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 وتأثرياهتا يف حالة احلرب، يتناول هذا البحث موجات اهلجرة نحو تركيا:ملخص
ّ  بوصفها امتدا ًدا للحراك،السورية
 وانترش يف املنطقة،عبي الذي انطلق يف تونس
ّ الش
األهلية يف سوريا اجتهت نحو
 فموجات اهلجرة املك ّثفة التي بدأت نتيجة احلرب،رسيعا
ً
ّ
السور ّيني إىل اختيار
ّ  كام نتناول يف هذا البحث األسباب التي دفعت.تركيا بشكل رئيس
 وال ّتجارب التي يعيشوهنا يف هذه، واملناطق التي يتمركزون فيها،تركيا بلدً ا للجوء
قافية
ّ والروابط ال ّث
ّ  وتأثري صلة القربى، وتأثريهم وإسهاماهتم يف اقتصاد تركيا،املناطق
املتنوعة
ّ  وذلك يف ضوء املعطيات،ارخيية املشرتكة بني تركيا وسوريا يف عملية اهلجرة
ّ وال ّت
.التي بأيدينا
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ABSTRACT This research examines the waves of migration towards Turkey and
its effects, especially in the Syrian war case, best described as an extension of the
popular demonstrations out broke in Tunisia and spread rapidly in the region. After
the war, intense migration waves headed mainly to Turkey. By utilizing various
related data, this research discusses the reasons led the Syrians to choose Turkey as a
country of asylum, and the areas in which they reside, their experiences in these areas,
their impact on the Turkish economy, and the effect of the cultural and historical ties
between Turkey and Syria on the migration process.
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منطقة ّ
ال�شرق الأو�سط وقدرها الم�ش�ؤوم:
ينية
أ ّدى اهني�ار اإلمرباطور ّي�ات التي كان�ت ّ
تضم حتت جناحه�ا العديد من العن�ارص الدّ ّ
الوطنية،
املتنوع�ة إىل نش�وء مب�ادرات إلقامة الدّ ول عىل أس�اس الفك�رة
ّقافي�ة ّ
ّ
والعرقي�ة والث ّ
ّ
ّ
اخلاصة به ،وكام هو احلال يف مجيع املناطق
الوطنية
فحاول كل جمتمع إحياء نفسه يف إطار اهلو ّية
ّ
ّ
العثامنية ً
املجتمعي ه�ذه ،فبعد اهنيار
حول
أيضا
ش�هدت املناط�ق ال ّنائية من الدّ ول�ة
عملي�ة ال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
العثامنية ،ويف مقدّ متها
الس�يطرة
اإلمرباطور ّي�ة
العثامني�ة حترك الكثري من األقاليم الواقعة حتت ّ
ّ
ّ
اخلاصة هبا ،ورغم ّ
أن معظم هذه
الوطنية
منطقة البلقان والشرّ ق األوسط من أجل إقامة دوهلا
ّ
ّ
سلميةّ ،
فإن القسم األكرب منها مل تسلم من االستعامر ،وعاشت دول
املبادرات حصلت بطرق
ّ
الشرّ ق األوس�ط يف ّ
ظل حكومات االنتداب واالنقالبات واملجالس العس�كر ّية والصرّ اعات
اخلي�ة من�ذ ق�رن أو يزيد ،وبينما كانت هذه الدّ ول تعيش قدرها املش�ؤوم على أيدي حفنة
الدّ ّ
يمقراطية؛
ياس�ية التي ال تكرتث بمطالب املجتم�ع يف احلر ّية والدّ
من ال ّنخب العس�كر ّية ّ
ّ
والس ّ
اندلعت االحتجاجات يف تونس عام  ،2011ثم امتدّ ت حتى اجتاحت دولاً أخرى مثل مرص
واملختصون عىل هذا
إقليميا ،وأطلق اخلبراء
وس�وريا واليمن وليبي�ا والبحرين ،ليأخذ بع�دً ا
ّ
ًّ
يب".
احلراك
"الربيع العر ّ
االجتامعي مفهوم ّ
ّ
فاجلامهير التي عاش�ت طويلاً حتت وطأة القم�ع واالضطهاد وال ّتعذي�ب والفقر والبطالة
وال ّت ّ
لكن
والسياس�ات
الساحاتّ ،
املزاجية قالت" :كفى!" ،ونزلت إىل ّ
ضخم املرتفع والفس�اد ّ
ّ
واالقتصادي
�يايس
الس
ّ
ّ
جه�ود املجموع�ات التي افتقرت إىل ال ّتنظيم ال�كايف والقيادة والدّ عم ّ
اخلية،
تعرضت للشّ لل يف العديد من الدّ ول؛
ّ
فتحولت سوريا وليبيا إىل ساحة للصرّ اعات الدّ ّ
ّ
ّ
ّ
س�يدة
وأبع�د ّ
معم�ر القذايف ع�ن ّ
الس�لطة ،وقتل بطريقة ش�نيعة ،وال ت�زال الفوىض واألزمة ّ
الس�لطة ّ
حممد مريس ،الذي
املوق�ف يف ليبيا ،ويف مرص ّ
وحل مكان�ه ّ
تنحى حس�ني مبارك عن ّ
اعتقله اجليش وس�جنه بعد فرتة قصرية ،من خالل االنقالب عليه ،وأصبح البلد حتت احلكم
نسبيا دون
العس�كري ،وبقيت تونس الدّ ولة الوحيدة التي اس�تكملت
ّ
العملية بطريقة معتدلة ًّ
ّ
سياس�ي ًة ،أ ّما يف جارتنا س�وريا ،فب�دأت االحتجاجات عام
داخليا أو أزم ًة
رصاع�ا
أن تش�هد
ً
ًّ
ّ
 ،2011ورسع�ان ما حتولت إىل رصاعات ّ
مس�لحة بني املجموعات املختلفة ،وال يزال بشّ �ار
بالسلطة واحلرب مستمرة يف بلده ،وبسبب هذه احلروب واهلجرات واألزمات
متمس ًكا ّ
األسد ّ
يب ،بل إىل جه ّنم
حتو
ل"الربيع العر ّ
يب" الذي بلغ عامه الثّامن إىل ما يسمى بالشّ تاء العر ّ
اإلنسانية ّ
ّ
ّ
بال ّنسبة لبعض الشّ عوب ،ومل يقترص تأثريه عىل الدّ ول املذكورة ،بل جتاوزها إىل الدّ ول املجاورة
ً
وتبوأت
أيض�ا،
وتأث�رت العديد من دول العامل بش�كل مبارش أو غري مبارش هب�ذه الصرّ اعاتّ ،
ّ
حتمل�ت دول اجلوار مث�ل تركيا ولبنان
اهلج�رة مكاهن�ا يف جدول أعمال مجيع دول الع�امل ،كام ّ
ّ
واألردن والعراق ومرص العبء األكرب من تكاليف اهلجرة السورية.
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كان�ت تركي�ا الدّ ولة األكثر اس�تقبالاً للاّ جئين بعد عه�د اإلمرباطور ّية ،حيث اس�تقبلت
كية عام  ،1987وه�ذا العدد ّ
بالطبع
ح�وايل مليو ّ
ين الج�ئ /مهاجر أغلبهم من األص�ول الترّ ّ
1
كية منذ
يعدّ صغ ً
ريا مقارب ًة مع العدد الذي زاد عىل  3.5مليون سوريّ جلؤوا إىل األرايض الترّ ّ
2
ع�ام  ، 2011تتأ ّث�ر تركيا تأ ّث ًرا ً
املركزي
بالغا باتجّ اهات اهلجرة املتغيرّ ة ،وذلك بس�بب موقعها
ّ
ولية بني آس�يا وإفريقيا وأور ّبا ،وارتباطها بالعديد من الدّ ول
ّ
املتوس�ط يف خطوط اهلجرات الدّ ّ
3
املانحة واملستقبلة للمهاجرين  .ومن هنا مل تسلم تركيا من تأثري حركات اهلجرة التي تشهدها
واحدة من املناطق املذكورة ،وإىل جانب تد ّفق اللاّ جئني إليها من خمتلف الدّ ول ،مثل أفغانستان
السور ّيني؛ لتكون
والعراق وإيران والباكستان -تستضيف تركيا ًّ
حاليا أكرب عدد من الالجئني ّ
بذلك الدّ ولة األكثر استقبالاً للاّ جئني يف العامل إىل اآلن.

أدبيات اهلجرة باألس�باب التي تدف�ع ال ّناس إىل اهلجرة ،وتأيت يف مقدّ مة هذه األس�باب
تزخ�ر ّ
رغبة املهاجرين يف تأمني معيشة أفضل هلم ولعائالهتم ،ويمكن القولّ :
الزيادة احلاصلة يف ظاهرة
إن ّ
الكمية هلا صلة وثيقة بال ّتغيرّ ات التي حتدث يف أسواق العاملة يف
وعية أم
ّ
اهلجرة سواء من حيث ال ّن ّ
األسايس يف اهلجرات التي شهدهتا منطقة الشرّ ق األوسط بعد عام
السبب
البلدان املتقدّ مةّ 4،
ّ
لكن ّ
واإلنسانية ،وما يصحبها من ندرة
ياسية
 2011هو احلروب  /الصرّ اعات
اإلقليمية ،واألزمات ّ
ّ
الس ّ
ّ
املسجلني يف ّ
كل
الس�ور ّيني
الوصول إىل االحتياجات البرش ّية
ّ
األساس�ية ،وقد بلغ عدد اللاّ جئني ّ
ّ
من تركيا واألردن ولبنان ومرص والعراق  5.624.891الجئًا ،بينهم  433.760الجئًا يعيشون
ضية العليا لألمم امل ّتحدة لشؤون اللاّ جئني 5.وتفيد معطيات
املخيامت ،بحسب معطيات ّ
املفو ّ
يف ّ
مسجل يف تركيا لغاية حزيران
املدير ّية العا ّمة للهجرة الرتكية بوجود  3.562.523الجئ
ّ
سوري ّ
 /يوني�و 2018؛ بينه�م  214.618الجئًا يف مراكز اإليواء ،و 3.347.905الجئني يعيش�ون يف
املحليني يف املدن واألرياف.6
السكان
انسجام مع ّ
ّ
تو ّزع ال�سّ ور ّيين الموجودين في �إطار الحماية الم� ّؤقتة على الواليات الع�شر في تركيا
�إ�سطنبول

بور�صة
قونية
عنتاب

�إزمير

�أ�ضنة
هاتاي

�أورفة

كل�س

مر�سين

بالسور ّيني
املخطط  :1الواليات العرش األوىل األكثر ازدحا ًما ّ
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هل ال�سّ ور ّيون الجئون �أو �ضيوف �أو مهاجرون؟

ّ
ويش�كل
كرها،
طوع�ا أو ً
هن�اك تصنيف�ات خمتلف�ة لألش�خاص الذي�ن يغّي�رّ ون أماكنهم ً
ش�يوعا ،تطلق كلمة املهاجر
الالج�ئ واملهاجر وطالب ال ّلج�وء أكثر الفئات البرش ّية املهاجرة
ً
عىل األش�خاص املهاجرين بوصفها صف ًة عا ّم ًة ،ويطلق طالب ال ّلجوء ()asylum seeker
على الشّ �خص الذي ينتظ�ر نتيجة طلب�ه للحصول عىل صف�ة ال ّلجوء يف بلد آخ�ر غري موطنه
األصلي بح ًثا عن األم�ن وهر ًبا من ّ
ّ
ولية،
الظلم واالضطه�اد ،يف إطار املواثيق
الوطني�ة أو الدّ ّ
ّ
وجي�ب عىل الشّ �خص مغادرة البالد إذا كانت نتيج�ة ّ
س�لبي ًة ،وإذا مل يمنح إذن اإلقامة
الطلب
ّ
أجنبي مقيم يف البالد
كأي
عىل أس�اس إنسا ّ
ين أو لس�بب آخر ،حينئذ يتعامل مع هذا الشّ خص ّ
ّ
7
رشعية ،ويمكن إبعاده خارج احل�دود .يف حني حتمل كلمة اللاّ جئ ()refugee
بصف�ة غري
ّ
اإلنس�انية التي ش�هدها العامل يف احلرب
الصفة بفعل املأس�اة
صف� ًة قانوني� ًة .وقد ظهرت هذه ّ
ّ
العاملية الثّانية التي أسفرت عن هتجري  20مليون شخص من ديارهم وأوطاهنم ،وتذكر (املادة
ّ
ّ
"لكل ف�رد حقّ التامس ملجأ يف
العاملي حلقوق اإلنس�ان عام  1948أنّه
اإلعالن
م�ن
)1/14
ّ
لاّ
عرفت ال جئ بأنّه
بل�دان أخ�رى وال ّتم ّتع به
ً
خالصا م�ن االضطهاد" ،أ ّما األمم امل ّتحدة فق�د ّ
يسوغه
"الشّ �خص الذي يوجد خارج بلد
جنس�يته أو بلد إقامته املعتادة ،بسبب خوف له ما ّ
ّ
اجتامعية
القومية ،أو االنتامء إىل طائفة
عرض لالضطهاد بس�بب العنرص ّية ،أو الدّ ين ،أو
ّ
ّ
من ال ّت ّ
ّ
ّ
تستظل
يستظل/
س�يايس ،وال يس�تطيع بس�بب ذلك اخلوف ،أو ال يريد أن
معينة ،أو إىل رأي
ّ
ّ
عرض لالضطهاد".
ت
ال
خشية
إليه
العودة
أو
البلد،
ذلك
بحامية
ّ ّ

اتفاقية (معاهدة) جنيف لعام
ين لالجئني عىل املس�توى الدّ و ّيل يف
وق�د حدّ د الوضع القانو ّ
ّ
 1951و"الربوتوك�ول اإلض�ا ّ
االتفاقية
التفاقية وضع الالجئني" يف ع�ام  ،1967ومنحت
يف
ّ
ّ
مهمني فيام يتع ّلق برسياهنا؛ ّأوهلام متع ّلق بال ّتاريخ( ،وهو عىل
األطراف ذات ّ
الصلة اس�تثناءين ّ
ش�كل خيارين‘ :باس�تثناء األحداث التي وقع�ت قبل ،’1951أو ‘األح�داث الواقعة دائم’)،
قضي�ة الالجئني وطالبي
ولية يف ّ
واآلخ�ر متع ّل�ق باجلغرافية ،وقد ح�دّ دت تركيا التزاماهت�ا الدّ ّ
ين للاّ جئني
ال ّلج�وء وف ًق�ا لـ"معاهدة جني�ف  "1951و"الربوتوك�ول املتع ّلق بالوضع القان�و ّ
انضمت إىل معاهدة جنيف وف ًقا
لع�ام  ."1967فقد أعلنت تركيا وهي من أوائ�ل الدّ ول التي
ّ
س�تطبق اس�تثناء "ال ّتقيي�د اجلغرا ّ
يف" الوارد
املؤرخ يف  29آب /أغس�طس  1961-أهنا
للبيان ّ
ّ
يف املعاهدة ،أي أنهّ ا لن تس�تقبل الشّ �خص القادم من خارج أور ّبا باعتباره "الجئًا" مهام كانت
حجت�ه ،إذ يمن�ح األش�خاص القادمون (فقط القادم�ون من أور ّبا) إىل تركي�ا صفة "اللاّ جئ"
ّ
للس�ور ّيني
ولية" و"احلامي�ة املؤ ّقتة" .أ ّم�ا الوضع القانو ّ
ين ّ
و"اللاّ ج�ئ املشروط" و"احلامي�ة الدّ ّ
8
املقيمني يف تركيا فهو "احلامية املؤ ّقتة" يف إطار "نظام احلامية املؤ ّقتة" الذي ّ
مؤخرا .ومن
شكل
ً
هن�ا ّ
الس�ور ّيني الذين ال حيملون صفة اللاّ جئ يعيش�ون يف تركيا حتت احلامي�ة املؤ ّقتة وف ًقا
فإن ّ
كي ينظر إليه�م بمفهوم ّ
"الضي�ف" و"املهاجر"
للترّ تيب�ات
ّ
القانوني�ة املذك�ورة ،والشّ �عب الترّ ّ
ويعاملهم عىل هذا األساس.
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تع�دّ ثقافة ّ
الضيافة عر ًفا مورو ًثا من الثّقافة القديمة التي كانت منترش ًة قديماً يف األناضول،
س�يدنا
ويقوم اصطالح املهاجر عىل مفهوم اهلجرة التي وقعت يف ال ّتاريخ
اإلسلامي ،فهجرة ّ
ّ
وس�لم إىل املدين�ة هر ًبا من بط�ش قريش يف ّ
حمم�د صلى اهلل علي�ه ّ
مكة ،وتس�ميته أه�ل املدينة
ّ
ّ
تط�ور عالقات ال ّتع�اون وال ّتضامن وبناء
باألنص�ار والوافدي�ن من مك�ة باملهاجرين أ ّدت إىل ّ
ينية.
جمتمع قائم عىل
املرجعية الدّ ّ
ّ

العملي�ة يف االهتامم وال ّتعاون وال ّتضامن واملش�اركة
ك�ي أروع األمثلة
ّ
رضب الشّ �عب الترّ ّ
التي يتط ّلبها مفهوم ّ
والس�يام يف املناطق احلدود ّية ،وممّا
الضيافة ومفهوم املهاجرين واألنصار،
ّ
الس�ور ّيني جن ًبا إىل جنب مع إخواهنم األتراك
يشير إىل هذا القبول
املجتمعي وجود  % 98من ّ
ّ
مهم ًة حلياة األنصار
املحليون،
السكان
والسيام يف املناطق احلدود ّية ،أمثل ًة ّ
يف املدن ،وقد أظهر ّ
ّ
ّ
السور ّيني وفق ما
الس�كان
املحليون بيوهتم وأش�ياءهم وموائدهم مع ّ
الس�ور ّيني؛ فتقاس�م ّ
مع ّ
ّ
ّقافية القديمة مع س�وريا ،ومل يتخ ّلف ّ
الس�ور ّيون
الضيوف ّ
ارخيية والث ّ
الروابط ال ّت ّ
متلي�ه عليهم ّ
والس�يام يف
كي بحس�ب البحوث التي جرت
ّ
عن ال ّتعبري عن امتناهنم وش�كرهم للشّ �عب الترّ ّ
الواليات احلدود ّية.

هل تركيا بلد الغربة �أو بلد الأقرباء؟
ال�دول املجاورة،
تس�ببت الصرّ اعات يف س�وريا يف نش�وء "موجات اهلج�رة" املفاجئة إىل ّ
ّ
ّ
وتش�كل تركي�ا الدّ ولة األكثر
اجلامعية املفاجئة،
اهلج�رة
مواجه�ة
إىل
اجل�وار
دول
واضط�رت
ّ
الس�ور ّيني م�ن بين دول اجل�وار ،كام ه�و واض�ح يف اجل�دول اآليت ال ّتابع
اس�تقبالاً لالجئين ّ
حاليا أكثر من  3.5مليون
ّ
ضية العليا لألمم امل ّتحدة لش�ؤون اللاّ جئني ،إذ يقيم يف تركيا ًّ
للمفو ّ
ّ
سوري حتت احلامية املؤقتة ،يعيش من هذه الكتلة البرش ّية  % 8فقط يف املخيامت ،بينام يعيشون
ّ
كي.
 % 92منهم جن ًبا إىل جنب مع الشّ عب الترّ ّ
اسم الدولة
تركيا
لبنان
األردن
العراق
مصر

أخرى (شمال
إفريقيا)

المصدر

ضية العليا لشؤون
ّ
المفو ّ
اللاّ جئين
ضية العليا لشؤون
ّ
المفو ّ
لاّ
ال جئين
ضية العليا لشؤون
ّ
المفو ّ
اللاّ جئين
ضية العليا لشؤون
ّ
المفو ّ
اللاّ جئين
ضية العليا لشؤون
ّ
المفو ّ
اللاّ جئين
ضية العليا لشؤون
ّ
المفو ّ
اللاّ جئين

التاريخ

النسبة

التعداد

 28يونيو 2018

% 63.3

3.562.523

 31مايو 2018

% 17.5

982.012

 24يونيو 2018

% 11.9

666.596

 31مايو 2018

% 4.5

250.708

 31مايو 2018

% 2.3

129.507

 15مايو 2018

% 0.6

33.545

السور ّيني يف دول املنطقة
اجلدول  :1توزّ ع اللاّ جئني ّ
املرجعhttps://data2.unhcr.org/en/situations/syria :
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رغ�م ّ
أن األرق�ام ال�واردة أعلاه ه�ي نتيجة سياس�ة الب�اب املفتوح الت�ي انتهجته�ا تركيا
ّقافية وعالقات القرابة بني ّ
قانونيةّ ،
الطرفني تشير إىل املعنى
بصف�ة
ارخيية والث ّ
الرواب�ط ال ّت ّ
ّ
فإن ّ

السوس�يولوجي هل�ذه األرق�ام ،وال ّ
ش�ك ّ
ّقافية املوروث�ة من العهد
ارخيي�ة والث ّ
الرواب�ط ال ّت ّ
أن ّ
ّ
ين ّ
الروابط؛ فالعالقات التي بدأت مع معركة مرج دابق عام 1516م
العثام ّ
تش�كل بعض تلك ّ
اتفاقية س�ايكس
إنّما تس�تند إىل م�اض يمت�دّ إىل  400عام ،قب�ل أن يصل إىل نقط�ة ال ّنهاية مع
ّ

وثقافية بني املدن
واجتامعية
بيك�و ع�ام  ،1916وقد حدثت خالل هذه الفرتة تفاعالت إدار ّية
ّ
ّ
كالر ّقة
احلدود ّي�ة
ّ
احلالية ،مثل أنطاكية وك ّلس وعينتاب وأورفة وماردين ونظرياهتا الس�وريةّ ،
وإدل�ب وكوب�اين (عني الع�رب) وحلب ،ومن املمك�ن رؤية آثار ّ
الذاكرة املشتركة من خالل
العديد من ّ
والفن
عبية والعامرة
ّقافية يف ّ
ّ
الز ّي وثقافة املطبخ واملوس�يقا والفنون الشّ ّ
الطقوس الث ّ
ومراس�م االحتفاالت وال ّنزهات ،وال ننس�ى ّ
الزواج املتبادل
تكونت نتيجة ّ
أن أوارص القربى ّ
والزيارات املتبادلة بني ّ
ً
الطرفني قبيل احلرب 9،وقد
أيضا يف املناطق التي ازدهرت فيها ال ّتجارة ّ

والر ّقة وكوباين
أ ّدت عالق�ات ال ّتجارة/ال ّتهريب بني أنطاكية وأورفة وعينتاب وك ّلس وإدلب ّ
ريا يف تنمية املنطقة لعهود طويلة ،كام ّ
أن روابط العشرية والقربى القائمة قبل
وحلبً -
دورا كب ً
الوطنية تبقى دليلاً
واضحا عىل قدم العالقات بني املجتمعني.
نشوء الدّ ول
ً
ّ
العثامني�ة فرصة العيش املشترك -إىل جان�ب أتباع العقائ�د املختلفة
وق�د منح�ت اإلدارة
ّ

العرقية األخرى ،مثل
من املس�لمني واليهود وال ّنص�ارى واليزيد ّيني اخلاضعني هلا -للعن�ارص
ّ
ّ
اإلثنيات ً
أيضا ،ففي
تس�تظل حتت ه�ذه
الع�رب والترّ كامن واألكراد ،والعش�ائر والقبائل التي
ّ
الدّ راسة التي أجراها م .سايكس يف أقاليم األناضول والعراق وسوريا التي كانت حتت حكم
العثامني�ة أج�رى تصنيفه للعش�ائر وف ًقا لتوصيف االس�م والدّ ين وع�دد أفراد
اإلمرباطور ّي�ة
ّ
العائلة والثّقافة والعادات -فقد وردت أسماء العش�ائر يف إقليم س�وريا يف الدّ راس�ة املذكورة

عىل الشّ �كل اآليت؛ ش�يخان ،غوران ،برزا ،رش�قان ،عليقانيل ،ميالن (ميليل) برزيه (كيدقان،
ش�ايقان ،ش�ادادان ،عيل ديدنيل ،معافان ،زروان ،بيجان ،قركت جه�ان ،دينان ،مري ،ديدان)،
ورغم وجود بعض االختالفات يف تس�ميتها فإنّه ورد ذكر العش�ائر املرتبطة بأوارص القربى يف

س�وريا وتركي�ا يف تقرير يعود إىل عام  1970عىل الشّ �كل اآليت :عليان ،ب�راق ،ب ّقارة ،برازي،
(عدوان ،عالء الدّ ينيل ،بيجانيل ،دنانيل ،ديدانيل ،كتقان /كتقانيل ،شدادي ،سيحانيل) ،بادليل،

بيديلي (قريش�كيل) ،بيني حممد ،مجيلي ،ألبييل ،غاراجن�ا ،غوران /ك�وران ،حديدي ،هبيت،
مندان ،مش�هور ،س�ياله ،ش�ارقيان ،ش�يخان ،ش�يخانيل ،ميليل ،مريان ،طامح ،طاي ،تركامن،

رشوان ،توركان.
 110ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

10

الالجئون ال�سوريون في تركيا

املخطط :2روابط القربى يف طر ّ
كية
يف احلدود السورية الترّ ّ
ولكن ال ّن�اس يف كال
الوطنية إىل قط�ع أوارص القرب�ى،
أ ّدت احل�دود املقام�ة بين ال�دّ ول
ّ
ّ
الطرفين حافظوا عليها من خالل ال ّتب�ادل الثّقا ّ
ّ
الزيارات ،واملش�اركة
يف
واالجتامعي ،وتبادل ّ
ّ
وال�زواج املتبادل ،وبفضل روابط القرب�ى وال ّتضامن يف كال املجتمعني
يف األف�راح واألتراحّ ،
حصل�ت اهلج�رة التي بدأت عام  2011بش�كل س�لس يؤ ّمن االنس�جام ،وتل ّق�ى املهاجرون
والص ّحة
الس�ور ّيون م�ن أقارهبم األتراك مس�اعدات يف جم�االت عدّ ة ،مث�ل اإليواء واألم�ن ّ
ّ
البريوقراطية.
وال ّتغذية واإلجراءات
ّ

ّ
املميزة بني تركيا وس�وريا،
يش�كل ال ّتمركز املكا ّ
الروابط ّ
ين للمهاجرين إش�ار ًة أخ�رى إىل ّ
السور ّيني يف تركيا ،نرى ّ
شخصا ( % 45من أصل 3.5
أن 1.628.231
ً
وعند ال ّنظر إىل توزّ ع ّ
ّ
السور ّيني يف
مليون) يعيشون يف الواليات احلدود ّية وجوارها،
ويشكل هذا العدد نصف أعداد ّ
تركيا تقري ًبا ،بمعنًى آخر ،يقيم  5أشخاص تقري ًبا من أصل  10سور ّيني يف الواليات احلدود ّية
ين ّ
يذكرنا يف الواقع باملبدأ القائل "ال ّنس�بة الكربى من املهاجرين
وجواره�ا ،هذا ال ّتمركز امل�كا ّ
األول من قوانني
خيت�ارون امل�كان األقرب مس�اف ًة لالس�تقرار فيه" 11وهو ال�وارد يف القان�ون ّ
الصلة باهلجرة،
املبينة يف الدّ راس�ة
العلمية األوىل التي أجراها رفانس�تاين ذات ّ
اهلجرة ّ
ّ
الس�بعة ّ
وقد نرش دراسته عام  1885بعنوان "قوانني اهلجرة" ( ،)The Laws of Migrationوعند
ّ
ّ
أن ال ّتمركز
املخطط )2تبّي�نّ
ال ّنظ�ر إىل ال ّتمرك�ز الواقع يف دول اجلوار األخرى لس�وريا (انظر
ّ
املخطط أمامنا بوصفه
الواق�ع يف تركيا يتجاوز مبدأ قرب املس�افة املذكور ،ومن هن�ا يظهر هذا
للروابط القديمة بني املجتمعني ،والتي تتجاوز القرب اجلغرا ّ
يف بني تركيا وسوريا.
نتيجة ّ
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السور ّيني يف تركيا يف الواليات احلدود ّية وجوارها
املخطط  :3يقيم قرابة نصف ّ

الس�ور ّيني يف املناطق احلدود ّي�ة املذكورة أعلاه ّ
واجلدي�ر ّ
بالذك�ر هن�ا ّ
يدل عىل
أن أع�داد ّ
ّقافية ،وعالقات ال ّنس�ب القائمة مع تركيا ،وقد أش�ارت إحدى
ّ
ارخيي�ة والث ّ
ق�وة العالق�ات ال ّت ّ
ّ
السور ّيني
الدّ راس�ات التي أجرهتا إحدى ّ
ولية إىل وجود تقارب ثقايف أكرب بني ّ
املؤسس�ات الدّ ّ
املحليني يف املدن الكربى يف املناطق احلدود ّية يف غرب البالد ،وقد أ ّدى هذا األمر إىل
والس ّكان
ّ
ّ
12
ّ
ً
ثم ال تشكل تركيا عامة والواليات
تيسري االنسجام ،وختفيف ال ّتوتّرات بني املجتمعني ،ومن ّ
واألم وبل�د األجداد ،ورغم
الصلة والوطن
احلدود ّي�ة خاص� ًة بلدً ا
أجنبي�ا أو اغرتا ًبا ،بل بل�د ّ
ّ
ًّ
فرقت بني اإلخوة وأوالد العموم�ة واألخوال واخلاالت عىل طر ّ
يف
أن ح�دود الدّ ول�ة
ّ
الوطنية ّ
احلدود ،إلاّ ّ
القرسي،
عمليات ال ّنزوح األخرية كانت وس�يلة يف إعادة توحيد هذا االفرتاق
أن
ّ
ّ
أن حجم الوافدين الكبري ّ
غير ّ
ش�كل عبئًا ثقيلاً  ،جت�اوزت التزاماته التزامات القرابة ،ويف هذا
عززت ّ
ّقافية املشتركة فكرة القبول لدى املجتمع ،وتعاون مجيع
الصددّ ،
ّ
ارخيية والث ّ
الذاكرة ال ّت ّ
ّ
حتمل األعباء.
سكان البالد يف ّ

هل ال�سّ ور ّيون نعمة �أو نقمة؟

حتم�ل عملية ال ّنزوح بحدّ ذاهتا أعبا ًء خمتلف ًة بالنس�بة لل ّنازحين واألماكن التي نزحوا إليها
والص ّحة واإلي�واء والغذاء،
عىل حدّ س�واء ،فاحلاجات
األساس�ية ب�د ًءا من ال ّتعلي�م والعمل ّ
ّ
ً
معين ًة
وص�ولاً إىل القامم�ة وال ّنفايات الت�ي تنتجها مجاهري ال ّنازحين ،تتط ّلب
تكلف�ة اقتصاد ّي ًة ّ
الس�ور ّيني إىل تركيا ّ
واس�تخدا ًما لألف�راد ،ومن الواضح ّ
معينًا
أن نزوح ّ
ش�كل عبئً�ا اقتصاد ًّيا ّ
املالية
وامليزانية
امليزاني�ة العا ّم�ة
على
ّ
س�مية ،بلغ�ت الكلفة ّ
الر ّ
ّ
ّ
اخلاصة لألف�راد ،فوف ًقا لألرقام ّ
املرصوفة عىل ّ
مليارا
الس�ور ّيني خالل الفرتة التي جتاوزت س�بع الس�نوات قيمة ً 84
الضيوف ّ
مليارا و 285مليو ًنا
األمريكي مبلغ 30
تركية ،تعادل هذه القيمة بالدّ والر
ً
و 880مليون لرية ّ
ّ
تتضمن املصاري�ف املذكورة اخلدمات املقدّ م�ة منذ عام 2011
أمريك�ي،
و 573أل�ف دوالر
ّ
ّ
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وحتى اليوم يف جماالت :خدمات إدارة الكوارث والطوارئ ال ّتابعة لرئاسة الوزراء ،وخدمات
حي�ة ،وخدمات ال ّتعليم ،واخلدم�ات املقدّ مة يف مناطق
العام ،واخلدمات ّ
األم�ن وال ّنظ�ام ّ
الص ّ
13
عية األخرى ،إذ يعتمد
درع الفرات ،واخلدمات البلد ّية ،واخلدمات املتع ّلقة باألنشطة ال ّت ّ
طو ّ
وري
الس ّ
السور ّيني يف معيشتهم عىل املعونات التي تقدّ مها الدّ ولة وف ًقا لنتائج املسح ّ
 % 82من ّ
14
البارومتري ع�ام  .2017وم�ن الواض�ح ّ
الس�ور ّيني يعتمدون يف
أن
ّ
الغالبي�ة العظمى من ّ
ّ
واخلاصة.
معيشتهم عىل صندوق االتحّ اد األوربيّ ّ واملساعدات العا ّمة
ّ

كي ،فاهلجرة
وللميدالية وجه آخر ،هو اإلس�هامات التي يو ّفرها ّ
ّ
الس�ور ّيون لالقتصاد الترّ ّ
ّ
ً
تشكل أزم ًة من ناحية ،وفرصة من ناحية أخرى؛ ألنهّ ا ال تقترص عىل هجرة البرش فقط ،بل بلغ
رؤوس األموال ً
أسست يف تركيا  6آالف و322
أيضا ،ولدى ال ّنظر من هذه ّ
الزاوية ،نجد انّه ّ
رشاك�ة عمل س�ورية ما بني عام�ي  2011و ،2017كام يالحظ ّ
الس�ور ّيني يف
أن اس�تثامرات ّ
أمريكي 15،وجتدر اإلش�ارة إىل ّ
أن املناطق احلدود ّية
تركي�ا جتاوزت قيمتها  360مليون دوالر
ّ
ناعية يف عينتاب كان هلا ّ
احلظ األوفر من هذه االس�تثامرات ،فقد بلغ عدد
والس�يام املدينة ّ
الص ّ
ّ
16
ً
ً
لاّ
ً
الشرّ كات السورية املنشأة ألفا و 247رشكة وفقا ملعطيات عام  ،2017فإذا كان ال جئون
الس�ور ّيون ّ
ريا يف اقتصاد
عاما من ناحية ،فإنهّ م من ناحية أخرى قدّ موا إس�ها ًما كب ً
ش�كلوا عبئًا ًّ
ّ
تركيا إذا أخذ باحلس�بان هج�رة رؤوس األموال ،ومن ناحية أخ�رى ،ال بدّ من متكني األدمغة
ّ
لاّ
املهاج�رة من أجل خدم�ة ال ّنازحني واملجتمع املضيف عىل حدّ س�واء؛ وإ هاجرت إىل أور ّبا
مهم.
باعتبارها عامل جذب ّ

ّ
ّ
م�ن الواضح ّ
نوعا من
تركيا ،وهذا
الس�ور ّيني
يش�كل ً
أن ّ
معينً�ا عىل اقتصاد ّ
يش�كلون عبئًا ّ
الس ّ
�كان الفقراء يف معظم املدن الكبرية ،وهلذا ال بدّ من اإلرساع يف ال ّتخطيط يف
االس�تياء لدى ّ
إلزاميا بال ّنس�بة لبع�ض ال ّنازحني؛ ّ
ألن املعونات تو ّلد بعد
جمال العمل والعاملة ،وجعل العمل
ًّ
املؤسسات
مدّ ة نمط حياة قائماً عىل البطالة واالعتامد عىل املعونات ،وللحدّ من ذلك ،جيب عىل ّ
والس�يام مرشوعات ّ
ّ
ولية ،بحيث
األهلية إعداد املرشوعات،
واملنظمات
العا ّم�ة
املنظمات الدّ ّ
ّ
ّ
تقوم عىل تشغيل العاملة السورية.

الخاتمة

أ ّدت الصرّ اع�ات واحل�روب واالنقالب�ات واحلكومات االس�تبداد ّية إىل تدهور ّ
الظروف
ولية
يب بفع�ل ّ
املعيش�ية يف منطق�ة الشرّ ق األوس�ط ،فالربي�ع العر ّ
تدخل اجله�ات الفاعل�ة الدّ ّ
ّ
ّ
ّ
فاضطر س�كان
جل�ب احل�رب واملوت والدّ م�ار والظلم إىل املنطقة ،بدل األمن واالس�تقرار،
ّ
مجاع�ي إىل ال�دّ ول املجاورة،
املنطق�ة إىل ت�رك دياره�م وأوطاهن�م ،واندفع�وا الجئني بش�كل
ّ
الروابط
الس ّ
�وري منح تركي�ا جترب ًة ّ
وم�ا عش�ناه يف ال ّنموذج ّ
مهم ًة يف جم�ال اهلجرة ،فق�د أ ّدت ّ
ريا يف
ّقافية
والعرقي�ة والقربى املوروثة من املايض بني البلدي�ن ً
دورا كب ً
ّ
ارخيي�ة والث ّ
يني�ة وال ّت ّ
الدّ ّ
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لكن حجم الكتلة البرش ّية املهاجرة ،وطول
القب�ول وال ّتضامن وال ّتعاون خالل
عملية اهلجرةّ ،
ّ
م�دّ ة اإلقامةّ ،
الس�ائدة يف املدن التي اس�تقبلت املهاجرين
والظ�روف االقتصاد ّية
واالجتامعية ّ
ّ
رافقته�ا صعوب�ات خمتلفة ً
ولية التي تش�ارك فيه�ا تركيا متتنع عن
أيضا .وإذا كانت املواثيق الدّ ّ
إطلاق صف�ة اللاّ جئني عىل األش�خاص القادمني من الشرّ ق األوس�ط؛ ف�إن ثقافة األناضول
السور ّيني القادمني ضيو ًفا ومهاجرين ،وقد عاملهم الشعب
السائدة تعدّ ّ
ينية ّ
واالعتقادات الدّ ّ
مهم ًة يف هذا اخلصوص ،وحال
الرتكي وتركيا عىل هذا األساس ،وأنشأت آليات قبول خمتلف ًة ّ
السور ّيني بالغربة يف تركيا ،وشاركت
املرياث ال ّت
ارخيي املشرتك بني املجتمعني ًّ
نسبيا دون شعور ّ
ّ
ولكن بعض املناطق مل ختل من املشكالت
كي،
ّ
رؤوس األموال السورية يف دعم االقتصاد الترّ ّ
اإلقليمية لكون معظم املهاجرين من األطفال وال ّنساء.
االقتصاد ّية بس�بب مس�تويات البطالة
ّ
من ناحية أخرىّ ،
ناعية
السور ّيني بصفة غري
قانونية وبأجور زهيدة يف املدن ّ
يشكل تشغيل ّ
الص ّ
ّ
حقيق� ًة مؤمل� ًة .وعندما نأخذ ّ
الظ�روف مجيعها بعني االعتبار ،يمكننا الق�ولّ :
إن األمر لن خيلو
الصعوباتّ ،
نظرا لكثرة أعدادهم ،هلذا
الس�ور ّيني
سيتعرضون ّ
من ّ
للصعوبات ً
وأن املهاجرين ّ
ّ
الس�بب ،ال بدّ من مراجعة سياس�ات اهلجرة ،وإعداد ّ
وإستراتيجيات طويلة األمد،
خمططات
ّ
ّ
األس�ايس ه�و أن يبذل اجلمي�ع جهودهم من أج�ل وضع حدّ للح�روب يف مناطق
ورجاؤن�ا
ّ
الديمقراطية.
سياسية يف ضوء املبادئ
الصرّ اع ،ويف مقدمتها سوريا ،ووضع حلول
ّ
ّ
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