مراجعات الكتب

كتاب بحوث الم�ؤتمر العلمي الدولي الأول والثاني (الالجئون ال�سوريون بين الواقع والم�أمول)
)The Book of the First and Second International Scientific Conference Researches (Syrian Refugees between Reality and Hope
حرره و�أعده للن�شر :محمد محمود كالو
ّ

MOHAMED MAHMOUD KALOU

عر�ض :حممد نور رم�ضان يو�سف Reviewed by Muhammad Nur Ramadan Yusuf -

ّ
نظم�ت جامع�ة آدي يمان الرتكي�ة
بالتع�اون م�ع مجعي�ة النهض�ة العلمي�ة
دوليني كبريين يف سنتني متتاليتني
مؤمترين ّ
بعنوان (الالجئون الس�وريون بني الواقع
واملأمول)ُ ،ع ِقد املؤمتر األول بتاريخ -13
وع ِق�د املؤمت�ر الث�اين
2016/5/14مُ ،
بتاريخ 2017/11/22-20م.

وق�د أعدّ رئي�س املؤمت�ر الدكتور حمم�د حممود
كالو البح�وث العربية للمؤمتري�ن للنرش يف كتابني
مس�تق ّلني ،إذ ص�درت بح�وث املؤمتر األول س�نة
 2016يف كت�اب بل�غ  1189صفح�ة ،وص�درت
بحوث املؤمتر الثاين سنة  2017يف كتاب من مخسة
أجزاء ،بلغت صفحاته 1772صفحة.
أم�ا اهلدف من املؤمتر األول بحس�ب ما جاء يف
مقدمة كتاب املؤمتر األول فهو:

 .4مواكب�ة الالجئين الس�وريني
للشعوب يف ش ّتى ميادين احلياة.

ويالح�ظ ّ
أن املؤمت�ر ّأك�د العم�ل
على صياغ�ة رؤي�ة مشتركة للباحثين
املش�اركني في�ه ح�ول معان�اة الالجئني
وأوضاعه�م ،وحقوقه�م التعليمي�ة
والصحي�ة واملعيش�ية وغريه�ا ،م�ع
الرتكيز عىل استثامر املؤسسات املعنية باألمر جهود
الباحثني؛ لتطوير واقع الالجئني الس�وريني بشكل
ع�ام وترقية واقعهم التعليمي بش�كل خاص؛ لبناء
جي�ل قادر على النه�وض بأعب�اء املرحل�ة الراهنة
واالنطالق إىل املستقبل.

أجازت اللجنة العلمية  64بح ًثا باللغة العربية،
نوقش�ت ه�ذه البح�وث يف  15جلس�ة علمية عىل
م�دى يومين ،وزّ ع�ت عىل حم�اور املؤمتر الس�بعة،
وهي:

 .1بيان حال الالجئني السوريني ،وقضاياهم،
وتش�خيص معاناهت�م ،واالرتق�اء بواقعه�م إىل
املستوى املأمول.

املح�ور األول :معان�اة الالجئين الس�وريني
وتأهيلهم 10( .بحوث)

 .3تعمي�ق األوارص بني الالجئني الس�وريني
وحميطهم من األتراك وغريهم.

املحور الثالث :الالجئون السوريون والصحة.
( 9بحوث)

 .2اس�تثامر نتائ�ج املؤمت�ر م�ن قب�ل املعنيين
بشؤون الالجئني السوريني.
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املح�ور الثاين :الالجئون الس�وريون والتعليم.
( 6بحوث)

املح�ور الراب�ع :الالجئ�ون الس�وريون واحلياة
االجتامعية 15( .بح ًثا)

املؤسس�ات يف النهوض
املحور اخلام�س :دور ّ
بواقع الالجئني السوريني 13( .بح ًثا)
املح�ور الس�ادس :دور اإلعلام يف ش�ؤون
الالجئني السوريني 10( .بحوث)
املح�ور الس�ابع :الالجئ�ون الس�وريون
واالقتصاد( .بحث واحد فقط)

أ ّم�ا نتائج املؤمت�ر وتوصياته فق�د ّ
تلخصت فيام
يأيت:

 .1مطالب�ة املجتم�ع ال�دويل برسع�ة التدخ�ل؛
إليق�اف إراق�ة دم�اء الش�عب الس�وري ،والقي�ام
بواجبات�ه جت�اه الس�وريني يف الداخ�ل ويف بلاد
الشتات.
 .2حتميل النظام السوري وإيران وروسيا ومجيع
الق�وى اإلرهابية مس�ؤولية ما جيري يف س�وريا من
دمار وخراب ،وما آل إليه وضع الش�عب السوري
من مآس وحمن.

حتم�ل دول االحت�اد األورويب
 .3وج�وب ّ
مس�ؤولياهتا القانوني�ة واإلنس�انية واألخالقية جتاه
الالجئني السوريني.
 .4تقدي�ر جه�ود تركي�ا حكوم�ة وش�ع ًبا جت�اه
ريا.
الشعب السوري يف مجيع املجاالت
تقديرا كب ً
ً

 .5الدع�وة إىل اس�تيعاب العامل�ة الس�ورية
والكفاءات العلمية يف دول جملس التعاون اخلليجي
العريب ،وتقاسم مواردهم مع الالجئني السوريني.

 .6مطالب�ة األمم املتحدة بحل مش�كلة إصدار
ج�وازات الس�فر للس�وريني بس�هولة وبأج�ور
مناسبة.
 .7مناش�دة احلكوم�ة الرتكي�ة ودول اجل�وار
السوري تسهيل ّمل شمل األرس السورية التي قيدهتا
قوانني فرض تأشريات الدخول.

 .8رضورة االهتمام بالالجئين الس�وريني من
حي�ث الرعاي�ة الصحي�ة والتأمين�ات االجتامعية،
واحلق يف العمل يف بالد اللجوء.
 .9العناي�ة بتعلي�م الس�وريني أكث�ر يف مجي�ع
الدول ،واإلرساع يف تعديل ش�هادات األكاديميني
الس�وريني ،وف�رض غرامة كبرية على من يثبت أن
شهاداته العلمية مزورة.

 .10وضع ضواب�ط ضامنة للزواج بالالجئات
الس�وريات ،ومقاوم�ة الظواه�ر الش�اذة ،ك�زواج
السرت.
 .11مطالب�ة احلكوم�ة الرتكية بتوفير املدارس
املهني�ة لالجئين الس�وريني الراغبين يف الدراس�ة
فيها.

 .12تقدي�ر دور مؤسس�ات املجتم�ع املدين يف
تأمين احتياج�ات الالجئين الس�وريني ،ومطالبة
ال�دول بفت�ح املجال أم�ام هذه املؤسس�ات إلغاثة
الالجئني السوريني.
 .13تقدي�ر موق�ف اإلعلام احل�ر م�ن قضي�ة
الالجئني الس�وريني ،وإدان�ة الترصفات اإلعالمية
أخبارا غري واقعية؛ الستثامرها
غري املهنية التي تصنع
ً
ألغراض خاصة.
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 .14دعوة احلكومة الرتكية إىل توفري اإلمكانات
لتعليم الالجئني السوريني اللغة الرتكية.
ويب�دو أن املؤمت�ر ال�دويل األول (الالجئ�ون
السوريون بني الواقع واملأمول) يف سنة  2016القى
ناجحا؛
ريا من الباحثين واملهتمني ،وكان
ً
إقبالاً كب ً
حيث ّ
شكل القائمون عىل املؤمتر جلنة خاصة ملتابعة
تنفي�ذ توصياته وتطبيق نتائج�ه العملية؛ لذا قررت
إدارة املؤمتر تنظيم مؤمتر دويل ثان بالعنوان نفسه يف
سنة 2017م ،وحدّ دت أهدافه فيام يأيت:
 .5إلق�اء الض�وء على أوض�اع الالجئين
السوريني وقضاياهم ،يف التعليم والثقافة والصحة
وغريها ،وتوفري ظروف معيشية أفضل هلم.

 .6تنفي�ذ الق�رارات الت�ي اتخّ �ذت يف املؤمت�ر
األول ،وذل�ك بتقدي�م مقرتح�ات إىل اجله�ات
املختصة للتغلب عىل هذه التحديات التي يواجهها
الالجئون السوريون.
 .7توضي�ح عالق�ات املنظمات وال�دول
املختلفة بشأن حقوق الالجئني السوريني والتبعات
األمنية واحلقوقية والقانونية.

 .8اس�تعراض آخ�ر التوجه�ات العلمي�ة
واألكاديمي�ة الت�ي تناول�ت موض�وع الالجئين
الس�وريني ،وإجي�اد حل�ول إجيابي�ة ملش�كالهتم
ومهومهم املختلفة.
 .9متتني أوارص املحبة بني الشعوب يف أزماهتا
ونكباهتا.

 .10توفير ف�رص وإمكاني�ات ومقرتح�ات
لتأهيل الالجئني الس�وريني وإجياد احللول الدائمة
هلم.
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وقد أج�ازت جلن�ة التحكيم العلمي�ة  74بح ًثا
باللغ�ة العربي�ة م�ن أص�ل أكث�ر م�ن  600بحث،
ألقيت ه�ذه البحوث ضمن حماور املؤمتر التس�عة،
وفق اآليت:
املح�ور األول :أطف�ال الالجئين الس�وريني.
( 5بحوث)
املح�ور الثاين :الالجئون الس�وريون والتعليم.
( 11بح ًثا)

املح�ور الثال�ث :الالجئ�ات الس�وريات.
( 8بحوث)

والتكيف
املحور الرابع :الالجئون الس�وريون
ّ
االجتامعي 9( .بحوث)
ّ
املح�ور اخلام�س :الالجئ�ون الس�وريون
واإلعالم 7( .بحوث)

املحور الس�ادس :دور ّ
واملؤسسات يف
املنظامت
ّ
أوضاع الالجئني السوريني 9( .بحوث)

املحور الس�ابع :الالجئون السوريون والوضع
القانوين 10( .بحوث)
والصحة.
املحور الثامن :الالجئون السوريون
ّ
( 7بحوث)
املح�ور التاس�ع :الالجئ�ون الس�وريون
واالقتصاد 8( .بحوث)
أ ّما نتائج املؤمت�ر الثاين وتوصياته فقد ّ
تلخصت
فيام يأيت:

 .1تأكي�د املش�اركني يف املؤمت�ر قدس�ية "احلياة
الكريم�ة" لألطفال الس�وريني الالجئين يف بلدان

اللجوء ،وذلك من خالل تفعيل املواثيق والرشائع
الدولية التي تنص عىل محاية الطفولة.
 .2توصي�ة وزارة العم�ل بالتش�ديد على
املؤسس�ات الصناعية وأصحاب احلرف ملنع عمل
األطفال دون سن السابعة عرشة.
استدراكي لتدريس
 .3التوصية بافتتاح برنامج
ّ
الطالب السوريني املنقطعني عن التسلسل التعليمي
ضم�ن امل�دراس الرتكي�ة العاملة ،واالس�تفادة من
املعينني فيها.
املدرسني السوريني ّ
 .4العم�ل عىل زي�ادة املنح اجلامعية؛ لتش�جيع
طالب املرحلة الثانوية عىل االلتزام باملدارس.

 .5املطالب�ة بزيادة عدد س�اعات اللغ�ة العربية
للطالب السوريني يف املدراس الرتكية.

رس�مي تابع
 .6املطالبة بافتتاح موقع إلكرتوين
ّ
ل�وزارة التعليم الرتكية لنشر القرارات التي تصدر
عن الوزارة باللغة العربية.
 .7رضورة التدخ�ل حلامي�ة امل�رأة الالجئ�ة من
االس�تغالل بأش�كاله املختلف�ة ،بتوفير الرعاي�ة
القانوني�ة واالجتامعي�ة والصحي�ة ،ووض�ع قي�ود
ضابط�ة أم�ام تزوي�ج الق�ارصات ،مع تأكي�د دور
منظامت املجتمع املدين يف حل اخلالفات األرسية.

 .8العمل عىل إصدار تعليامت لدوائر األحوال
املدنية لتثبيت إج�راءات الزواج والطالق الرشعية
قانونيا.
(غري القانونية) ،وتسجيل املواليد اجلدد
ًّ

 .9رضورة تبن�ي احلكوم�ات الت�ي يوجد فيها
الالجئون لربام�ج تطبيقية يف املجال االجتامعي...
لتحقي�ق التكي�ف االجتامع�ي ،باعتب�اره رضورة
اجتامعية ،ومحايته لألمن الوطني.

 .10رضورة توس�يع برنام�ج املفوضي�ة
األوروبية للمس�اعدات اإلنس�انية ،واحلامية املدنية
(إيكو) لدعم الالجئني الس�وريني خارج املخيامت
بالتعاون م�ع برنامج األغذية العامل�ي التابع لألمم
املتحدة ودعمه من قبل املجتمع الدويل.
 .11العمل عىل استصدار قانون يوضح وضعية
الالجئين يف البلدان املضيف�ة هلم؛ لضامن حقوقهم
وواجباهتم القانونية واالجتامعية والسياسية.
 .12التواص�ل م�ع وزارة الداخلية كي تس�مح
حلاميل "بطاق�ة احلامية املؤقت�ة" بالعمل والعالج يف
الواليات الرتكية كافة ،ال يف الوالية التي أصدرهتا
فقط.

 .13الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل قانوين للبحث
يف أسباب غياب تطبيق قوانني اللجوء عىل الالجئني
السوريني.
 .14تأكي�د أمهي�ة منظمات املجتم�ع امل�دين يف
مس�اعدة الالجئين الس�وريني ،م�ع دعوهت�ا إىل
مزي�د من التنس�يق فيام بينه�ا للتخفيف م�ن معاناة
الالجئني.
 .15العم�ل عىل إعداد برامج إعالمية ش�املة،
هتدف إىل بناء عالقة س�ليمة بين املجتمع املضيف
والالجئين الس�وريني ،فضًل�اً ع�ن بن�اء رأي عام
داعم للقضية السورية.

 .16العم�ل على توفير الرعاي�ة الصحي�ة،
والربام�ج التوعوي�ة لالجئين الس�وريني أس�وة
بغريه�م من مواطني املجتم�ع املضيف ،فضلاً عن
برام�ج الدعم النفسي اخلاصة باملش�كالت الناجتة
عن احلروب.
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 .17رضورة تبني احلكومات دعم املرشوعات
االقتصادي�ة ،إلتاح�ة ف�رص عم�ل لالجئين
نفع�ا متبادلاً  ،فه�ي تدعم
الس�وريني؛ ألهن�ا حتق�ق ً
اقتص�اد البلد املضيف ،فضًل�اً عن محايتها لالجئني
م�ن االس�تغالل االقتص�ادي واالجتامع�ي وكل
أشكال االنحراف.
 .18تنس�يق العم�ل بين املنظمات واهليئ�ات
اإلغاثي�ة لدعم املرشوع�ات االقتصادي�ة لالجئني
السوريني ،وذلك لتأمني فرص عمل دائمة هلم.

 .19الدعوة إىل تأس�يس نقابة للعامل السوريني
يف تركيا حتت إرشاف نقابة العامل الرتكية.
 .20توصية املش�اركني إدارة املؤمتر بتش�كيل
جلن�ة متابع�ة منبثق�ة ع�ن املؤمت�ر للتواص�ل م�ع
املس�ؤولنيللعم�لعلىتنفي�ذتوصيات�ه.
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وختا ًم�ا ّ
ف�إن بحوث هذي�ن املؤمتري�ن أغنت

املج�ال العلم�ي واملع�ريف ملوض�وع اللج�وء
والالجئني ،وأثارت وبحث�ت الكثري من القضايا

امللح�ة والعاجل�ة يف ه�ذا املج�ال ،واقرتح�ت
ّ
مصدرا
عالج ًا وحل�ولاً هلا؛ لذا ينبغ�ي أن تكون
ً
للوزارات واهليئات واملؤسس�ات املهتمة بشؤون

اللج�وء والالجئين ،ويزداد هذا األم�ر أمهية إذا

أكاديميا
علمنا أنه شارك يف املؤمتر الثاين فقط 77
ًّ

تركي�ا من  23جامعة تركي�ة ،إضافة إىل الباحثني
ًّ

العرب الـ( )74املش�اركني الذين قدموا من 19
دولة عربية وإسلامية ...هل�ذا فالفائدة مزدوجة

يف ه�ذا املؤمت�ر؛ فه�و يفي�د الباحثين الع�رب
مجيع�ا.
واألت�راك ً

