن ض ــارم للقواني ــق ص وتطبي
ــي  ــوا ف ــوريين، وأصبح ــم الس ــى معظ ــة عل ــذه الحمل ــرت ه ــد أث ــون، وق ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــرى الت األخ
ــوا  ــي كان ــازات الت ــر مــن االمتي ــة الحقــة تفقدهــم الكثي ــة مــن عــدم االســتقرار نتيجــة لسياســات تقييدي حال

يتمتعــون بهــا(56).
خاتمة

التحقــت ســوريا فــي عــام 2011 كغيرهــا مــن الــدول العربيــة االســتبدادية بثــورات الربيــع العربــي، وهــو 
حــراك شــعبي مطالــٌب باإلصــالح والعدالــة والديمقراطيــة، ولكــن ســرعان مــا تحــول الحــراك الســلمي عــن 
ــن  ــاًل ع ــع، فض ــة المجتم ــي ألغلبي ــش السياس ــاء والتهمي ــة اإلقص ــة نتيج ــرب أهلي ــى ح ــول إل ــاره وتح مس
ــم  ــو ل ــى ل ــرة حت ــن للهج ــع المواطني ــروف تدف ــي ظ ــر وه ــتوى الفق ــاع مس ــة وارتف ــدالت البطال ــاع مع ارتف
ــا، وعلــى ضــوء ذلــك شــهدت ســوريا أكبــر هجــرة جماعيــة فــي تاريخهــا المعاصــرة، إذ  تشــهد البــالد حرًب
غــادر )6.4( مليــون شــخص بلدهــم ومــا زال العــدد مســتمًرا ليتحولــوا إلــى الجئيــن فــي الــدول المجــاورة 
ــف دول  ــي مختل ــون ف ــي الالجئ ــن، ويعان ــن الالجئي ــر م ــدد األكب ــو الع ــا ه ــب تركي ــة، وكان نصي واألوربي
اللجــوء مــن معــدالت بطالــة عاليــة، كمــا أّن األطفــال والشــباب مــن الالجئيــن الســوريين هــم األكثــر عرضــة 
لالســتغالل وســوء المعاملــة المتنوعــة، فيمــا تجــد الشــابات الســوريات أنفســهن أمــام خيــار وحيــد أال وهــو 
ــه  ــدول الجــوار إال أن ــة ب ــا أفضــل حــاالً مقارن ــزواج فــي وقــت مبكــر، ويعــد الالجــئ الســوري فــي تركي ال
ــا، إذ إن  ــد ألماني ــة وبالتحدي ــة األوربي ــه يفكــر بالهجــرة مــرة أخــرى نحــو الدول ــات جعلت يواجــه عــدة تحدي
القوانيــن التركيــة ال تعطــي صفــة الالجــئ لمــن قــدم إلــى أرضهــا مــن غيــر األوروبييــن، وبهــذا لــم تســتقبل 
ــا الســوريين بصفــة الجئيــن وإنمــا بصفــة ضيــوف، بالرغــم مــن اعتمدهــا سياســة الحــدود المفتوحــة،  تركي
ــن  ــن ع ــة الباحثي ــم صف ــوريين وأعطته ــن الس ــاة الالجئي ــم حي ــن تنظ ــدة قواني ــدرت ع ــد أص ــك فق ــع ذل وم
الحمايــة المؤقتــة والتــي تعنــي حـــق الحمايـــة مـــن العـــودة القســـرية إلــى ســـورية، وكذلــك الحصــول على 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والمســاعدة االجتماعيــة والدعــم النفســي والوصــول إلــى ســوق العمــل، كمــا 
يواجــه الالجئــون الســوريون تحديــاٍت سياســيًة تمثلــت بجعلهــم ورقــة للتنافــس السياســي بيـــن األحــزاب 
السياســـية التركيــة ال ســيما مــن قبــل المعارضــة التــي تســتخدم أســلوًبا غيــر إنســاني إلثــارة الشــعب التركــي 
ضدهــم، فضــاًل عــن نشــر إشــاعات ســيئة ضدهــم لخدمـــة مصالحهـــا فـــي االســتحقاقات االنتخابيــة، ومــن 
جانــب آخــر كثيــًرا مــا تســتخدم الحكومــة التركيــة ورقــة الالجئيــن الســوريين فــي التفــاوض أو المقايضــة مــع 
أوروبــا، وهــذا مــا يكــون بعيــدًا عــن الجانــب اإلنســاني، كمــا يعانــي الالجــئ الســوري تحديــات اقتصاديــة 
تمثلــت بعــدم حصولــه علــى تصريــح العمــل بســهولة األمــر الــذي جعــل غالبيتهــم يعملــون دون تصاريــح 
عمــل رســمية تضمــن لهــم حقوقهــم العماليــة، وهــذا يعنــي أنــه ال يحــق للعامــل الحصــول علــى أي حقــوق 
أو ضمــان قانونــي أو تأميــن اجتماعــي أو تعويــض فــي حــال حصــول إصابــة للعامــل، كمــا اضطــر الكثيــر مــن 

المصدر نفسه، ص5 ص8.  (56)
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الســوريين إلــى اللجــوء إلــى مهــن لــم يزاولوهــا مــن قبــل، فضــاًل عــن العمــل الشــاق وطــول ســاعات العمــل 
وفــي الوقــت نفســه يتقاضــون أجــوًرا أقــل مــن أجــور العمــال األتــراك، ويتعرضــون لعمليــات احتيــال مــن 
قبــل بعــض أربــاب العمــل مســتغلين عــدم وجــود قوانيــن تحمــي الســوريين وتحفــظ حقوقهــم، وباإلضافـــة 
إلـــى ذلـــك نجـــد تفشــي ظاهــرة عمالــة األطفــال الســوريين الذيــن يتعرضــون أثنــاء عملهــم العتــداءات مــن 
أصحــاب العمــل ومــن الزبائــن الذيــن قــد يتعاملــون معهم بقســوة وعنــف، ومــن الناحيــة االجتماعيــة اختلفت 
نظــرة المجتمــع التركــي إلــى الالجئيــن الســوريين فــي البدايــة عمــا هــو عليــه اآلن، إذ أصبحــوا ينظــرون اليهــم 
بأنهــم يشــكلون عبًئــا علــى االقتصــاد، واتخــذوا نهًجــا تمييزًيــا واســتغاللًيا ضدهــم، وتحولــت تلــك النظــرة 
فــي بعــض المناطــق إلــى اشــتباكات بيــن الســوريين واألتــراك ووقــع العديــد مــن الضحايــا، واســتهدافهم فــي 
أماكــن عملهــم، كمــا أن وســائل األعــالم التركيــة اتخــذت نهًجــا ســلبًيا اتجــاه قضيــة الســوريين وأثــرت كثيــًرا 
فــي رأي العــام التركــي حيالهــم، وتحولــت مشــاعر التعاطــف واإلخــوة التــي أظهرهــا المجتمــع التركــي تجــاه 
ــة الالجئيــن  الالجئيــن فــي األعــوام األولــى مــن الحــرب إلــى أكثــر عدائيــة ضدهــم، وبالتالــي يعانــي أغلبي
ــن  ــى الوط ــودة إل ــا الع ــن، فأم ــى خياري ــم إل ــا يدفعه ــذا م ــتقرار، وه ــدم االس ــن ع ــة م ــي حال ــوريين ف الس
وتحملهــم المخاطــر ومــا يتعرضــون لهــا مــن اضطهــاد مــن قبــل النظــام الســوري، أو الهجــرة مــرة أخــرى 

إلــى مــكان آخــر بحثــًا عــن األمــان وحيــاة أفضــل.
المصادر

: الكتب
ً
أوال

طــالل مصطفــى وآخــرون، واقــع اللجــوء الســوري فــي تركيــا، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة،   .1

ــة، 2020. الدوح
محمــد العبــد اللــه، واقــع وتحديــات ســبل العيــش لــدى الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا، مركــز عمــران   .2

ــا، 2017. ــتراتيجية، تركي ــات االس للدراس
: الرسائل واألطاريح

ً
ثانيا
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الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ــالة  ــا-، رس ــة تركي ــة حال ــى دول الجوار-دراس ــوريين عل ــن الس ــة الالجئي ــر أزم ــام، تأثي ــوع حس بش  .1

ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة العربــي بــن مهيــدي-أم البواقــي-، 
الجزائــر، 2020.

ــوريا-اليمن(  ــة )س ــات الدولي ــل األزم ــي ح ــدة ف ــم المتح ــم، دور األم ــد جاس ــه محم ــف عبدالل خل  .2

أنموذجــا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة كركــوك، كركــوك، 
.2021

: المجالت
ً
ثالثا

ــتنبول،  ــة، اس ــة تركي ــة، رؤي ــة والتنمي ــزب العدال ــرة ح ــرة فت ــاه الهج ــا تج ــة تركي ــه، سياس ــم أف إبراهي  .1

.2019 الســنة8،  العــدد1، 
أمــل طوبجــو، إجــراءات اســتقبال الســوريين فــي تركيــا وألمانيــا تحليــل مقــارن، رؤيــة تركيــة، اســتنبول،   .2

العــدد1، الســنة8، 2019.
ــي )  ــوار الجغراف ــى دول الج ــورين عل ــن الس ــة الالجئي ــات أزم ــالي، تداعي ــى مس ــعود وليل ــة مس دخال  .3

تركيــا، لبنــان، االردن(، مجلــة الجزائريــة للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، جامعــة قســنطينة 3، الجزائــر، 
ــدد1، 2019. ــد3، الع المجل

زينــب صاغيــر، الالجئــون الســوريون: تقييــم نفســي اجتماعــي للتهجيــر القســري بســبب الحــرب، رؤيــة   .4

تركيــة، اســتنبول، العــدد4، الســنة6، 2017.
ــة  ــة وعواقبهــا، رؤي ــة التركي ــة والجمهوري ــة العثماني ســلمان ســالم كســغين، ظاهــرة الهجــرة فــي الدول  .5

ــنة8، 2019. ــدد1، الس ــتنبول، الع ــة، اس تركي
ســيرما ديميــر ســيكير وآخــرون، إدمــاج الالجئيــن فــي ســوق العمــل التركــي، نشــرة الهجــرة الدوليــة،   .6

ــران2018. ــدد58، حزي ــفورد، الع ــة أكس ــي جامع ــاء الدول ــم األنم ــي ق ــن ف ــات الالجئي ــز دراس مرك
شــمال حســين مصطفــى، مبــررات اصــالح األمــم المتحــدة فــي ظــل تزايــد األزمــات الدوليــة )األزمــة   .7

ــوك،  ــوروز، ده ــة ن ــوروز، جامع ــة ن ــة لجامع ــة األكاديمي ــا(، المجل ــام 2011 نموذج ــذ ع ــورية من الس
ــدد2، 2019. ــد8، الع المجل

علــي مــراد كاظــم وحيــدر حمــزة مهــدي، الفاعلــون فــي األزمــة الدوليــة المعاصــرة »األزمــة الســورية«   .8

ــدد45، 2018. ــالء، الع ــالء، كرب ــة كرب ــالمية، جامع ــة اإلس ــة الكلي ــًا، مجل نموذج
محمود قايا: الالجئون السوريون في تركيا، رؤية تركية، استنبول، العدد1، السنة8، 2019.  .9

ناديــة ســعد الديــن، أزمــات الالجئيــن فــي المنطقــة العربيــة.. اللجــوء الفلســطيني والســوري، السياســة   .10

الدوليــة، مؤسســة األهــرام، القاهــرة، المجلــد 52، العــدد207، كانــون الثانــي 2017.
: تقارير

ً
رابعا
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أحمــد صــوان وعبيــدة فــارس، البيئــة اآلمنــة لعــودة الالجئين الســوريين، جســور للدراســات، إســطنبول،   .1

أيــار/ مايــو 2021.
أكاديميــة قطــر الدوليــة للدراســات األمنيــة، الالجئــون الســوريون: مأســاة العصــر ومخاطــر المســتقبل،   .2

ــة، 2017. الدوح
أيــز ليغتــاس، مســتقبل غيــر آمــن لالجئيــن الموجوديــن فــي تركيــا »اإلعــادة القســرية والمشــاكل التــي   .3

ــز  ــخ، مرك ــي كم ــة: عل ــة« ترجم ــة ميداني ــة دراس ــل قانوني ــرص عم ــى ف ــول عل ــي الحص ــم ف تعترضه
ــبتمبر 2019. ــول/ س ــة، أيل ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس حرم

ــراق )  ــتان الع ــم كوردس ــي إقلي ــوريين ف ــن الس ــات الالجئي ــي مخيم ــة ف ــز الصحي ــال، المراك ــن الم أيم  .4

ــوز 2018. ــة، 11 تم ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا(، مرك ــتبه نموذج ــم قوش مخي
حســام الســعد وطــالل المصطفــى، عمالــة األطفــال الســوريين فــي إســطنبول »دراســة ميدانيــة«، مركــز   .5

ــمبر 2018. ــون األول/ ديس ــة، 24 كان ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس حرم
رميســاء شــأن أوغلــو، تمكيــن الالجئيــن الســوريين المشــمولين بالحمايــة المؤقتــة مــن االســتفادة مــن   .6

الخدمــات العامــة: المشــكالت التــي تبــرز فــي قضايــا الصحــة والتعليــم ومقترحــات الحلــول، ترجمــة: 
ــران/ يونيــو2021. علــي كمــخ، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، 11حزي

ــات  ــون للدراس ــز حرم ــوري، مرك ــمال الس ــي الش ــزوح ف ــار الن ــين، آث ــود الحس ــي ومحم ــر إدلب عم  .7

ديســمبر2020. األول/  21كانــون  الدوحــة،  المعاصــرة، 
ــي  ــوريين ف ــن الس ــر المهاجري ــرة: تأثي ــية للهج ــار السياس ــي، اآلث ــليمان أكيج ــل وس ــان تنج غوكه  .8

ــول/  ــة، 7 أيل ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــخ، مرك ــي كم ــة: عل ــة، ترجم ــة التركي السياس
ســبتمبر2020.

كييــرا والــس، تعليــم الالجئيــن الســوريين األساســي فــي تركيــا مرجعيــة الفجــوة فــي تعليــم األطفــال   .9

الســوريين والتحليــل القانــوي، ترجمــة: أحمــد عيشــة، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، 
ــل2019. ــان/ أبري 1نيس

مجموعــة باحثيــن، الســوريون فــي تركيــا: والمنطقــة اآلمنــة وراء الحــدود، ترجمــة: علــي كمــخ، مركــز   .10

حرمــون للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، 7 آيــار/ مايــو 2021.
ــون  ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــادي للج ــر االقتص ــرون، األث ــي وآخ ــهيل الدروب ــد س محم  .11
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تقديــر موقــف، تمــوز/ يوليــو2019.
مركــز جســور للدراســات، مبــادرات إعــادة الالجئيــن مــاذا حققــت فــي تســعة أشــهر، تقديــر موقــف،   .13
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ــي2018. ــرين الثان ــر/ تش ــف، نوفمب ــر موق تقدي
وحــدة دراســة السياســات، محنــة الالجئيــن الســوريين فــي البــازار السياســي، مركــز حرمــون للدراســات   .15
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ــة، آب 2020. الدوح
: االنترنت

ً
خامسا
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